Provincie
Limburg

MINISTERIE VAN LANDBOUW,
NATUURBEHEER EN VISSERIJ

Groote Molenbeek
Scenario's voor herinrichting

Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij
Directie Natuur, Bos, Landschap en Fauna
Provincie Limburg

Groote Molenbeek
Scenario's voor herinrichting
Juni 1992
Rapportnummer 638/AA92/A174705745e

heidemij
(

1

. 9 0

Inhoud
1

Inleiding
1.1
Algemeen
1.2
Probleemstelling
1.3
Doelstelling
1.4
Werkwijze
1.5
Begeleidingscommissie
1.6
Indeling rapport

9
9
9
11
12
12
13

2

Gebiedsbeschrijving
2.1
Inleiding
2.2
Abiotische factoren
2.2.1 Inleiding
2.2.2 Neerslag en verdamping
2.2.3 Bodem, geologie en geomorfologie
2.2.4 Geohydrologie en grondwaterkwaliteit
2.2.5 Oppervlaktewater
2.2.6 Beekkarakteristieken
2.2.7 Luchtkwaliteit
2.3
Biotische factoren
2.3.1 Inleiding
2.3.2 Vegetatie
2.3.3 Avifauna
2.3.4 Zoogdierfauna
2.3.5 Herpetofauna
2.3.6 Visfauna
2.3.7 Macrofauna
2.4
Cultuurhistorie en landschap
2.5
Grondgebruik

14
14
14
14
14
15
16
19
25
27
28
28
28
30
31
32
32
32
34
36

3

Beleid
3.1
Inleiding
3.2
Rijksbeleid
3.2.1 Algemeen
3.2.2 Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra
3.2.3 Natuurbeleidsplan
3.2.4 Derde Nota Waterhuishouding
3.3
Provinciaal beleid
3.3.1 Inleiding
3.3.2 Streekplan Noord- en Midden-Limburg
3.3.3 Provinciaal Waterhuishoudingsplan
3.3.4 Provinciaal Milieubeleidsplan
3.4
Regionaal beleid
3.4.1 Inleiding
3.4.2 Ruilverkaveling Melderslo
3.4.3 Ruilverkaveling Everlose Beek
3.4.4 Waterkwaliteitsbeheer Zuiveringschap Limburg
3.4.5 Waterkwaliteitsbeheer Waterschap NoordUmburg
3.4.6 Staatsbosbeheer

38
38
38
38
38
38
42
42
42
43
44
46
47
47
48
49
50

heidemii

51
52

4

Ontwikkelingsvisie
4.1
Inleiding
4.2
Gebiedsindeling
4.3
Ecologisch optimale ontwikkeling
4.3.1 Algemeen
4.3.2 Beschrijving ecologisch optimale ontwikkeling
4.4
Ontwikkeling gebaseerd op bestaande en
voorgenomen beleid
4.4.1 Ontwikkelingsvisie in hoofdlijnen
4.4.2 Bovenloop Groote Molenbeek (en zijbeken) (1A)
4.4.3 Middenloop Groote Molenbeek (1B1, 1B2)
4.4.4 Benedenloop Groote Molenbeek (1C)
4.4.5 Beekdal bovenloop (2A)
4.4.6 Beekdal middenloop (2B1)
4.4.7 Beekdal middenloop (2B2)
4.4.8 Beekdal benedenloop (2C)
4.4.9 Hogere gronden met hogere actuele
natuurwaarden (3A)
4.4.10 Hogere gronden met lagere actuele
natuurwaarden (3B)
4.4.11 Overzicht streefbeeld

53
53
53
55
55
57
58
58
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

5

Maatregelen
5.1
Inleiding
5.2
Toetsing en knelpunten
5.2.1 Toetsing
5.2.2 Knelpunten
5.3
Overzicht maatregelen

70
70
70
70
71
75

6

Scenario's voor herinrichting
6.1
Inleiding
6.2
Beschrijving en indeling van de scenario's
6.2.1 Algemeen
6.2.2 Hoofdlijnen scenario's
6.2.3 Keuze maatregelen per scenario
6.2.4 Indeling scenario's
6.3
Effecten van de scenario's
6.3.1 Methode effectbepaling
6.3.2 Overzicht effecten
6.3.3 Financiële consequenties
6.3.4 Samenvatting effecten

79
79
80
80
80
81
82
90
90
91
100
102

7

Leemten in kennis en aanbevelingen voor nader onderzoek

104

Overzicht belangrijke termen en afkortingen

106

Literatuur

107

heidemij

BIJLAGEN
Bijlage A: Normeringen waterkwaliteit en
toetsingsresultaten.
Bijlage B: Overzicht overstorten.
Bijlage C: Relevante beleidsuitspraken VINEX.
Bijlage D: Overzicht op basis van NBP onderscheiden
gebieden.
Bijlage E: Prioritaire soorten.
Bijlage F: NBP-projecten van belang voor het
onderzoeksgebied.
Bijlage G: Voorlopige doeltypen Provincie Limburg.
Bijlage H: Notitie ten behoeve van het onderzoek Groote
Molenbeek.
Bijlage I: Knelpunten vismigratie.
Bijlage J: Constructievoorwaarden vistrappen.
Bijlage K: Globale kosten scenario's.

KAARTEN
Kaart 1
Kaart 2
Kaart 3
Kaart 4
Kaart 5.1
Kaart 5.2
Kaart 5.3

Bodemkaart.
Waterhuishoudkundig systeem.
Vegetatiecomplexen.
Ecologische hoofdstructuur.
Voorbeeld scenario 1.
Voorbeeld scenario 2.
Voorbeeld scenario 3.i<aarzt- <.vwtb&ajzUk

heidemij

Overzicht figuren en tabellen
FIGUREN
Figuur 1

Figuur
Figuur
Figuur
Figuur
Figuur
Figuur

2
3
4
5
6
7

Relatief natuurlijke beektrajecten en zones met
hydrologisch gevoelige (half-)natuurlijke
vegetaties.
(Potentiële) kwel- en Infiltratiegebieden.
Globale gebiedsindeling.
Schetsen eindsituatie scenario 1.
Schetsen eindsituatie scenario 2.
Schetsen eindsituatie scenario 3.
Schetsen eindsituatie referentiescenario.

'•O
18
56
96
97
98
99

TABELLEN
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel

1
2
3
4
5
6

Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel
Tabel

7
8
9
10
11.1
11.2
11.3
11.4
12
13.1
13.2
13.3
13.4
14
15

Globale waterbeheertechnische gegevens.
Toetsingsresultaten basiskwaliteit.
Neerslag verzurende stoffen.
Kwaliteitsklassen macrofauna.
Landbouwkundig grondgebruik.
Functies watersystemen en wateren volgens
het Waterhuishoudingsplan Limburg.
Gebiedsindeling onderzoeksgebied.
Beschrijving streefbeeld.
Toetsing streefbeeld en actuele situatie.
Overzicht mogelijke maatregelen
Beschrijving scenario 1.
Beschrijving scenario 2.
Beschrijving scenario 3.
Beschrijving referentiescenario.
Effectparameters en realisatietermijn.
Effecten scenario 1.
Effecten scenario 2.
Effecten scenario 3.
Effecten referentiescenario.
Kosten van maatregelen.
Globale kostenindicatie van de scenario's.

heidemij

20
23
28
34
36
45
54
69
70
75
86
87
88
89
90
92
93
94
95
100
101

6

Samenvatting
De Groote Molenbeek is een van de belangrijke beken in NoordLimburg en is een laaglandbeek met plaatselijk nog een vrij
natuurlijk karakter, beekbegeleidende elzenbroekbossen en natte
graslanden. Het ecologisch functioneren van het beekdalsysteem
wordt echter belemmerd door een aantal knelpunten. De onder
havige studie heeft ten doel een aantal scenario's te formuleren en
te evalueren voor de verbetering van het watersysteem. Deze
scenario's moeten een eerste afweging van kosten en baten van
heiinrichting van de Groote Molenbeek mogelijk maken.
De studie is als volgt opgezet. Na een beknopte gebiedsbeschrijving
en analyse van het beleidskader werd een globale ontwikkelingsvisie
voor het gebied opgesteld. Via een knelpunten-analyse en een
inventarisatie van mogelijke maatregelen werd de ontwikkelingsvisie
vertaald in een aantal scenario's, waarvan vervolgens de effecten
werden vastgesteld.
De ontwikkelingsvisie voor de Groote Molenbeek is gebaseerd op
het bestaande en voorgenomen rijks- en provinciaal beleid en is in
twee stappen opgesteld. Eerst is een beeld geschetst van de
ecologisch optimale ontwikkeling van het gebied, waarbij geen
rekening is gehouden met alle beperkingen die voortvloeien uit het
beleid, maar alleen enkele harde randvoorwaarden zijn gehanteerd,
zoals handhaving van bestaande bebouwing en hoofdinfrastructuur.
Vervolgens is een streefbeeld voor het gebied opgesteld op basis
van het bestaande en voorgenomen beleid, waarbij het beeld van de
ecologisch optimale ontwikkeling als referentie-kader is gebruikt.
Nagegaan is welke knelpunten aanwezig zijn voor het tot stand
komen van het streefbeeld en welke maatregelen hiervoor een
oplossing kunnen bieden.
Volledige realisatie van het streefbeeld van de Groote Molenbeek
vereist een vrij ingrijpende herinrichting van het gebied, die
belangrijke consequenties kan hebben voor belangen als landbouw
en waterwinning. Bij gedeeltelijke realisatie van het streefbeeld blijven
deze consequenties beperkt, maar is het de vraag of voldoende
herstel van het beekdal-ecosysteem optreedt. Om hierin inzicht te
verkrijgen, zijn drie scenario's voor herinrichting uitgewerkt waarbij
het streefbeeld in toenemende mate wordt gerealiseerd. Daarnaast is
een referentiescenario uitgewerkt dat correspondeert met de
ecologisch optimale ontwikkeling.
De scenario's zijn in grote lijnen als volgt opgebouwd:
- scenario 1:
Beperkte realisatie van het streefbeeld; nadruk op vergroting van
de natuurlijkheid van de beek zelf en beperkte natuurontwikkeling
(ca. 40 ha) in een deel van het beekdal (kerngebied EHS).
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- scenario 2:
Verdergaande realisatie van het streefbeeld; naast vergroting van
de natuurlijkheid van de beek zelf relatief omvangrijke
natuurontwikkeling (ca. 110 ha) in een deel van het beekdal.
- scenario 3:
Volledige realisatie van het streefbeeld; naast de maatregelen uit
scenario 2 voorts realisatie van een natuurlijke milieukwaliteit in
een deel van het beekdal (kerngebied EHS) door het instellen van
bufferzones (ca. 300 ha) en gebiedsgericht milieubeleid (ca. 350
ha), en realisatie van een uitgebreid netwerk van ecologische
verbindingszones (ca. 80 ha).
- referentiescenario:
Grootschalige natuurontwikkeling in het gehele beekdal; volledig
herstel van het natuurlijke hydrologisch systeem in het beekdal.
De scenario's zijn uitgewerkt in termen van concrete maatregelen,
zoveel mogelijk gekwantificeerd. Vervolgens zijn de effecten van de
scenario's op de ecohydrologie, vegetatie, fauna, landbouw en
overige functies in het gebied aangegeven. Voor ecohydrologie en
natuur zijn deze effecten uitgedrukt in de mate waarin de optimale
situatie wordt benaderd (welke is ontleend aan de eerder opgestelde
"ecologisch optimale ontwikkeling"). Voor de overige belangen vormt
de huidige situatie de referentie bij de effectbeoordeling. Tevens zijn
voor zover mogelijk globale kostenindicaties voor de scenario's
opgesteld.
De effectenbeschrijvingen en kostenindicaties vormen te zamen een
globale kosten-baten analyse, op grond waarvan in een volgende
fase van het project de afweging van de scenario's zal kunnen
plaatsvinden en een voorkeursscenario kan worden gekozen.
Samengevat geven de verschillende scenario's de volgende
uitkomsten te zien:
scenario 1:
- hoewel ten aanzien van ecohydrologie en natuur enige verbetering
optreedt, blijft de situatie in vrijwel alle opzichten ver verwijderd
van het streefbeeld;
- de situatie voor de overige functies verandert nagenoeg niet, met
uitzondering van enige afname van het landbouwareaal in het
beekdal;
• globale kostenindicatie: f 2,8 miljoen (exclusief een aantal niet
begrote inrichtings- en beheerskosten).
scenario 2:
- voor ecohydrologie en natuur wordt het streefbeeld in delen van
de beek en het beekdal benaderd; in het belangrijkste deel van
het beekdal (kerngebied EHS) wordt het streefbeeld echter niet
bereikt als gevolg van te lage grondwaterstanden en een te hoge
belasting met nutriënten;
- voor de overige functies zijn er enkele negatieve effecten ten
aanzien van de landbouw (afname van het landbouwareaal in het
beekdal, lichte beperkingen ten aanzien van waterhuishouding en
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bedrijfsvoering in het beekdal) en de waterwinning (enige
beperking van onttrekkingen in het gehele gebied);
- globale kostenindicatie: f 6,7 miljoen (exclusief een aantal niet
begrote inrichtings- en beheerskosten).
scenario 3:
- voor ecohydrologie en natuur wordt het streefbeeld nagenoeg
volledig gerealiseerd;
- voor de overige belangen treedt ten aanzien van de waterwinning
treden vrij sterke beperkingen op in het gehele gebied, terwijl
voor de landbouw zowel in het beekdal als in de daaraan
grenzende gebieden vrij grote beperkingen optreden in areaal,
waterhuishouding en bedrijfsvoering;
- globale kostenindicatie: f 15,2 miljoen (exclusief een aantal niet
begrote inrichtings- en beheerskosten).
referentiescenario:
- optimale ontwikkeling van vrijwel alle ecosystemen in het beekdal;
- verstrekkende gevolgen voor de landbouwsector, de waterwinning
en in mindere mate voor de waterhuishouding van het stedelijk
gebied;
- globale kostenindicatie: f 21,5 miljoen (exclusief een aantal niet
begrote inrichtings- en beheerskosten).
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Inleiding
1.1

Algemeen
Voor u ligt de rapportage van het onderzoek naar mogelijkheden
voor ecologisch herstel van de Groote Molenbeek. Dit onderzoek
vormt de eerste fase van de realisatie van herinrichting1 van de
Groote Molenbeek (zie paragraaf 1.2).
Het onderzoek is in de periode november 1991 tot april 1992 uit
gevoerd door Heidemij Adviesbureau in opdracht van de Directeur
NBLF.

1.2

Probleemstelling
De Groote Molenbeek is een laaglandbeek met plaatselijk nog een
vrij natuurlijk karakter, beekbegeleidende elzenbroekbossen en natte
graslanden. In andere trajecten is de beek gekanaliseerd en zijn
weinig of geen begeleidende landschapselementen aanwezig.
In figuur 1 is globaal aangegeven welke trajecten relatief natuurlijk
zijn.
Het dal van de Groote Molenbeek maakt deel uit van de Ecolo
gische Hoofdstructuur die in het Natuurbeleidsplan aangegeven is.
De bovenloop is als kerngebied (EHS) aangeduid, de midden- en
benedenloop zijn als verbindingszone (EHS) aangegeven.
In het Landinrichtingsproject Melderslo, waarbinnen een deel van het
dal gelegen is, hebben LNV en de Provincie Limburg de hoofd
structuur van het gebied nader uitgewerkt. Hierbij is gebleken dat
het dal van de Groote Molenbeek de beste mogelijkheid vormt voor
de realisatie van de in de EHS aangegeven verbindingszones.
In het Waterhuishoudingsplan 1991-1995 van de Provincie Limburg
(1991) heeft de Boksloot en het benedenstrooms hiervan gelegen
deel van de Groote Molenbeek tot Sevenum een specifiek ecolo
gische functie. De bovenloop in Grashoek en het deel beneden
strooms van Sevenum hebben een algemeen ecologische functie.
Het streefbeeld voor de Groote Molenbeek is op grond van de doel
stellingen in het Waterhuishoudingsplan als volgt geformuleerd:
" De Groote Molenbeek heeft een zo natuurlijk mogelijk karakter
(variatie in substraat, stroomsnelheid, oeverprofielen, geen
migratiebarrières). Tevens vervult de Groote Molenbeek haar
functie voor de waterafvoer ten behoeve van de landbouwgronden
in haar stroomgebied. Verdroging van de door de Groote Molen
beek beïnvloede gebieden is zoveel mogelijk tegen gegaan.
Gedeelten van de Groote Molenbeek worden gebruikt voor exten
sieve recreatie. "

Onder herinrichting is in dit rapport niet verstaan het instrument op grond van de Landinrichtingswet.
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De vervulling van de ecologische functies - respectievelijk natuurkerngebied en verbindingszone EHS (zie kaart 4) en watersysteem
met specifiek ecologische en algemeen ecologische functies (zie
kaart 2) - en het bereiken van het voornoemde streefbeeld, worden
door een aantal knelpunten belemmerd. Deze knelpunten zijn:
- verdroging van beekbegeleidende broekbossen en natte gras
landen en andere voor verdroging gevoelige natuurgebieden
binnen de invloedssfeer van de Groote Molenbeek (bijvoorbeeld
enkele oude Maasmeanders). In figuur 1 zijn de zones met hydro
logisch gevoelige (half-)natuurlijke vegetaties aangegeven (al dan
niet reeds aangetast door verdroging);
- versnippering van karakteristieke beekbegeleidende begroeiingen;
- onvoldoende waterkwaliteit;
- kanalisatie van delen van de beek, te geringe variatie in stroom
snelheid, substraat, oeverprofielen enz.;
- aanwezigheid van barrières in en langs de beek voor de migratie
van verschillende diergroepen.
Om deze knelpunten op te heffen dient herinrichting van de beek en
van aangrenzende beekbegeleidende gronden plaats te vinden.
De realisatie van de herinrichting van de Groote Molenbeek zal in
vier fasen plaats vinden:
I.
Formuleren van een aantal scenario's voor herinrichting van de
Groote Molenbeek. Beschrijving van de effecten van de
verschillende scenario's;
II.
Beleidsmatige toetsing en bestuurlijke besluitvorming over
verder uit te werken scenario;
III. Uitwerking gekozen scenario en berekening van de effecten;
IV. Realisatie van het scenario door uitvoering van de maatregelen.
Voorliggend rapport beschrijft het onderzoek van fase I.

Doelstelling
De doelstelling van dit onderzoek is het formuleren van een aantal
scenario's voor verbetering van het watersysteem en herinrichting
van de Groote Molenbeek zelf en het bepalen van de effecten van
de scenario's. De basis voor het onderzoek is het beleid in het
Natuurbeleidsplan en het Provinciale Waterhuishoudingsplan. Het
beleid zoals verwoord in andere nota's (zoals bijvoorbeeld de Vierde
Nota Ruimtelijke Ordening Extra) wordt wel meegenomen, echter de
concrete, beleidsmatige toetsing vindt in fase II plaats. In die fase
vindt ook een koppeling plaats met het in het kader van het ROMbeleid uit te werken ontwikkelingsperspectief.
De geformuleerde scenario's zijn gericht op het bereiken van het
streefbeeld dat op basis van het Provinciaal Waterhuishoudingsplan
aangegeven is voor de Groote Molenbeek (zie paragraaf 1.2).
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1.4

Werkwijze
Het onderzoek is in drie stappen onderverdeeld. Elke stap is
afgesloten met een tussen-rapportage, die in de begeleidings
commissie (zie paragraaf 1.5) besproken is.
In onderstaand schema is aangegeven welke onderdelen per stap
uitgewerkt zijn. Tevens is aangegeven in welke hoofdstukken de
werkzaamheden zijn beschreven.
De werkzaamheden zijn uitgevoerd op basis van beschikbare infor
matie. Indien aanvullende informatie wenselijk is, zal dit mogelijk in
een volgende fase van het totale project uitgevoerd worden. Hiertoe
zijn leemten in kennis geconstateerd en zijn aanbevelingen gedaan
voor nader onderzoek.
Schema 1:

Fasering en werkzaamheden

Stap

Werkzaamheden

Beschreven
in hoofdstuk

1

Probleem- en doelstelling
Gebiedsverkenning
Inventarisatie beleid
Uitwerken ontwikkelingsvisie
en streefbeeld

1
2
3
4

2

Toetsing en knelpunten
Inventarisatie en analyse
mogelijke maatregelen
Scenario's

5.2

Effecten scenario's
Leemten in kennis en
aanbevelingen nader
onderzoek

6.3
7

3

5.3
6.1-6.2

Ter afsluiting van de stappen 1 en 2 hebben tussen-rapportages
plaatsgevonden. Stap 3 is afgesloten met het eindrapport, waarvan
de tussen-rapportages deel uitmaken.

1.5

Begeleidingscommissie
Het project is begeleid door een begeleidingscommissie. De
commissie was als volgt samengesteld:
De
De
De
De
De
De

heer
heer
heer
heer
heer
heer

J. Buys (Consulentschap NBLF Limburg);
W. Kuepers (Consulentschap NBLF Limburg);
A. Paarlberg (Provincie Limburg);
H. Groen (Provincie Limburg);
R. Brouwer (Provincie Limburg);
H. Hoeijmakers (Landinrichtingsdienst Limburg);

heidemij

13

De heer W. Muyres (Consulentschap OR Limburg);
De heer T. Kraak (Consulentschap Landbouw Limburg);
De heer W. Dielissen (Waterschap Noord-Limburg);
Mevrouw O. Driessen (Zuiveringschap Limburg);
De heer Ph. Bossenbroek (Staatsbosbeheer regio Peel & Maas);
De heer J. den Held (Heidemij Adviesbureau);
Mevrouw J. van Engelenburg (Heidemij Adviesbureau).
De twee tussen-rapportages die stap 1 en 2 afsloten en de concept
eindrapportage aan het eind van stap 3 zijn in de begeleidings
commissie besproken.

Indeling rapport
Het rapport is ingedeeld conform de in paragraaf 1.4 weergegeven
werkwijze.
Na het inleidende eerste hoofdstuk is in hoofdstuk 2 een beknopte
gebiedsbeschrijving opgenomen. In hoofdstuk 3 is het beleid dat
voor het gebied geformuleerd is, zowel op rijks- en provinciaal
niveau als op regionaal niveau, beschreven.
In hoofdstuk 4 zijn vervolgens de ecologisch optimale ontwikkeling
en het streefbeeld beschreven, primair gebaseerd op het Natuur
beleidsplan en het Waterhuishoudingsplan van de Provincie Limburg.
In het volgende hoofdstuk zijn, na een toetsing van de situatie aan
de ontwikkelingsvisie en een beschrijving van geconstateerde knel
punten, mogelijke maatregelen opgenomen.
In hoofdstuk 6 zijn de scenario's beschreven. Na een inleidende
paragraaf is in de tweede paragraaf per scenario aangegeven welke
maatregelen en op welke schaal deze uitgevoerd zouden moeten
worden. In de laatste paragraaf van dit hoofdstuk zijn vervolgens de
effecten van ieder scenario beschreven.
In het laatste hoofdstuk zijn de geconstateerde leemten in kennis
aangegeven en zijn aanbevelingen gedaan voor nader onderzoek.
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Gebiedsbeschrijving
2.1

Inleiding
Algemeen
Alvorens gestart is met het opstellen van een ontwikkelingsvisie voor
de Groote Molenbeek, is een gebiedsverkenning uitgevoerd, om de
uitgangssituatie te bepalen.
in dit hoofdstuk wordt het onderzoeksgebied op basis van beschik
bare gegevens beknopt beschreven. Hierbij wordt voor uitgebreide
informatie zoveel mogelijk verwezen naar bestaande rapporten.
Gebiedsbegrenzing
Het onderzoeksgebied omvat een groot deel van de Groote Molen
beek. in dit onderzoek gaat het met name om de natte gebieden
die door de beek beïnvloed worden. Drogere gebieden, die wel
invloed hebben op de Groote Molenbeek, maar niet direct beïnvloed
worden door de beek, worden meer in algemene zin meegenomen.
Hiervoor zullen algemene maatregelen voorgesteld worden. Omdat
de stroomgebieden van de zijbeken de Lollebeek en de Kabroekse
Beek voor een groot deel in deze tweede categorie gronden vallen,
zijn deze buiten het onderzoeksgebied gehouden. De Boddebroekerloop is wel opgenomen in het onderzoeksgebied, evenals het gehele
bovenstroomse gedeelte van het stroomgebied, dat ten zuiden van
de spoorlijn Eindhoven-Venlo ligt. In dit deel liggen onder andere de
Peelloop, de Elsbeek en de Kattenstaartse Beek.
Op kaart 1 is de gebiedsbegrenzing weergegeven.

2.2

Abiotische factoren

2.2.1

Inleiding
In deze paragraaf worden de abiotische factoren beschreven. Wat
van belang is voor de ontwikkelingsvisie wordt kort aangegeven.
Hierbij komen achtereenvolgens de volgende punten aan de orde:
- Neerslag en verdamping;
- Bodem, geologie en geomorfologie;
• Geohydrologie en grondwaterkwaliteit;
- Oppervlaktewater;
- Luchtkwaliteit.

2.2.2

Neerslag en verdamping
Het langjarig gemiddelde van de jaarneerslag voor het onderzoeks
gebied bedraagt 734 mm (station Sevenum). Voor station Gemert is
het langjarig gemiddelde voor de potentiële verdamping geschat op
517 mm per jaar (open waterverdamping maal gewasverdampings-
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factor 0.752). Het gemiddelde potentiële neerslagoverschot bedraagt
dus circa 217 mm op jaarbasis (Waterschap Noord-Limburg, 1991).

2.2.3

Bodem, geologie en geomorfologie
Bodem
Op kaart 1 is de bodemkaart van het onderzoeksgebied weer
gegeven. Hiervoor is gebruik gemaakt van de bodemkaarten van
Stiboka voor de ruilverkavelingen Eveilose Beek (schaal 1:25.000) en
Meiderslo (schaal 1:10.000). De gedeelten die buiten deze ruil
verkavelingen liggen zijn op basis van de Bodemkaart van Nederland
weergegeven (1:50.000). Hierdoor komt het voor dat, op de over
gang van de ene kaart naar de andere, kaartvlakken niet op elkaar
aansluiten, of dat er andere kaarteenheden gehanteerd zijn.
Op de kaart is een aantal kaarteenheden van de indeling van
Stiboka samengevoegd. De volgende indeling is gehanteerd:
- Zandgronden, verder onderscheiden in humuspodzolen, dikke
eerdgronden, vaaggronden en overige eerdgronden;
- Moerige gronden (moerige podzolgronden en moerige eerd
gronden);
- Veengronden (eerdveen-/madeveen-, meerveen- en vlierveen
gronden);
- Oude rivierkleigronden (ooivaag- en poldervaaggronden).
Voor de meer gedetailleerde indeling wordt verwezen naar de
gebruikte basiskaarten, die reeds genoemd zijn.
Geologie
Het onderzoeksgebied wordt door een noordnoordwest-zuidzuidoost
verlopend breukensysteem doorsneden. De belangrijkste breuken zijn
de Peelrandbreuk, de Tegelenbreuk en de Grensbreuk. Deze
breuken scheiden achtereenvolgens de Roerdal-sienk (laag), de
Peelhorst (hoog), de Venlo-slenk (laag) en de Viersener Horst (hoog)
(DGV-TNO, 1978). De Groote Molenbeek begint op de Peelhorst en
stroomt vervolgens over de Venlo-slenk.
Op de bodemkaart (kaart 1) is de globale ligging van de
Tegelenbreuk, waar de Peelhorst overgaat in de Venlo-sfenk,
weergegeven.
Voor meer geologische informatie over het onderzoeksgebied wordt
verwezen naar de Geologische Kaart van Nederland (schaal
1:600.000) en de Geologische Kaart van Nederland (schaal 1:50.000,
kaartblad Venlo), beide van de Rijksgeologische Dienst.
Geomorfologie onderzoeksgebied
In het onderzoeksgebied komen de volgende geomorfologlsche
eenheden voor (Wolfert, 1989):
- lage landduinen bij de Zwarte Plak en op de Tienraijsche Heide;
- dekzandruggen met esdek bij Tongerlo, ten zuiden en oosten van
Horst;
- terraswanden bij Meerlo;

2

De gewasverdampingsfactor ligt over het algemeen tussen 0,7 en 0,9 en hangt af van de soort vegetatie in
het gebied. In de interne notitie van het Waterschap Noord-Limburg (1991) is gekozen voor de waarde 0,75.
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- glooiingen langs het dal ten zuiden van Horst en ten zuidoosten
van Sevenum, representatief voor het proces van insnijding van
een beekdal in het dekzandlandschap.
In Wolfert (1989) zijn verder macro-patronen onderscheiden,
opgebouwd uit verschillende patronen, die wat betreft hun
voorkomen duidelijk aan elkaar gebonden zijn, maar niet altijd door
dezelfde processen ontstaan zijn. In het onderzoeksgebied zijn de
volgende macro-patronen onderscheiden:
- dekzandlandschap en dalstelsel van de Groote Molenbeek bij
Sevenum. Ten westen van de zijtakken van het dalstelsel van de
Molenbeek is het dekzand vooral in de vorm van een dekzandvlakte afgezet, naar het oosten toe zijn er geleidelijk meer
dekzandwelvingen. De overgang ligt ongeveer waar de beekdalen
hun oorsprong hebben.
- dal van de Groote Molenbeek en het omringende dekzandland
schap ten zuidoosten van Horst. Hier is op vergelijkbare wijze als
bij Sevenum buiten het beekdal een dekzandvlakte en binnen het
beekdal een meer reliëfrijk landschap ontstaan.
Verder is de Mariapeel als macro-patroon onderscheiden. De Maria
peel is een veenrestvlakte. Hiervan ligt slechts een klein deel in het
onderzoeksgebied.
In paragraaf 2.4 worden deze eenheden kort landschappelijk
getypeerd.
Geomorfologie beek
Geomorfologisch waardevolle laaglandbeken zijn beken die:
- geheel of grotendeels vrij meanderen,
- de geologische opbouw van het landschap benadrukken, of
- een hoge diversiteit in bodem en oever hebben.
De Groote Molenbeek is over vrijwel de gehele lengte genorma
liseerd en wordt daardoor niet als geomorfologisch waardevol
beoordeeld (Consulentschap NMF Limburg, 1989a). De mate van
normalisatie van de beek varieert van sterk genormaliseerd in het
benedenstroomse deel tot plaatselijk matig genormaliseerd in de
bovenloop.

2.2.4

Geohydrologie en grondwaterkwaliteit
Geohydrologie
In de Roerdal-slenk komen drie goed doorlatende pakketten voor.
Daarvan komt het bovenste pakket ook voor op de Peelhorst en in
de Venlo-slenk. Dit eerste watervoerende pakket bestaat uit grove
grindhoudende zanden (Stuurman en Pakes, 1991).
In de Roerdal-slenk behoort dit pakket tot de Formaties van
Kreftenheye, Veghel, Sterksel, Kedichem en Tegelen (Stuurman en
Pakes, 1991). Op de Peelhorst en in de Venlo-sienk behoort het
pakket voornamelijk tot de Formaties van Veghel en Kreftenheye
(DGV-TNO, 1978).
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Over het algemeen bevat dit eerste watervoerend pakket freatisch
grondwater. De totale dikte van het pakket, inclusief de fijnzandige
deklaag, varieert van 10 tot 50 meter.
Onder het tweede watervoerend pakket wordt in de Roerdal-slenk
verstaan het pakket van grove zanden en kleilagen uit de Formatie
van Tegelen en de Kiezeloölietformatie. In de Venlo-slenk gaat het
om een plaatselijk aanwezig dun pakket van grove afzettingen uit de
Kiezeloölietformatie, dat tussen de scheidende laag en de slecht
doorlatende basis ligt.
De Peelhorst vormt voor het freatisch grondwater in het eerste
watervoerende pakket een waterscheiding. Het grondwater in dit
pakket stroomt ten oosten van de Peelhorst in oostelijke richting
naar de Maas, evenals het oppervlaktewater (DGV-TNO, 1973, 1978).
Voor een uitgebreide beschrijving van de geohydrologie wordt
verwezen naar het Grondwaterplan Limburg (1983) en de Grondwaterkaart van Nederland, 51 Oost Eindhoven/52 West Venlo (1973)
en 52 Oost Venlo (1978).
Kwel en wegzijging
In de Hydrologische systeemanalyse Noord- en Midden-Limburg
(Stuurman en Pakes, 1991) is aangegeven dat de vegetatie in het
dal van de Groote Molenbeek wijst op kwel van hard, sterk gemine
raliseerd water. In figuur 2 zijn globaal de (potentiële) kwel- en
infiltratiegebieden aangegeven.
Bij Winkel is er sprake van matig hard, gemineraliseerd kwelwater.
Uit historische informatie is afgeleid dat de grondwaterstanden in het
beekdai varieerden tussen 0-70 cm - mv (1955, niet bekend voor
Winkel) en dat er potentieel kwel aanwezig is (1850). Op de
fysiografische kaart van Limburg zijn het dal van de Groote Molen
beek en het gebied bij Winkel eveneens als potentiële kwelgebieden
aangegeven (tabel 5.19).
Het type kwel dat in het dal van de Groote Molenbeek en bij Winkel
optreedt, is ondiepe kwel, oven/vegend afkomstig uit een
intrekgebied, waar landbouwkundig en andere vormen van (nietnatuurlijk) grondgebruik plaats vindt. De ecologische kansrijkdom
van het kwelgebied is als laag beoordeeld, mede op grond van het
(niet-natuurlijke) bodemgebruik in het intrekgebied, wat de
hydrologische kansrijkdom klein maakt. Daarnaast is met name in
Winkel ook de verdroging een oorzaak voor de ecologische
kansrijkdom (Stuurman en Pakes, 1991, tabel 7.5, p.98/99, bijlage
VII, tabel 7.6).
Het Schuitwater, de oude Maasmeander die in het onderzoeksgebied
ligt, is vrij droog, dit in tegenstelling tot de verwachting. Bij
monstername bleek de kwaliteit van het grondwater ter plekke
enigszins antropogeen beïnvloed te zijn. Het grondwater bevatte
echter nauwelijks nutriënten en was nog kalkrijk (Stuurman en
Pakes, 1991, p.74).
In de Heesbeemden zijn naast een verhoogd nitraatgehalte ook
verhoogde fosfaat- en kaliumgehalten aangetroffen. De hydrologische
kansrijkdom is door de beïnvloeding vanuit de omgeving laag,
waardoor ook de ecologische kansrijkdom laag ingeschat is.
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figuur £
(potentiële) kwcl-cn /nfiltraficgebiecten
(naar: stuurman en patas. 1991)
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In de Elsbeemden is, tegen de verwachting in, geen kwel meer
geconstateerd. De verdroging is aanzienlijk. Ook de hydrologische
kansrijkdom is laag, doordat het grondwater ter plekke antropogeen
beïnvloed is (Stuurman en Pakes, 1991, p.74).
Grondwaterkwaliteit
Het eerste watervoerend pakket bevat uitsluitend zoet grondwater (Cl
< 30 mg/1). Voor zover bekend bevat ook het tweede watervoeren
de pakket In de Roerdal-slenk zoet grondwater (Cl < 100 mg/l).
Zacht water wordt aangetroffen in het noordwestelijk deel van de
Venlo-slenk (< 3* D). Naar het centrale deel van de Venlo-slenk
neemt de hardheid over het algemeen toe naar hard. De Peelhorst
bevat over het algemeen zacht -tot vrij zacht water (< 6* D) (DGVTNO, 1973). In de hardheidskaart is duidelijk de Invloed van stedelijk
gebied te herkennen: over het algemeen neemt de hardheid van het
grondwater onder steden toe.
Het ijzergehalte is over het algemeen vrij hoog (> 6 mg Fe/1). In
het deel van het onderzoeksgebied ten noorden van Hegelsom Is
het ijzergehalte lager (3-6 mg Fe/1) (DGV-TNO, 1973, 1978).
In het Waterhuishoudingsplan (Provincie Limburg, 1991, p.57) is de
verwachting aangegeven dat het nitraatgehalte in het ondiepe grond
water in het grootste deel van Noord- en Midden-Limburg op korte
termijn (1995) boven de norm uit het Nationaal Milieubeleidsplan van
50 mg/l zal stijgen. In het onderzoeksgebied is een enkele maal een
gehalte van minder dan 50 mg/l gemeten, maar over het algemeen
liggen de waarden hier nu reeds ruim boven, oplopend tot ruim 600
mg/l. In het stroomgebied van de Kabroekse Beek is plaatselijk zelfs
een gehalte van 1378 mg/l aangetroffen.
De verwachting voor 2000 Is een verbetering van de kwaliteit, maar
in nog circa driekwart van het areaal in Noord- en Midden-Limburg
zullen de gehalten boven de 50 mg/l blijven liggen. Op langere
termijn (2010) Is de verwachting dat ongeveer de helft van het
areaal aan de norm uit het Nationaal Milieubeleidsplan zal voldoen.
Voor de fosfaatgehalten in het ondiepe grondwater in Noord- en
Midden-Limburg Is geconstateerd dat een aanzienlijk areaal land
bouwgrond in het Peelgebied fosfaatverzadigd is. Hierdoor bestaat
het risico dat het fosfaatgehalte in het ondiepe grondwater zal
toenemen. Het kallumgehalte is In het grootste deel van de Peelreglo hoger dan de richtlijn voor drinkwater toestaat (10 mg/l). Dit
zal op langere termijn verbeteren, de verwachting is dat in
2000/2010 nog circa een kwart van het areaal te hoge kaliumgehalten zal vertonen.

2.2.5

Oppervlaktewater
Watertiuishoudkundlg systeem
Op kaart 2 is het waterhulshoudkundfg systeem in het onderzoeks
gebied weergegeven.
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Waterafvoer
De beek kent de geleidelijke waterafvoer van een laaglandbeek,
waarbij in de winter en in het voorjaar hogere waterpeilen en hogere
stroomsnelheden optreden dan in de zomer. Er is geen informatie
over het verloop van de afvoer tijdens pieken. In de zomer kunnen
delen van de bovenlopen droogvallen.
In tabel 1 is de maatgevende afvoer van de beek en enkele zijbeken
weergegeven. De zijbeken zijn aangegeven bij de vakken van de
Groote Molenbeek waarin deze uitstromen. Voor de Groote Molen
beek zelf zijn tevens gegevens over de bodembreedte, de steilheid
van de taluds, de waterdiepte en stroomsnelheid bij maatgevende
afvoer aangegeven (gegevens Waterschap Noord-Limburg, niet
gepubliceerd).

Tabel 1

Globale waterbeheertechnische gegevens.

Watergang
Beekvak
(- Zijtak uitstromend
in beekvak)

Bodem- Taluds Waterbreedte
diepte
(m)
bij MA
(m)

Snelheid MA
MA
bij MA
zijtak
(m/s)
(m3/s) (m3/s)

Groote Molenbeek
GrMo10-GrMo9
(- Kattenstaartse Beek:
Groote Molenbeek
GrMo9-GrMo8
Groote Molenbeek
GrMo8-GrMo7
(- Blakterbeek:
(- Peelloop:
(- Kabroekse Beek:
Groote Molenbeek
GrMo7-GrMo6
(- Lollebeek:
Groote Molenbeek
GrMo6-Maas

2,80

1:2

± 1,10

0,40

4,50
4,00

1:2
± 1,12
1:2, 1:3 ± 1,45

0,42
0,70

4,40

1:2, 1:3 ± 1,45

0,90

6,0

1:2, 1:V4 ± 1,40

1,20

2,19
0,81)
3,20
4,0-10,0
0,55)
0,40)
4,06)
10,4
1,88)
13,5-14,5

MA = Maatgevende Afvoer
(bron: Waterschap Noord-Limburg, niet gepubliceerd).

Wateraanvoer
Omdat in de zomerperiode vaak onvoldoende water beschikbaar is
voor de landbouw, vindt vrijwel ieder jaar wateraanvoer naar (delen
van) het stroomgebied plaats.
Via inlaatwerk "De Halte" wordt water aangevoerd naar de Lollebeek
(550 l/s, geheel bulten het onderzoeksgebied, Waterschap NoordLimburg, 1991, p.33). Deze aanvoer kan uiteindelijk zowel de
kwaliteit als de kwantiteit van de Groote Molenbeek beïnvloeden
(Provincie Limburg, 1989, p.10).
Bij Helenaveen wordt sinds 1988 maximaal 150 l/s water via de
Kattenstaartse Beek ingelaten, en maximaal 550 l/s via de Peelloop
(Provincie Limburg, 1989, p.11). Om redenen van kwalitatieve aard
wordt de wateraanvoer zo geregeld dat de Groote Molenbeek geen
wateraanvoer ontvangt vanuit de watergang Graskuilen (Waterschap
Noord-Limburg, 1991, p.17). Het wateraanvoerplan van de Ruil
verkaveling Melderslo heeft geen gevolgen voor het onderzoeks
gebied (Landinrichtingsdienst, 1988, p.51). In de praktijk stroomt in
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de huidige situatie een klein restant van het aangevoerde water de
Groote Molenbeek zelf in.
In het Waterhuishoudingsplan (Provincie Limburg, 1991, p. 130) Is
aangegeven dat in gebieden waar het watersysteem een specifiek
ecologische functie heeft in principe gestreefd wordt naar geleidelijke
opheffing van de wateraanvoer, tenzij noodzakelijk om verdroging
van natuurgebieden tegen te gaan. In de planperiode wordt uit
gegaan van de bestaande wateraanvoer en wordt geen uitbreiding
van de hoeveelheid aan te voeren water voor de landbouw nage
streefd. Voor geografische uitbreiding van de wateraanvoer voor de
landbouw wordt alleen het gebied Zwart Water vermeld (buiten het
onderzoeksgebied). De Provincie onderzoekt overigens de mogelijk
heden voor wateraanvoer met als doel bestrijding van verdroging
nader.
Wateronttrekkingen
In het stroomgebied van de Groote Molenbeek vinden diverse
onttrekkingen plaats, vooral vanuit het grondwater (Stuurman en
Pakes, bijlage V). In Horst wordt op twee plaatsen ondiep
grondwater gewonnen voor industrieel gebruik, In 1987 circa 700.000
m3 per jaar. Verder ligt ten westen van het onderzoeksgebied de
grondwaterwinning voor de openbare drinkwatervoorziening Breehei
(in 1990 circa 2,2 miljoen m3 per jaar, diep en ondiep). Ten oosten
van het onderzoeksgebied (en ten westen van de Maas) liggen bij
Grubbenvorst en Californie twee ondiepe grondwaterwinningen voor
de openbare drinkwatervoorziening, van 3,6 en 2,9 miljoen m3 per
jaar in 1990. Bij Houthuizen is een ondiepe grondwaterwinning
aanwezig die nog niet in produktie is genomen. In het Verdrogingsonderzoek Limburg (Oranjewoud, 1990) is aangegeven dat de
verdroging die in het grootste deel van het onderzoeksgebied
geconstateerd is3, vermoedelijk veroorzaakt is door deze grondwater
onttrekkingen.
Voor beregening wordt vooral grondwater gebruikt, maar ook wel
oppervlaktewater. Voor grondwateronttrekkingen boven 10 m3/uur
moet bij de Provincie vergunning aangevraagd worden. Het water
schap verleent vergunningen voor oppervlaktewaterberegening vanuit
een openbare watergang. Deze vergunningen zijn vooral verleend in
de omgeving van de Boksloot en de Peelloop. Langs de Groote
Molenbeek zelf en langs de Kattenstaartse beek zijn ook vergun
ningen verleend, met name in het traject GrMo8-GrMo10 en ten
noorden van Meerlo (informatie Waterschap Noord-Limburg).
Onderhoud
Van alle watergangen in het onderzoeksgebied worden de bodem en
de taluds jaarlijks 2 maal gemaaid. Afhankelijk van de situatie (bijv.
de aanwezigheid van een werkpad) wordt met de maaibalk,
maaiharkcombinatie en/of klepelmaaier gewerkt. Een zeer geringe

van Tienraij tot aan Tongerlo, gem. Maasbree, ten westen van Kronenberg en met uitzondering van het
stroomgebied van de Boddenbroekerloop.
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lengte watergang zonder werkpad wordt handmatig gemaaid. In de
watergangen met wateraanvoer wordt het natte profiel vaker
gemaaid. De frequentie is afhankelijk van de mate van begroeiing en
de groeisnelheid. Het doel is de doorstroomcapaciteit te waarborgen.
In delen van de Groote Molenbeek wordt daar waar een werkpad
aanwezig is extra bodemonderhoud verricht met behulp van een vmes (tussen GrMo6 en waar de Groote Molenbeek onder de
Horsterweg doorgaat, tussen GrMo8 en GrMolO en in een deel van
het bovenstroomse beekdal). Dit extra onderhoud vindt 4 tot 5 maal
per jaar extra plaats.
Er vindt geen chemisch onderhoud meer plaats.
Oppervlaktewaterkwaliteit
Laaglandbeken zijn van nature zuurstofrijk, en kunnen van nature
een ijzerrijk of zuur karakter hebben. In de natuurlijke situatie zijn
deze beken niet belast met nutriënten of mllieuvreemde stoffen. De
Groote Molenbeek wordt van oorsprong gevoed door voedselarm
zuur water en ontspringt op de Peelrug (Consulentschap NMF
Limburg, 1989a, p.8) en wordt daarom ook wel ingedeeld in de
categorie "peelbeken" (als subgroep binnen de laaglandbeken). De
oorspronkelijke voeding vond plaats vanuit hoogveen, waardoor de
bovenloop van de beek een zuur, voedselarm karakter had. De
voeding vanuit hoogveen is in de huidige situatie sterk afgenomen.
In tabel 2 is een overzicht gegeven van de resultaten van de
toetsing van de waterkwaliteit van een aantal beken in het onder
zoeksgebied aan de basiskwaliteit uit het Indicatief Meerjarenplan
Water (zie bijlage A) voor de jaren 1985, 1988, 1989 en 1990.
Uit tabel 2 kan afgeleid worden dat de kwaliteit tussen 1985 en 1988
aanzienlijk verslechterd is. Bij de monsterpunten die in 1985 nog wel
aan de basiskwaliteit voldeden, maar in 1988 niet meer, wordt dit
veroorzaakt door een te hoog nitraat-/nitriet- en/of sulfaatgehalte, in
1989 en 1990 voldoen geen van de bemonsterde punten aan de
basiskwaliteit. Zowel in 1989 als in 1990 wordt dit vooral veroorzaakt
door een verhoogd totaal-fosfaatgehalte. Het nitraat-/nitrietgehalte
blijkt gedaald te zijn ten opzichte van 1988. De gemiddelde gehalten
varieerden in 1989 en 1990 tussen 3 en 10 mg N/I. Dit is nog
aanzienlijk hoger dan de waarden die volgens de nieuwe normering
uit de Derde Nota Waterhuishouding, de Algemene Milieukwaliteit
(Min. van V&W, 1990, zie ook bijlage A), toegestaan zijn (2,2 mg N/I
voor totaal-stikstof). Bij vergelijking van de waarden tussen 1989 en
1990 lijkt de dalende lijn zich niet voort te zetten.
Bij vergelijking van de resultaten van 1989 en 1990 lijkt het aantal
organische microverontreinigingen dat aangetroffen is, toegenomen
te zijn. Dit kan veroorzaakt zijn door een toename van de
verontreiniging, maar kan ook een gevolg zijn van uitbreiding van de
analyses op deze stoffen.
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Toetsingsresultaten basiskwaliteit.

Tabel 2

Toetsing aan de basiskwaliteit *
1988
1985
(Witteveen + Bos, 1990)

Beek

Groote Molenbeek:
+
• bovenloop
+
• Ulfterhoek
- Horst
- Tienray
- Wanssum
Boksloot
Eisbeek
Aschbroekerlossing
Kattenstaartsebeek
Kabroeksebeek:
- Vossenheuvel
- America
- Horst
Loliebeek:
- Breehei
- Nieuwenberg

1990
1989
(Zuiveringschap Limburg, niet gepubl.)

+
+

-

- (S04, NCyN02)

+
+

- (NcyNcy

- (NOg/N02)
- (02. NOg/NOj)

(SOJ

- (pH, tP, S04, o.m. 2,
3, 4)

(SOJ
- (o.m. 1)

- (tP, S04, o.m. 1, 4)
- (tP, S04, o.m. 1)

-

+
- (SOJ

+

- (tP)
- (pH, 02, tP, NOg/NOa)

+
+

+

Wertemerioop
Blakterbeek:
- Kronenberg
+
- Sevenum
Peelloop:
- Midden-Peel
- (NCyNOa)
- Ulfterhoek
Rijnbroekerloop
Boddebroekerloop - (NcyNcy

+

- (NOjj/NOJ)

- (tP, o.m. 1, 2, 3)

+

- (pH, tP)
- (tP, NOg/NOj)

- (NCVNOj.)

- (tP, o.m. 1 t/m 4)

- (pH, tP, S04, NOg/
N02, o.m. 2, 3)

+
- (S04, NOa/NOg)

- (SOJ
-

(NOa/NOj)
(NCyN02)
(S04, NCyN02)
(S04, NCyN02)

- (pH, tP, NOg/NOj)
- (tP. S04, NOg/NOa)

* zie bijlage A
tP
S04
02
NCVNO2
pH
o.m.

=
=
=
=
=
=
1:
2:
3:
4:

totaal-fosfaat
+ = voldoet aan basiskwaliteit
sulfaat
- = voldoet niet aan basiskwaliteit
zuurstof
nitraat/nitriet
zuurgraad
organische microverontreinigingen: overschrijding geconstateerd voor
pentachloorfenol,
aifa-endosulfan,
som OCB's
gamma-HCH

(bron: Witteveen + Bos, 1990, Zuiveringschap Limburg, niet gepubl.)

Geconstateerd kan worden dat de Groote Molenbeek aanzienlijke
hoeveelheden nutriënten bevat. Uit de waterkwaliteitsgegevens in
tabel 2 blijkt dat ook in alle zijbeken (te) hoge nutriêntengehalten
optreden. Problemen met een te laag zuurstofgehalte blijken zich
slechts in beperkte mate voor te doen (in de Kabroekse beek is een
enkele onderschrijding waargenomen). De vrachten die de zijbeken
aanvoeren zijn echter aanzienlijk. Het is moeilijk aan te geven hoe
groot de bijdragen van de verschillende bronnen is.
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De nutriëntenvracht van de Groote Molenbeek is gemeten bij Wanssum. in Witteveen+Bos (1990) is als jaarvracht van de Groote
Molenbeek aangegeven circa 57 ton totaal-stikstof en circa 1000 kg
totaal-fosfaat, bij een debiet van 200 I/s. Uit de gegevens in
Witteveen+Bos (1990) kan afgeleid worden, dat een belangrijk deel
van de belasting van het benedenstroomse deel van de Groote
Molenbeek met nutriënten wordt veroorzaakt door de grote zijbeken
die buiten het onderzoeksgebied vallen: de Kabroeksebeek en de
Lollebeek (Witteveen+Bos, 1990, p.40, zie kaart 2).4
Het is daarom voor de waterkwaliteit in het benedenstroomse deel
van de Groote Molenbeek van groot belang dat ook in de stroom
gebieden van deze beken, die buiten het onderzoeksgebied vallen,
maatregelen getroffen worden ter verlaging van de vrachten nutriën
ten. Voor het gedeelte van de Groote Molenbeek dat bovenstrooms
van het punt ligt waar de Kabroekse Beek uitstroomt in de Groote
Molenbeek kan de aanvoer vanuit de Peelloop en de Kattenstaartse
tot verslechtering van de kwaliteit geleid hebben, en moeten in de
betreffende stroomgebieden maatregelen getroffen worden. De te
hoge gehalten nutriënten worden veroorzaakt door een aantal
verontreinigingsbronnen die In het stroomgebied aanwezig zijn (zie
verder onder "verontreinigingsbronnen" in deze paragraaf).
Mede door de slechte chemische waterkwaliteit is de biologische
waterkwaliteit slecht tot matig (Consulentschap NMF, 1989, p.44
bijlage). Voor de uitgebreide toetsresultaten wordt verwezen naar
paragraaf 2.3.6.
Verontreinigingsbronnen
In bijlage B is een overzicht opgenomen van de overstorten. Hierbij
is per overstorting onder meer aangegeven op welke waterloop de
overstortingen plaats vinden, de overstortfrequentie en de aan
gesloten verharde oppervlakte (gegevens Zuiveringschap Limburg,
niet gepubliceerd). Door deze overstorten wordt de beek belast met
zuurstofverbruikende stoffen en nutriënten. Hierdoor neemt het zuur
stofgehalte in het water (tijdelijk) af en kan eutrofiëring optreden.
In totaal zijn er circa 46 overstorten aanwezig langs de Groote
Molenbeek, met name langs de bovenloop (Zuiveringschap Limburg,
niet gepubl., zie bijlage B). Hiervan zijn 11 overstorten gelegen aan
de Kabroekse Beek en 1 aan de Lollebeek. Deze liggen dus buiten
het onderzoeksgebied. Omdat deze beken uitstromen in de Groote
Molenbeek, bereikt de verontreiniging die deze overstorten
veroorzaken ook de Groote Molenbeek zelf.
De overstortfrequentie varieert van enkele malen per jaar tot
gemiddeld 40 maal per jaar. Alle overstorten zijn aangesloten op een
gemengd rioolstelsel. Dit houdt in dat het overstortwater bestaat uit
regenwater vermengd met afvalwater, waardoor de vuilvracht van
deze overstorten aanzienlijk kan zijn.

De geschatte bijdrage van de zijbeken van de Groote Molenbeek is aanzienlijk hoger dan de jaarvrachten van
de Groote Molenbeek bij Wanssum (4-5 x hoger). Dit verschil kan veroorzaakt zijn door de berekeningsmethode
maar ook door de gehanteerde debieten (totale debiet ziibeken is eveneens 4-5 x hoger dan het debiet van
de Groote Molenbeek). Er kunnen daardoor geen uitspraken gedaan worden over de vrachten die vanuit de
zijbeken aangevoerd worden. Wel kan de relatieve bijdrage geschat worden, deze bedraagt circa 90 % op grond
van de gegevens.
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In het stroomgebied van de Groote Molenbeek komen daarnaast op
diverse plaatsen vrije lozingen van rioolstelsels voor. Geschat is dat
hiermee 400 tot 500 i.e. in de Groote Molenbeek geloosd wordt.
Verder zijn er circa 1.000 objecten die niet op een rioolstelsel
aangesloten zijn en dus ongezuiverd huishoudelijk afvalwater op het
oppervlaktewater of in de bodem lozen. Voor het merendeel van
deze objecten geldt dat het financieel niet rendabel is deze aan te
sluiten op een naburig rioolstelsel (Witteveen+Bos, 1990, p.19).
Naast de grote Invloed van overstorten, vrije lozingen en nletaangesloten bebouwing, is ook bemesting een belangrijke veront
reinigingsbron. Ook hierdoor treedt aanzienlijke eutrofiëring van de
beek op.
Verder wordt er, zoals reeds vermeld is, In delen van het onder
zoeksgebied gebiedsvreemd water ingelaten.
Er vinden geen effluentlozingen van rioolwaterzuiveringen plaats op
de Groote Molenbeek.
Door de lozingen, diffuse belasting en waterinlaat is het
oorspronkelijke karakter van de beek grotendeels verdwenen. Voor
de kwaliteit van het oppervlaktewater, die voor een groot deel door
de invloed van deze verontrelniglngsbronnen bepaald wordt, wordt
verwezen naar het onderdeel "oppervlaktewaterkwaliteit" in deze
paragraaf.
Waterbodems
In bijlage A zijn tevens de waterbodemgegevens weergegeven. Voor
de Groote Molenbeek zelf is de waterbodemkwaliteit alleen bij
Wanssum bepaald. Hier zijn invloeden van de haven van Wanssum
te verwachten. In 1989 is alleen een duidelijk verhoogd nikkelgehalte
geconstateerd (klasse 3). In 1990 Is dit niet meer waargenomen. De
gehalten aan organische mlcro-verontrelniglngen en PAK's zijn lager
dan de detectielimiet. Deze limiet is echter hoger 'dan de grens
tussen klasse 1 en 2, waardoor er geen Indeling In klassen mogelijk
is (gegevens Zuiveringschap Limburg, niet gepubliceerd).
Het verhoogde nikkelgehalte is naar verwachting veroorzaakt door
activiteiten in de haven bij Wanssum. Uit de toetsing van de
waterbodemkwaliteit door Witteveen+Bos (1990) blijkt dat deze in de
Groote Molenbeek voldoende is (klasse 1) (Witteveen+Bos. 1990,
P-31).

2.2.6

Beekkarakteristieken
BeekkarakWistitiksn laaglandbeek
Een optimaal ontwikkelde laaglandbeek wordt gekenmerkt door
(Consulentschap NMF Limburg, 1989a, p.10)
- meandering;
- diversiteit in bodem en oever;
- vrije afstroming;
- kleine stroomversnellingen;
- uitgesleten buitenbochten, grind-, zand- en slibafzettlngen in
binnenbochten;
- uitgeholde en vaak steile oevers;
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- geleidelijke waterafvoer (in de winterperiode hogere afvoer dan in
de zomerperiode);
- geen stuwen e.d.;
- begeleidende broekbossen;
- een voor laaglandbeken typerende flora en fauna (zie paragraaf
2.3).
Door de hoge stroomsnelheid in de buitenbocht wordt de oever
uitgehold en ondergraven en bestaat de bodem uit zand. in de
binnenbocht, waar de stroomsnelheid veel lager is, sedimenteert
zand en slib.
De grote verscheidenheid aan milieu-omstandigheden heeft tot
gevolg dat er een rijk gedifferentieerde levensgemeenschap kan
ontstaan. Voor veel soorten in de laaglandbeek zijn deze
verschillende omstandigheden noodzakelijk om alle levensstadia te
kunnen doorlopen (Consulentschap NMF Limburg, 1989a, p.5).
Het specifieke laaglandbeektype "peelbeek", waaronder de Groote
Molenbeek gerangschikt kan worden, heeft daarnaast nog het
kenmerk dat het water in de bovenloop een zuur en voedselarm
karakter heeft, terwijl in de benedenloop meer base- en voedselrijk
water aangetroffen wordt.
Beekkarakteristieken Groote Molenbeek
De Groote Molenbeek is een genormaliseerde laaglandbeek. Hoewel
de beek tot de laaglandbeken wordt gerekend is de stroomsnelheid
in het algemeen vrij hoog, van 20-30 cm/s in de bovenloop tot circa
30-50 cm/s in de midden- en benedenloop. Over het gehele traject
van boven- tot benedenloop wordt op de waterbodem een rood
bruine neerslag van ijzerfosfaat en/of ijzeroxide aangetroffen. Het
water heeft op veel plaatsen een grijze/grijsblauwe kleur (informatie
Zuiveringschap Limburg).
Inventarisatie aanwezige ecotopen
Naar analogie met Verdonschot (1990) kan voor het watersysteem
van de Groote Molenbeek een aantal ecotoop-typen (cenotypen)
worden onderscheiden.
De bovenloop van de Groote Molenbeek wordt gevormd door een
aantal sloten die in de beek uitmonden. De beek zelf is in grote
mate gekanaliseerd. Kenmerkend voor het bovenstroomse gebied
zijn de volgende ecotoop-typen:
- droogvallende en/of zwakstromende sloten;
- sloten met een zuur karakter;
- de (niet-natuurlijke) gereguleerde bovenloop van de Groote
Molenbeek.
Kenmerkend voor de middenloop van de Groote Molenbeek is dat
de beek in beperkte mate is genormaliseerd. De taluds zijn niet zeer
diep ingesneden en de beekbodem bevindt zich niet zeer ver
beneden het maaiveld. De oever is geen strakke rechte lijn, maar is
op veel plaatsen onregelmatig. Er is geen breed onderhoudspad. De
beek stroomt door een aantal elzenbroekbosjes (Soerven,
Elsbeemden). In de middenloop monden enkele kleinere zijbeken in
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de Groote Molenbeek uit, waaronder de Elsbeek. Het volgende
ecotoop-type is kenmerkend:
- saprobe, gereguleerde (maar niet geheel gekanaliseerde)
middenloop van laaglandbeken).
In de benedenloop is de Groote Molenbeek volledig gekanaliseerd.
De breedte is toegenomen van 2 tot 3 meter in de middenloop naar
5 tot 8 meter In de benedenloop. Er is een breed onderhoudspad
aangelegd, en het talud is diep ingesneden. Het kenmerkende
ecotoop-type is:
- belaste gekanaliseerde benedenloop.
Er zijn geen eenduidige criteria voorhanden om aan te kunnen
geven waar de bovenloop overgaat in de middenloop, en waar de
middenloop overgaat in de benedenloop. Op dit moment zijn er
onvoldoende gegevens om deze begrenzingen te kunnen onder
bouwen. In de natuurlijke situatie zijn er ook geen exacte grenzen,
maar is er sprake van flexibele overgangen (zie bijlage H).

2.2.7

Luchtkwaliteit
Het stroomgebied van de Groote Molenbeek is gevoelig voor
verzuring (Witteveen+Bos, 1990). Het is daarom zinvol aan te geven
een indicatie te geven van de hoeveelheid verzurende stoffen die in
het onderzoeksgebied neerslaan.
De ammoniakemissie in het stroomgebied van de Groote Molenbeek
ligt tussen 500 en 1.000 ton per jaar. De emissie van zwaveldioxide
bedraagt 10 tot 100 ton per jaar, van stikstofoxiden 100 tot 1.000
ton per jaar. Van deze emissies wordt circa 95 % naar elders
getransporteerd. Daar staat tegenover dat 75 % van de totale zure
depositie in de Provincie Limburg afkomstig is van bronnen buiten
de Provincie (Witteveen+Bos, 1990).
In tabel 3 is de immissie in zuurequivalenten gegeven op basis van
gegevens uit 1980. Tevens is een prognose voor het jaar 2000
vermeld (Provincie Limburg, 1990).
Uft deze tabel blijkt dat de norm voor schade aan de natuur (400700 zuureq/ha/jaar, Provincie Limburg, 1990, p.99), naaldbossen
(1400) en loofbossen (1800-2400) in 1980 vele malen overschreden
werden. Ook in de prognose voor 2000 liggen de verwachte
immissies nog ruim boven deze normen. Dit heeft aanzienlijke
consequenties voor de mogelijkheden voor natuurontwikkeling in het
onderzoeksgebied: de luchtkwaliteit heeft een grote negatieve invloed
op de (droge) natuur, waardoor het effect van maatregelen op het
gebied van waterkwaliteit (grond- en/of oppervlaktewater) en
waterhuishouding beperkt wordt. De invloed op het aquatisch
systeem is minder groot.
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Neerslag verzurende stoffen.

Deel bovenloop

S02

z
X
u

Tabel 3

NO„
fin zuureq/ha/jaar)

Totaal

1900-1950
1900-1950
1850-1900

1500
500-1450
1450

2450-2500
2200-2450
2400

5900
5650-5900
5700-5750

800-850
800-950
800

850-950
900-950
900

950-1000
850-1050
950

2700-2800
2650-2750
2650

Gegevens 1980
Bovenloop
Middenloop
Benedenloop

Prognose 2000
Bovenloop
Middenloop
Benedenloop

(bron: Provincie Limburg, 1990)

2.3

Biotische factoren

2.3.1

Inleiding
In deze paragraaf worden de biotische factoren beschreven,
voorzover relevant voor de ontwikkelingsvisie.
Achtereenvolgens worden behandeld:
- vegetatie;
- avifauna;
- zoogdierenfauna;
- herpetofauna;
- macrofauna.

2.3.2

Vegetatie
Op kaart 3 is de vegetatie van het onderzoeksgebied weergegeven.
De kaart is gebaseerd op de Vegetatiekartering Noord- en MiddenLimburg (Provincie Limburg, 1988). Vanwege de kaartschaal is
gewerkt met vegetatie-complexen.
De volgende vegetatie-complexen zijn weergegeven op de kaart:
A: droge, meestal voedselarme loof- en naaldbossen en bossen
zonder of zonder kenmerkende ondergroei;
B: vochtige tot natte voedselrijke loofbossen en struwelen (vaak
plaatselijk met vegetaties uit complex A en D);
C: droge en vochtige heiden, en droge halfnatuurlijke graslanden;
D: voedselrijke vochtige graslanden;
E: hoogveenvegetatie;
F: wateren met een redelijk tot goed ontwikkelde watervegetatie.
Hieronder wordt een korte nadere beschrijving gegeven van deze
vegetatiecomplexen.
Vegetatiecomplex A
Het merendeel van deze bossen heeft een soortenarme, weinig
ontwikkelde en weinig natuurlijke ondergroei. Goed ontwikkelde
Quercionbossen zijn zeer schaars. Ook populierenbossen met een
soortenarme ondergroei en aangeplante jonge bossen zonder
ondergroei worden tot dit complex gerekend. Hoewel dit
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vegetatiecomplex actueel in vegetatiekundig opzicht weinig
waardevol is, heeft het een grote betekenis als buffer tegen
vermesting van laaggelegen (kwel-)gebieden.
Vegetatiecomplex B
,
Het betreft zowel bossen met een Alno-Padion karakter als elzenbroekbossen (AJnion glutinosae), wilgenbroekbos en wilgenstruweel.
In een aantal gevallen zijn ze verdroogd of verruigd. Ook populierenbossen met een voor vochtige of natte bossen kenmerkende onder
groei worden tot dit complex gerekend. Vaak maken voedselrijke
natte ruigten en moerassen deel uit van dit complex.
Kenmerkende plantesoorten van deze vegetaties zijn onder meer:
holpijp, bosbies, elzenzegge, pluimzegge, snavelzegge, dotterbloem,
slangewortel, grote boterbloem, veldrus, egelboterbloem,
waterdrieblad (Buitenbroek en Soerven) en waterviolier. De actuele
vegetatiekundige betekenis is in het algemeen groot.
Vegetatiecomplex C
In het algemeen droge, al of niet vergraste heiden; alleen in de
Mariapeel en in de Breedschen Peel komen vochtige heiden voor
die echter merendeels vergrast zijn met pijpestrootje. In de meeste
gevallen is boomopslag aanwezig. Voor een klein deel betreft het
droge voedselarme graslanden. Ten aanzien van de vegetatiekundige
waarde en de bufferfunctie tegen vermesting geldt hetzelfde als voor
vegetatiecomplex A.
Vegetatiecomplex D
Graslanden op vochtige, matig voedselrijke tot voedselarme bodem;
zowel Calthion- als Parvocaricetea-soorten kunnen aanwezig zijn. In
het algemeen komen in deze vegetaties dezelfde kenmerkende
plantesoorten voor als genoemd bij complex B. De actuele waarde
voor het natuurbehoud is groot.
Vegetatiecomplex E
Relatief goed ontwikkelde hoogveenvegetatie met onder meer veen
bes, eenarig wollegras, lavendelheide, snavelzegge en veenmossen.
Ook van dit complex is de actuele waarde voor het natuurbehoud
groot.
Vegetatiecomplex F
Alle wateren met een goed ontwikkelde watervegetatie met bijvoor
beeld fonteinkruiden, waterpest-soorten, sterrekroos, grof hoornblad
enz. Alleen wateren zonder vegetatie of met alleen een kroosdek
worden niet tot dit complex gerekend.
Kenmerkende waterplanten die in deze wateren voorkomen zijn
onder meer: drijvend fonteinkruid, haarfonteinkruid, gewone water
ranonkel, naaldwaterbies, waterviolier, duizendknoopfonteinkruid
(midden- en bovenloop). De waarde voor het natuurbehoud is vrij
groot tot groot.
Op één plaats, in de Noordersloot, vlak langs de spoorlijn, ten
westen van Ulfterhoek, werd een goed ontwikkelde watervegetatie
van mesotroof milieu aangetroffen met soorten als vlottende bies,
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drijvende waterweegbree, witte waterranonkel en ondergedoken
moerasscherm.
De overige voorkomende vegetaties, zoals akkers, cultuurgraslanden,
houtwallen, wegbermvegetaties en slecht ontwikkelde watervegetaties
zijn niet op kaart weergegeven. Ten aanzien van houtwallen, berm
en oevervegetaties kan worden opgemeri<t dat deze blijkens het
bovengenoemde vegetatieonderzoek in het algemeen weinig
ecologische (c.q natuurwaarden bevatten.

2.3.3

Avifauna
De hierna volgende beschrijving van de avifauna is gebaseerd op
het rapport "De broedvogels van het Noordelijk Peelgebied" (Avifaunakartering Limburg; Schols & Schepers 1991).
Per terreintype wordt een korte beschrijving van de broedvogelfauna
gegeven.
Beken
De enige vogelsoorten die in Nederland karakteristiek zijn voor
beken, namelijk de ijsvogel en de grote gele kwikstaart, ontbreken
als broedvogel in het gehele onderzoeksgebied. De enige watervogel
die algemeen voorkomt langs de beken is het waterhoen. De actuele
avifaunistische betekenis van de beken kan daardoor als gering
worden bestempeld.
Plassen, moerassen, vennen
Vogelsoorten van dit terreintype komen slechts in beperkte mate
voor. Het betreft onder meer fuut (ca. 5 territoria), waterral (3
territoria), waterhoen (vrij algemeen), meerkoet (vrij algemeen), kteine
karekiet (ca. 20 territoria) en rietgors (ca. 15 territoria).
De water- en moerasgebieden van het Schuitwater, de Hees
beemden, de Elsbeemden en de Schatberg zijn de belangrijkste
gebieden. Kenmerkende soorten van ondiepe wateren en beekdalmoerassen, zoals dodaars en blauwborst, ontbreken in het gebied.
Vochtige bossen in de beekdalen
Deze bezitten in het algemeen een goed ontwikkelde avifauna. Naast
algemene bosvogels zoals houtduif, grote bonte specht, roodborst,
tuinfluiter, zwartkop, tjiftjaf, staartmees en goudhaantje komen ook
minder algemene soorten voor.
Een aantal daarvan is duidelijk gebonden aan deze vochtige bossen;
het betreft onder meer kteine bonte specht, nachtegaal, bosrietzanger, spotvogel, fluiter, boomklever en wielewaal. Andere soorten
die zowel in deze bossen voorkomen als in droge bossen zijn onder
meer: wespendief, havik, sperwer, buizerd, bosuil, groene specht,
zwarte specht, goudvink en appelvink.
Soorten van oudere bossen zijn in het gehele gebied relatief zeld
zaam. Zo komen appelvink, goudvink, boomklever, zwarte specht en
fluiter slechts in geringe aantallen voor, en ontbreekt de glanskop.
De in avifaunistisch opzicht belangrijkste vochtige bossen zijn de
Heesbeemden, het Schuitwater en omgeving, en de bossen langs de
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bovenloop van de Groote Molenbeek (Elsbeemden, Winkel,
Aschbroek, Most en Graskuilen).
Droge bossen en heiden
Naast de hierboven genoemde soorten komen onder meer voor:
boomleeuwerik, nachtzwaluw (1), gekraagde roodstaart, kuifmees en
zwarte mees. De belangrijkste gebieden voor deze soorten zijn de
Schatberg en de Reulsberg.
Kleinschalig cultuurland
In kleinschalige gebieden zijn soorten als geelgors, grasmus, bosrietzanger, grauwe vliegenvanger en gekraagde roodstaart algemeen.
De steenuil en de kerkuil zijn met respectievelijk 4 en 1 territoria
relatief zeldzaam. Ook de roodborsttapult (2 territoria) is zeldzaam.
De belangrijkste gebieden voor deze soorten zijn: de Heesbeemden
en omgeving, het beekdal van de Groote Molenbeek bovenstrooms
van Sevenum en plaatselijk tussen Horst en Wanssum, en de
dekzandgebieden rond Kronenberg en ten zuiden van Tienray.
Open graslandgebieden
Vooral de open graslandgebieden in het zuidwesten van het onder
zoeksgebied (ten noorden en westen van Kronenberg en rond
Evertsoord) hebben een redelijk ontwikkelde weidevogelfauna met
onder meer: grutto (ca. 20), graspieper, kievit, wulp, gele kwikstaart,
veldleeuwerik en patrijs.
De twee eerstgenoemde soorten komen elders in het gebied niet of
veel minder voor; de overige soorten zijn echter ook in alle andere
open gebieden algemeen.
Soorten van natte graslanden zoals watersnip, zomertaling, slobeend
en tureluur ontbreken in het gehele gebied.
Van het paapje, een kenmerkende soort van ruige hooiweiden in
beekdalen, werd slechts één territorium vastgesteld in een a-typisch
biotoop.

2.3.4

Zoogdierfauna
Bij het in paragraaf 2.3.3 genoemde broedvogelonderzoek zijn
tevens gegevens over zoogdieren verzameld. Hieruit kunnen de
volgende conclusies worden getrokken (aangezien het hier geen
systematisch onderzoek betrof, kan het verkregen beeld niet als
volledig worden beschouwd).
Naast algemene soorten zoals egel, gewone dwergvleermuis,
woelrat, veldmuis, haas, konijn en mol komen onder meer de
volgende soorten in het gebied voor:
- grootoorvleermuis (in/bij Horst);
- laatvlieger (bij Meerlo);
- franjestaart (bij Meerlo);
- rosse woelmuis (verspreid in het gehele gebied);
- muskusrat;
- wezel;
- hermelijn;
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- das (voornamelijk in het noorden van het gebied, benoorden
Tienray);
- vos (in het gehele gebied);
- ree (in het gehele gebied);
- eekhoorn (vooral in de grotere boscomplexen).

2.3.5

Herpetofauna
Gegevens over de herpetofauna zijn ontleend aan het
Natuurhistorisch Genootschap in Limburg (1992) en aan het In
paragraaf 2.3.3 genoemde rapport over het broedvogelonderzoek
ontleend. De volgende soorten werden waargenomen:
• kleine watersalamander (op één plaats bij Melderslo, in het
Lochsmeer);
- gewone pad (gehele gebied, vrij algemeen);
- rugstreeppad (een waarneming in het noordelijke gebied:
Meerlosche Heide);
- heikikker (op één plaats: Mariaveen);
- bruine kikker (gehele gebied, algemeen);
- poelkikker (op één plaats: Mariaveen);
- middelste groene kikker (Megeisums Schuitwater, Mariapeel);
- groene kikker-complex (gehele gebied, algemeen);
- levendbarende hagedis (op minstens vier plaatsen: Tienraysche
Heide, Megeisums Schuitwater, Mariaveen (algemeen) en
Schatberg);
- gladde slang (één waarneming: Mariaveen).

2.3.6

Visfauna
In 1990 werd de visstand in de Groote Molenbeek door bevissing
kwalitatief bemonsterd op vier plaatsen (Wanssum, Tienray, Horst en
Schatberg), (Grontmij, 1990).
De volgende soorten werden aangetroffen: alver, baars, bermpje,
blankvoorn, brasem, hondsvis, karper, kopvoom, paling, riviergrondel,
ruisvoorn, snoek, sneep, vetje, zeelt, driedoornige stekelbaars,
tiendoornige stekelbaars.
Alleen het bermpje is als een kenmerkende vissoort van
beeksystemen te beschouwen.

2.3.7

Macrofauna
Het Zuiveringschap Limburg heeft macrofauna-gegevens verzameld
op vijf locaties in de Groote Molenbeek. Van boven- naar beneden
loop zijn deze gelegen bij de Schatberg, Ulfterhoek, Horst, Tienray
en Wanssum.
- Schatberg: Op deze locatie werden veel muggelarven
aangetroffen, voornamelijk Chironomus en Procladius en in
mindere mate Macropelipia en Cricotopus. Ook werden veel
Oligochaeten aangetroffen. In 1984 werden nog twee soorten
haften gevonden, in zeer geringe aantallen. Bij de aanwezigheid
van veel waterplanten werden ook diverse soorten slakken en
wantsen gevonden.
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- Utfterhoek: Deze locatie was voor een groot deel vergelijkbaar
met Schatberg, met dat verschil dat hier meer bloedzuigers
(Erpobdella o.a.) en het waterpissebed Asellus aquaticus werden
aangetroffen. Ook waren er meer kevers en keverlarven aanwezig
en minder Oligochaeten.
- Horst. Op deze locatie werden weer veel Oligochaeten en
bloedzuigers aangetroffen. De aanwezige muggelarven duiden op
voedselrijk, stromend water, de dimensie van het water neemt toe.
- Tienray: Vergelijkbaar met de locatie Horst, alleen werden hier
veel meer asellidae gevonden.
- Wanssum: Een beeld vergelijkbaar met het beeld van Tienray.
Wederom veel muggelarven die duiden op stromend water met
een grotere dimensie.
Uit de waarnemingen blijkt dat in de Groote Molenbeek voornamelijk
tolerante, weinig kenmerkende soorten aangetroffen worden. Haften,
kokerjuffers en vlokreeften ontbreken van boven- tot benedenloop
geheel. Voor snelstromende laaglandbeken kunnen met name
macrofauna-soorten van deze laatste groepen karakteristiek worden
genoemd. Er kan derhalve geconcludeerd worden dat de
macrofauna-samenstelling van de Groote Molenbeek relatief arm aan
kenmerkende soorten is. Op grond van de macrofauna blijkt het ook
niet mogelijk te zijn om een onderscheid te maken in boven-,
midden- en benedenloop. Vermoedelijk fluctueert de stroomsnelheid
te veel en is de substraatvariatie, zoals in laaglandbeken van nature
wordt aangetroffen van boven- tot benedenloop, volledig verstoord
(zie bijlage H).
Wanneer de macrofauna van de zijbeken van de Groote Molenbeek
in beschouwing wordt genomen, valt het volgende op. In de Kattenstaartse beek en in de Noordersloot worden steenvlieglarven
(Nemoura cinerea) aangetroffen. In de Noordersloot komt tevens
Proasellus meridianus voor.
In de Lollebeek worden de kokerjuffers Hydropsyche angustipennis,
Plectrochemia conspersa, Athripsodes atherrimus en Oecetis spec,
aangetroffen, alsmede libellen, haften, wantsen en de kriebelmuglarve
Odagimia ornata. De Lollebeek is eveneens een genormaliseerde
laaglandbeek, maar met een enigszins lagere stroomsnelheid dan de
Groote Molenbeek. Voor de genormaliseerde toestand kan de
macrofauna in de Lollebeek, met enige terughoudendheid, als
voorbeeld dienen voor de ontwikkeling van de macrofaunagemeenschap in de Groote Molenbeek (zie bijlage H).
In tabel 4 zijn de op basis van de macrofauna-samenstelling
berekende indices voor de saprobie-toestand weergegeven. Hieruit
kunnen de volgende conclusies worden getrokken voor de kwaliteit
van het water met betrekking tot de belasting met organische
stoffen.
In de bovenloop van de Groote Molenbeek indiceert de macrofauna
in het algemeen een vrij slechte tot matige waterkwaliteit (klasse 45). In twee zijbeken in het bovenstroomse gebied, de Blakterbeek en
de Peelloop, indiceert de macrofauna zelfs een vrij slechte water
kwaliteit (klasse 3-4). Ook in de middenloop van de Groote
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Molenbeek, bij Horst, en in de benedenloop bij Tienray en Wanssum
indiceert de macrofauna een vrij slechte waterkwaliteit.
De zijbeken die benedenstrooms van Horst uitmonden in de Groote
Molenbeek (Kabroekse Beek, Grenssloot-Loilebeek) indiceren alle een
betere waterkwaliteit (matig, klasse 5-6).

Tabel 4

Kwaliteitsklassen macrofauna.

Monsterpunt

Datum

Groote Molenbeek, Schatberg

06-87
09-87
06-87
08-87
06-87
08-87
06-87
09-87
06-87
09-87
06-87
09-87
06-87
09-87
06-87
09-87
06-87
09-87
06-87
09-87

id., Ulfterhoek
id., Horst
id., Tienray
id., Wanssum
Blakterbeek, Sevenum
Peelloop, Ulfterhoek
Kabroekse Beek
Grenssloot, Beukenhof
Lollebeek, Nieuwenberg
Boddebroekerloop

?

Kwaliteitsklassen-indeling: Sh:
Sn:
1. zeer slecht
K135:
|
|
BMWP:
v
v
10. zeer goed
Bi:

Sh

4
4
5
5
5
4
5
3

Sn

K135 BMWP

5
3
6
6
5
4
5
4

3
1
5
3
5
5
5
5

Bi

_

.

4
4
5
5
4
4
4
4

6
5
7
5
5
5
4
5

-

-

-

-

-

4
4
4
5
5
5
6
6
6
6

3
3
3
5
4
5
5
6
5
6

1
1
1
2
3
6
7
10
3
6

3
4
4
5
4
4
5
6
5
5

5
5
6
5
5
5
7
7
7
8

?

?

?

?

?

Saprobie-index (talrijkheid)
Saprobie-index (echte getallen)
Kwaliteitsindex volgens Moiier Pilot
Biological Monitoring Working
Party-average score
Biologische index

(Bron: Consulentschap NMF, 1989a).

Cultuurhistorie en landschap
Cultuurhistorie
In het onderzoeksgebied zijn duidelijke vestigingspatronen van de
mens herkenbaar, in de buurt van Sevenum en Tongerlo is een oud
cultuurlandschap met aaneengesloten complexen oude bouwlanden
aanwezig. De oude bouwlanden zijn ontstaan door eeuwenlange
ophoging met potstalmest en zijn gelegen in de hogere delen van
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het zandgebied tussen de beekdalen. Op de overgang naar nletopgehoogd terrein zijn grillig verlopende steilranden aanwezig.
Het gebied in de omgeving van Evertsoord en ten zuidoosten van
Sevenum is na de eeuwwisseling ontgonnen. Voor deze ontginnin
gen zijn het rechtlijnige wegenstelsel en het strakke verkavelings
patroon kenmerkend.
De beekdalgronden, die vooral in gebruik zijn als grasland, zijn ten
dele oude cultuurgronden (beemden). Verder zijn In de laaggelegen,
vochtige beekdalgedeelten vooral broekbossen aanwezig (Centrale
Cultuurtechnische Commissie, 1976).
Van belang zijn verder de oude Maasmeanders. Binnen het onder
zoeksgebied ligt het Megelsums Schuitwater, een oude meander ten
westen van Swolgen, die voor een groot deel uit bos bestaat Het
deel dat nog niet uit bos bestaat is in het ontwerp-Landlnrichtlngsplan van de Ruilverkaveling Melderslo (Landlnrichtingsdienst, 1988)
aangeduid als reservaatsgebied. De meander bij Megelsum is kleiner
dan die bij Swolgen en bestaat voor ongeveer de helft uit bos. Ook
hiervan is in het ontwerp-Landinrichtingsplan het overige deel
aangeduid als reservaatsgebied (Landlnrichtingsdienst, 1988).
Landschap
In het onderzoeksgebied is een aantal landschappelijk herkenbare
geomorfologische eenheden aanwezig. De landschappelijke waarde
van de door Wolfert (1989) onderschelden elementen is de
volgende:
- het lage landduin bij de Zwarte Plak is door de grote hoogte
goed zichtbaar;
- de landduinen op de Tienraijsche Heide zijn duidelijk ontwikkelde
duinen met steile hellingen en grote hoogteverschillen, die
duidelijk zichtbaar zijn In het landschap;
- met name door het aangebrachte esdek Is van de dekzandruggen
bij Tongerlo een duidelijk reliëf in het landschap zichtbaar;
- de dekzandruggen t9n zuiden en oosten van Horst zijn redelijk
hoog (> 1,5 meter) en bedekt met een esdek. Eén van de
ruggen is gedeeltelijk bebouwd (Hegelsom), de andere ruggen zijn
nog duidelijk herkenbaar in het landschap;
- de terraswanden bij Meerlo zijn vrij hoog en plaatselijk steil en
daardoor goed herkenbaar in het landschap;
- de glooiingen langs het dal ten zuiden van Horst en ten
zuidoosten van Sevenum zijn vrij hoog en representatief voor het
proces van insnijding van een beekdal in het dekzandlandschap.
Het door Wolfert (1989) onderscheiden macro-patroon van dalen en
dekzandvormen bij Sevenum is grootschalig, waardoor gave
terreinvormen nog voorkomen. Het landschap is aangetast door
plaatselijk egalisatie van reliëf, aanleg van een recreatieterrein en
enige bebouwing van Kronenberg en Sevenum.
In het dal van de Groote Molenbeek en het omringende dekzand
landschap ten zuidoosten van Horst is het patroon nog gedeeltelijk
zichtbaar. De belangrijkste verstoring wordt veroorzaakt door de
bebouwing van Horst en Hegelsom.
De hoogteverschillen in de veenrestvlakte van Mariapeel zijn vaag
zichtbaar, het patroon is echter nog vrij gaaf.
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Grondgebruik
Landbouw
Voor de beschrijving van het landbouwkundig grondgebruik kan het
onderzoeksgebied globaal opgedeeld worden in drie deelgebieden.
In tabel 5 zijn per deelgebied de ligging en enkele karakteristieken
over de landbouw kort aangegeven.

Tabel 5

Landbouwkundig grondgebruik.

Globale ligging

Niet-grondgebonderi
landbouw

Grondgebonden
landbouw

Ten noorden van Eikelen Intensieve veehouderij
bosch (gemeenten Venraij, Champignonteelt
Meerlo, Wanssum)

In dit deel vindt in beperkte
mate melkveehouderij, boom
teelt, akkerbouw, vollegrondsgroenteteelt plaats

Tussen Eikelenbosch en
de spoorlijn VenloEindhoven

Champignonteelt
Glastuinbouw

Een zeer complex, slecht
verkaveld gebied, extensief
gebruikt; melkveehouderij komt
op redelijke schaal voor, verder
enige (open) tuinbouw en
boomteelt.

Ten zuiden van de spoor
lijn Venlo-Eindhoven

Glastuinbouw

Melkveehouderij geconcentreerd
in noordelijk en westelijk deel,
(open) tuinbouw geconcentreerd
in de omgeving van Steeg en
Sevenum en enkele grote
bedrijven in Grashoek.

Natuur
Voor de waardevolle en/of zeer waardevolle natuur wordt verwezen
naar paragraaf 2.3 (biotische factoren).
Stedelijk gebied
in het onderzoeksgebied zijn enkele (delen van) woonkernen
gelegen, zoals Wanssum (ged.), Meerlo, Tienraij, Melderslo, Horst
(ged.), Sevenum, Kronenberg en Steeg. Daarnaast komt er
verspreide bebouwing voor.
Overig
Extensieve recreatie, zoals fietsen en wandelen, vindt plaats in het
gehele onderzoeksgebied. Binnen de extensieve recreatie is sprake
van een zonering: hoe dichter bij de dorpskernen, hoe meer recrea
tief medegebruik. Verder vindt bij "De Schatberg" in de gemeente
Sevenum dagrecreatie plaats (Centrale Cultuurtechnische Commissie,
1976). De Groote Molenbeek zelf wordt gebruikt voor hengelsport en
(incidenteel) voor kanovaart. Van het oppervlaktewater dat in
eigendom, beheer en onderhoud is bij het waterschap NoordLimburg is het visrecht verhuurd aan de Hengelsportfederatie NoordUmburg. Kanovaart is in een beperkt gedeelte van de Groote Molen
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beek toegestaan, maar vindt slechts in beperkte mate plaats
(mededeling Waterschap Noord-Limburg). Het gaat hierbij om het
traject van Wanssum tot aan de spoorlijn Venlo-Eindhoven.
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3

Beleid
3.1

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt het relevante beleid beschreven zoals dat op
rijks-, provinciaal en regionaal niveau vastgelegd is.

3.2

Rijksbeleid

3.2.1

Algemeen
Voor de Groote Molenbeek zijn de volgende rijksplannen
belang:
- Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX);
- Natuurbeleidsplan (NBP);
- Derde Nota Waterhuishouding (NW3).

3.2.2

van

Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra
in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, deel lil (Min. van
VROM, 1991) wordt voor het landelijk gebied een aantal koersen
onderscheiden, waarbij verschillende zaken richtinggevend zijn voor
de ruimtelijke ontwikkeling:
- de groene koers: ecologische kwaliteiten zijn richtinggevend;
- de gele koers: de ontwikkeling van agrarische produktiefuncties,
geconcentreerd in regionale complexen, is richtinggevend;
- de blauwe koers: sterke ruimtelijke en in delen ook economische
integratie van verschillende functies, waarbij de specifieke,
regionale kwaliteiten richtinggevend zijn;
- de bruine koers: ontwikkeling van landbouw in een ruimtelijk
mozaïekpatroon met andere functies, waarbij landbouw de over
heersende functie is.
Voor het onderzoeksgebied is de gele koers aangegeven. Hier is de
landbouwfunctie dus richtinggevend. In bijlage C is de beleids
uitspraak omtrent de gele koers integraal weergegeven.

3.2.3

Natuurbeleidsplan
De hoofddoelstelling van het Natuurbeleidsplan (Min. van LNV, 1990)
is "duurzame instandhouding, herstel en ontwikkeling van natuurlijke
en landschappelijke waarden". Daarbij wordt een hogere prioriteit
gegeven aan bijzondere natuurlijke en landschappelijke waarden, die
niet algemeen voorkomen, dan aan algemene natuurlijke en land
schappelijke waarden. Het beleid richt zich primair op ecosystemen,
aangevuld met maatregelen voor instandhouding en ontwikkeling van
flora en fauna (soortenbeleid).

heidemij

39

Ecologische Hoofdstructuur
Allereerst wordt gestreefd naar het ontwikkelen van de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS), waarmee een goede ruimtelijke structuur
gewaarborgd wordt voor duurzame instandhouding van de natuur.
Binnen de EHS zijn gebieden met bestaande waarden van (inter)
nationale betekenis van voldoende omvang als kerngebied aan
geduid. Gebieden die reële perspectieven bieden voor het ontwikke
len van natuurwaarden van (internationale betekenis of voor het
aanzienlijk verhogen van de bestaande natuurwaarden, zijn aan
geduid als natuurontwikkelingsgebied. Indicatief zijn de gewenste
verbindingszones aangegeven.
De duurzame instandhouding van de ecologische hoofdstructuur
wordt ondersteund door een bufferbeleid, gericht op het wegnemen
dan wel minimaliseren van negatieve externe invloeden.
Het beleid van de instandhouding van de EHS heeft een aantal
gevolgen voor andere sectoren/functies:
- Binnen de EHS zal circa 150.000 ha aan de landbouw onttrokken
worden en zal circa 100.000 ha beheerslandbouw gerealiseerd
worden.
- Zowel binnen als buiten de EHS is het bufferbeleid van belang,
gericht op het realiseren van zodanige structurele condities en
maatregelen (binnen en) buiten de EHS, dat binnen de EHS de
gewenste natuurwaarden kunnen worden gerealiseerd dan wel
gehandhaafd.
- Binnen de EHS komt een aanzienlijk areaal bestaand, multifunctio
neel bos voor, waarvoor het beleid uit het Meerjarenplan Bosbouw
niet gewijzigd zal worden. Bosuitbreiding in het kader van het
NBP zal plaats vinden op de natuurontwikkelingsgronden.
- Wat betreft recreatie blijft het rijksbeleid erop gericht om in
kwetsbare gebieden zoveel mogelijk de dagrecreatieve druk in
goede banen te leiden. Uitbreiding, verbetering en vestiging van
recreatie is binnen de EHS alleen acceptabel als die geen
bezwaren voor natuur en landschap oproepen.
Op kaart 4 is aangegeven welke delen van het onderzoeksgebied
binnen de EHS liggen. In bijlage D is een overzicht weergegeven
van deze gebieden. Hierbij zijn tevens enkele gebieden vermeld die
niet binnen de EHS liggen, maar op basis van de bestaande natuur
waarden wel extra aandacht verdienen, in bijlage E is een lijst met
prioritaire soorten opgenomen, op basis van zowel het soortenbeleid
in het NBP als andere regelingen (gedeeltelijk naar Consulentschap
NMF Limburg, 1991).
Soortenbeleid
Naast het op ecosystemen gerichte beleid, is er in het NBP ook een
soortenbeleid geformuleerd, gericht op:
- bedreigde of kwetsbare soorten,
- soorten waarvoor Nederland een internationale verantwoorde
lijkheid heeft,
- soorten die door biotoopverlies sterk zijn achteruitgegaan,
- soorten die in een klein aantal in voor ons land karakteristieke
biotopen voorkomen.
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Gebieden met specifieke landschappelijke waarden
In gebieden met specifieke landschappelijke waarden is het rijks
beleid gericht op instandhouding van aardkundige waarden, cultuur
historie en belevingswaarden. Het bovenstroomse deel van de
Groote Molenbeek is onderscheiden als gebied met specifieke land
schappelijke waarde. Dit valt gedeeltelijk samen met het kerngebied
(EHS) dat aangegeven is in dit deel van het beekdal.

Overig
Het rijksbeleid is verder gericht op instandhouding van algemene
natuur- en landschapswaarden en planologische bescherming van
kleinere natuurgebieden buiten de in het NBP aangegeven gebieden.
In bijlage D zijn enkele kleinere natuurgebieden in het onderzoeks
gebied, die buiten de EHS vallen, aangegeven. Buiten de EHS is de
landbouw van belang bij het realiseren van het natuur- en
landschapsbeleid aldaar. Nagegaan zal worden welke mogelijkheden
er zijn om het agrarisch beheer beter af te stemmen op
bescherming, herstel en ontwikkeling van algemene natuur- en
landschapswaarden op cultuurgronden die gevoelig zijn voor
eutrofiëring, zoals perceelsranden en slootkanten.
In het NBP wordt geconstateerd dat tussen natuur en extensieve
recreatie een onlosmakelijke relatie bestaat. Enerzijds vormen natuuren landschapsbeleving een zeer belangrijk motief en doel van
extensieve recreatie, anderzijds kunnen recreatieve activiteiten leiden
tot aantasting van natuur en landschap.
Verder sluit het NBP zich aan bij het beleid dat aangegeven is in de
NW3 en de VINEX (zie resp. paragraaf 3.2.4 en 3.2.2).
Instrumenten, projecten en actiepunten
In het NBP worden instrumenten, projecten en actiepunten aan
gegeven met als doel realisatie van de hoofdlijnen van beleid.
De belangrijkste bestaande instrumenten binnen de wet- en regel
geving zijn:
- de Natuurbeschermingswet,
- de Natuurschoonwet 1928,
- verwerving en beheer,
- het Relatienota-instrumentarium,
- Regeling Begrenzing Natuurontwikkelingsgebieden,
- de Landinrichtingswet,
- Nationale Parken.
Daarnaast zijn er enkele aanvullende en nieuwe instrumentele
voorzieningen:
- uitbreiding mogelijkheden voor verwerving en inrichting van
gronden voor natuurontwikkeling;
- onderzoek naar mogelijkheden voor een compensatie-principe
voor natuur en landschap in regelgeving voor ontgrondingen,
infrastructuur, waterstaatswerken en bebouwing;
- bijdrage-regeling voor beheer van natuurgebieden in particulier
eigendom voor (aan te wijzen) gebieden binnen de EHS en
Natuurschoonwet-landgoederen.
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Voor het onderzoeksgebied is met name het Relatienota-instrumen
tarium van belang. Op grond van de Regeling Beheersovereen
komsten 1988 worden beheers- en reservaatsgebieden aangewezen,
in de planperiode ligt hoge urgentie bij onder andere beekdalen.
Op kaart 4 zijn tevens de Reiatienotagebieden aangegeven.
De projecten zijn onderverdeeld in per regio ingedeelde projecten en
thematische projecten. In bijlage F zijn alle projecten die betrekking
(kunnen) hebben op het onderzoeksgebied weergegeven. Gezien de
doelstelling van dit onderzoek zijn voor dit onderzoek in concreto
twee van deze projecten van belang.
De Groote Molenbeek valt in de regio Hogere zandgronden. Bij de
perspectieven voor deze regio is geconstateerd dat de fysische
gesteldheid en de sterke veranderingsdruk vanuit de landbouw de
mogelijkheden voor natuurontwikkeling beperken, mede door de
grote invloed van verzuring en eutrofiëring in deze regio.
Mogelijkheden voor natuurontwikkeling liggen vooral in gradiëntzones
zoals die in beekdalen aanwezig zijn. De beekdalen vormen
daarnaast een belangrijke bouwsteen voor een structuur van
ecologische verbindingen (NBP, pag.58).
Voor de regio Hogere zandgronden zijn de volgende beleids
accenten belangrijk:
- versterking van de natuurfunctie en verbindingsfunctie van beken,
onder meer door een vergroot accent op natuurontwikkeling;
- het terugdringen van de mestbelasting op de hogere zand
gronden, met name in randzones langs beekdaien en andere laag
gelegen terreinen, alsmede op de belangrijkste inzijggebieden van
het ondiepe grondwater;
- het terugdringen van de ammoniakbelasting.
Deze accenten worden uitgewerkt in project 29: "Gebiedsgericht
milieu- en waterbeleid". Het gaat hierbij om een programma van
effectgerichte maatregelen in voor verzuring gevoelige terreintypen
(29a) en een aantal proefprojecten voor het weren van gebiedsvreemd water (29d). De maatregelen die uit dit project voortvloeien
liggen niet zozeer op het terrein van beheers- of herinrichtings
maatregelen. Om de mest- en ammoniakbelasting van het systeem
te verminderen, moeten maatregelen getroffen worden in de land
bouw. In het NBP zijn binnen het onderzoeksgebied geen locaties
voorgesteld voor deze proefprojecten eutrofiëringsbestrijding (29b) en
verdroging (29c). In het Meerjarenprogramma Natuur- en Landschap
1992-1996 (Tweede Kamer, 1991) is de Groote Molenbeek inmiddels
opgenomen in de lijst van natuurontwikkelingsprojecten die buiten de
regioprojecten, die in het NBP genoemd waren, vallen.
Uit het NBP, het Nationaal Milieubeleidsplan en de Derde Nota
Waterhuishouding vloeien de REGIWA-projecten (REGionaal Integraal
WAterbeheer) voort. In dit kader zal in 1992 een onderzoek starten
naar de verdroging van de Maasmeanders in Noord-Limburg.
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3.2.4

Derde Nota Waterhuishouding
De hoofdlijnen van het landelijk waterhuishoudkundig beleid in de
Derde Nota Waterhuishouding (Min. van V&W, 1990) zijn "het
hebben en houden van een veilig en bewoonbaar land en het ont
wikkelen en in stand houden van gezonde waterhuishoudkundige
systemen die een duurzaam gebruik garanderen".
Deze hoofdlijnen van beleid worden vertaald in streefbeelden voor
waterhuishoudkundige systemen. Het streefbeeld voor beken is
"natuurlijke gradiënten, oevers en afvoer". Dit omvat verder:
- de belangrijkste functie van beken is ont- en afwatering van het
stroomgebied;
- gevoed door grond- en/of neerslagwater van goede kwaliteit;
- van bron tot monding natuurlijke gradiënten (voedselarm ->
voedselrijk, hoge -> lage stroomsnelheden, ondiep en smal ->
dieper en breder);
- voldoende hoge grondwaterstanden om een permanente of
periodieke stroming in de beek in stand te houden;
- vrije meandering;
- oeverbescherming door natuurlijke begroeiing;
- karakteristieke flora en fauna in de boven-, midden- en
benedenloop.
Om deze streefbeelden te bereiken is er in de Derde Nota
Waterhuishouding gekozen voor een meersporenaanpak. Hierbij
wordt gewerkt met de volgende sporen:
- Scherm 1: versnelde terugdringing van de verontreinigingen;
- Scherm 2: herinrichting;
- Scherm 3: geleiding van het gebruik;
- Scherm 4: organisatie en instrumentarium;
- Scherm 5: financiering.
Onderhavig onderzoek valt onder het tweede scherm. De maatrege
len die voor de Groote Molenbeek van belang zijn, zijn gericht op
het bereiken van het streefbeeld.
Voor het bereiken van het streefbeeld zijn echter ook het eerste en
derde scherm van belang. Het terugdringen van de verontreiniging
door de aanwezige riooloverstorten, landbouw en andere bronnen
valt onder het eerste scherm. Eventuele maatregelen op het gebied
van wateraf- of -aanvoer vallen onder scherm 3.

3.3

Provinciaal beleid

3.3.1

Inleiding
De volgende provinciale plannen zijn van belang voor de Groote
Molenbeek:
- Streekplan Noord- en Midden-Limburg.
- Provinciaal Waterhuishoudingsplan;
- Provinciaal Milieubeleidsplan.
Het Streekplan Noord- en Midden-Limburg dateert uit 1982. Er wordt
momenteel gewerkt aan een herziening. Daardoor is het bestaande
Streekplan beperkt bruikbaar voor dit onderzoek en zal alleen kort

heldemij

43

aangegeven worden welke ontwikkelingen voor het onderzoeks
gebied van belang zijn.
Het Provinciale Waterhuishoudingsplan is in 1991 vastgesteld en dus
zeer recent. Omdat dit plan een concreet kader vormt voor
onderhavig plan van aanpak, wordt dit uitgebreid beschreven.
Verder is van belang dat de Provincie Limburg, vooruitlopend op de
doeltypen die landelijk voor de diverse ecosystemen, die in het NBP
onderscheiden zijn, opgesteld worden, voor Limburg voorlopige
doeltypen opgesteld heeft. Deze doeltypen zijn weergegeven in
bijlage G (Consulentschap NMF Limburg, 1991).

3.3.2

Streekplan Noord- en Midden-Limburg
In het Streekplan Noord- en Midden-Limburg (Provincie Limburg,
1982) staat voor de gebieden met zeer waardevolle en waardevolle
natuurwaarden het volgende beleid aangegeven:
- behoud/herstel van geomorfologische, geologische en bodemkundige gesteldheid, de waterhuishouding, de (micro)klimatologische omstandigheden en de kwaliteit van water, bodem en
lucht, om een zo groot mogelijke variëteit in milieu
omstandigheden te handhaven/te ontwikkelen.
- behoud/regeneratie van de natuurlijke levensgemeenschappen die
in deze gebieden thuishoren.
- waar mogelijk ontplooiing van de natuurlijke potenties van deze
gebieden, door verbetering/herstel van de verdwijnende/
verdwenen milieu-omstandigheden.
Voor de gebieden met zeer waardevolle natuur is het beleid nader
uitgewerkt in een aantal doelstellingen, zoals:
- het geleiden van recreatie,
- het tegengaan van wateronttrekking,
- het tegengaan van normalisatie van vrij meanderende beken,
- het bevorderen van aangepast onderhoud van waterlopen gericht
op behoud van natuurwaarden,
- het voorkomen en tegengaan van bemesting in deze gebieden,
- het tegengaan van verontreiniging (ook via overstorten),
- het herstellen van de waterhuishoudkundige situatie die voor de
natuur wenselijk is.
Het beekdal van de Groote Molenbeek valt voor een groot deel
onder de categorie gebieden met een vochtige milieu. Om de
bestaansvoorwaarden voor plante- en diersoorten die afhankelijk zijn
van dit vochtige milieu te behouden, is het beleid gericht op de
instandhouding van de vochtige milieus in het plangebied, door een
daarop gericht beheer van de waterhuishouding. Verdere ontwatering
van deze gebieden is ongewenst, terwijl het teniet doen van reeds
plaatsgevonden ontwatering gewenst kan zijn.
Om de specifieke milieutypen van de natte weilanden en de broek
bosgebieden in het onderzoeksgebied te beschermen, richt het
beleid zicht op het tegengaan van vervuiling van deze gebieden
door bemesting, en op aanpassing van het beleid voor het reguleren
van de waterhuishouding.
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Een groot deel van het onderzoeksgebied valt in de categorie met
overwegend landbouw. Daarnaast is een groot deel aangeduid als
gebieden met waardevolle natuurwaarden en landbouw in onder
linge verweving. Bij de Kasteelse Bossen is een recreatief
concentratiepunt aangegeven.

3.3.3

Provinciaal Waterhuishoudingsplan
In het Waterhuishoudingsplan (Provincie Limburg, 1991) is voor de
regionale waterhuishoudkundige systemen als hoofddoelstelling
aangegeven:
" De waterhuishouding in Limburg dient op termijn te leiden tot een
situatie waarbij gesproken kan worden van gezonde water
systemen, waarbij een duurzaam gebruik gegarandeerd is en
waarbij de potenties van grond- en oppervlaktewaterafhankelijke
ecosystemen, zowel in kwalitatieve als in kwantitatieve zin, tot
ontplooiing komen."
In het Waterhuishoudingsplan is geconstateerd dat veel water
systemen in Limburg gedevalueerd zijn, doordat inrichting en beheer
van watersystemen vaak afgestemd zijn op het gebruik en niet op
de eisen die het watersysteem zelf stelt. Om te komen tot herstel
van watersystemen moet getracht worden herstel van de inrichting te
realiseren, met name voor de systemen met een specifiek ecolo
gisch beschermingsniveau, in de planperiode van het Waterhuis
houdingsplan moet begonnen worden met dit herstel. Hiervoor zijn
vier schermen onderscheiden:
- bescherming van watersystemen (terugdringen van verontreiniging
van oppervlaktewateren en grondwater);
- herstel van watersystemen ((herinrichting);
- gebruik van water (duurzame toepassing, afstemming diverse
functies);
- gewenste situatie bestuurlijke organisatie (aanpassing van de
bestuurlijke organisatie en het noodzakelijk instrumentarium,
waaronder de financiering).
Het tweede scherm vormt het kader voor dit onderzoek. Daarnaast
zijn ook de overige drie schermen van belang voor het herstel van
waarden van de Groote Molenbeek: het is niet zinvol uitsluitend
herinrichtingsmaatregelen te nemen, zonder aandacht te besteden
aan de verontreinigingsbronnen of de (strijdige) functie van de
watergang. Ook de bestuurlijke organisatie en het instrumentarium
zijn van belang om de mogelijkheden van de Groote Molenbeek
optimaal te benutten.
In het Waterhuishoudingsplan worden functies toegekend aan water
systemen en wateren.
In tabel 6 is een overzicht opgenomen van deze functies. Hierbij is
tevens aangegeven of het om ecologische of mensgerichte, en om
hoofd- of nevenfuncties gaat.
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Tabel 6

Functies watersystemen en wateren volgens het
Waterhuishoudingsplan Limburg.

Functies

Ecologisch
of mensgericht

Hoofd- of
nevenfunctie

1. Algemeen ecologische functie
2. Specifiek ecologische functie
3. Agrarisch water
4. Drinkwater
5. industriewater
6. Zwemwater
7. Viswater
8. Hengelsportwater
9. Water in bebouwing
10. Water voor recreatie
11. Energie-opwekking
12. Scheepvaart

E
E
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M

H
H
H
H
H
N
N
N
N
N
N
N

Op kaart 2 is de functietoekenning in het onderzoeksgebied
weergegeven. Aan de Groote Molenbeek is aan het deel ten
noorden van Sevenum de algemeen ecologische functie toegekend.
Het deel ten zuiden van Sevenum heeft een specifiek ecologische
functie (in aanvulling op het beleid tot 1991). In de bovenloop is
bovendien aan het gehele watersysteem een specifiek ecologische
functie toegekend, in het Waterhuishoudingsplan zijn geen
nevenfuncties toegekend aan de Groote Molenbeek. Wel is de
nevenfunctie zwemwater toegekend aan de Kasteelse Bossen, ten
noorden van Horst en aan de Schatberg.
De in het onderzoeksgebied toegekende functies worden als volgt
kort omschreven:
- Algemene ecologische functie:
Vooral bij watersystemen met meer mensgerichte dan natuurgerichte belangen. Geldt voor alle watergangen in Limburg, tenzij
een specifiek ecologische functie toegekend is. De eisen aan
waterkwantiteit en waterkwaliteit zullen verder uitgewerkt moeten
worden in de beheersplannen, omdat deze sterk variëren voor
afzonderlijke wateren.
- Specifiek ecologische functie:
Bij watersystemen waar een natuurgerichte ontwikkeling een
belangrijke rol speelt. In gebieden waar deze functie aan
toegekend is, zal de natte natuur verder worden ontwikkeld of
hersteld. Het waterbeheer zal hierop worden afgestemd. Nadelige
invloeden van ingrepen in de waterhuishouding worden
voorkomen, geminimaliseerd of gecompenseerd. De toegekende
specifiek ecologische functies liggen niet altijd in de kerngebieden
van de EHS. Er is wel overlap.
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- Zwemwater:
De normen voor zwemwater zijn bij Algemene Maatregel van
Bestuur vastgesteld. De functie is alleen toegekend aan wateren
die reeds in gebruik zijn als zwemwater en waar geen onover
komelijke problemen zijn wat betreft hygiëne of veiligheid.
De volgende acties uit het Waterhuishoudingsplan zijn van belang
(of kunnen van belang zijn) voor dit onderzoek:

Actie

Omschrijving

1
2
11
12
15
18
25
34

Opheffen directe lozingen
Aansluiten woningen/objecten (geringe investeringskosten)
Beperken overstorten rioolstelsels
Opstellen uitgangspunten overstorten
Ontkoppelen beken van rioleringen
Optimalisatiestudie berging gemeentelijke rioolstelsels
Vermindering nutriëntenlast bij wateraanvoer
Onderzoek structuur watergebonden levensgemeen
schappen
Natuur/milieuvriendelijke oeverbeschermingsmaterialen
Stimuleren uitvoering werken t.b.v. verbeterde inrichting
Inrichting/herstel wateren. Opstarten prioritaire projecten.
Uitwerking proefprojecten verzuring en eutrofiëring
Evaluatie proefprojecten herinrichting
Herstellen/ontwikkelen natuurwaarden door beheer en
onderhoud
Toepassen natuurvriendelijke beheer- en onderhoudsmethoden in wateren
Op natuurvriendelijke wijze beheren van oevers
Herstel vismigratie in beken
Restaureren schuil-, paai en opgroeiplaatsen vissen
Verdrogingstoestand grondwaterafhankelijke natuur
vastleggen
Herstelmaatregelen verdroogde natuurgebieden
Mogelijkheden-onderzoek voor waterconservering
Waterhuishoudkundige regeneratie verdroogde
natuurgebieden
Mogelijkheden beregening uit oppervlaktewater
Onderzoek maatregelen tegengaan verdroging door middel
van wateraanvoer

42
48
49
50
51
52
53
54
56
57
64
67
70
71
74
78

3.3.4

Provinciaal Milieubeleidsplan
Uit het Milieubeleidsplan (Provincie Limburg, 1990) is met name het
beleid ten aanzien van verzuring van belang. Hierin is onder meer
geconstateerd dat verzuring in Limburg reeds tot onherstelbare
schade heeft geleid en dat bossterfte, verlies van flora en fauna en
grondwatervervuiling de komende 10 à 20 jaar blijven doorgaan. Om
een volledig verlies van de kwetsbare functies in grote delen van
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Limburg te voorkomen moet de huidige zure neerslag met een
factor 5 tot 10 gereduceerd worden (p.101).
Hoofddoel van het provinciale verzuringsbeleid is er op gericht op
termijn alle nadelige effecten van verzuring te voorkomen. Dit houdt
in dat de zure depositie op termijn niet hoger zal mogen zijn dan
het natuurlijke achtergrondniveau (400-700 zuureq/ha/jaar). Als
tussendoel wordt gestreefd naar het voorkómen van de meest
ernstige schade (1400 zuureq/ha/jaar). Binnen de planperiode van
het Milieubeleidsplan wordt gestreefd naar een gemiddeld
depositieniveau van 4400 zuureq/ha/jaar in 1994.
in het kader van geïntegreerd gebiedsgericht beleid is onder meer
de Peel en omgeving dit beleid met voorrang uitgewerkt moet
worden. In het Peelgebied zijn diverse knelpunten geconstateerd die
een gevolg zijn van de aantasting van water- en bodemkwaliteit,
verzuring en verstoring:
- verliezen in de landbouw;
- aantasting van bos- en natuurgebieden;
- nivellering in het landschap;
- vermindering recreatieve aantrekkelijkheid.
De hoofddoelstelling voor het integraal gebiedsgericht (milieu)beleid
in de Peel en omstreken is:
- herstructureren van de Peel en omgeving, gericht op handhaving
en versterking van de huidige functies, waarbij in het gehele
gebied tenminste de algemene milieukwaliteit in 2010 wordt
bereikt.

3.4

Regionaal beleid

3.4.1

Inleiding
in het onderzoeksgebied zijn twee landinrichtingsprojecten (Melderslo
en Everlose Beek) in uitvoering. Hieruit volgt een aantal richtingen
voor het onderzoeksgebied. De resultaten van dit onderzoek zullen
wellicht nog meegenomen kunnen worden in de planwijzigingsprocedure de ruilverkaveling Melderslo. In het project Everlose beek
is dit niet meer mogelijk.
Verder is het beleid van het Zuiveringschap Limburg en het
Waterschap Noord-Limburg van belang voor het onderzoeksgebied.
Daarnaast zijn de uitgangspunten van het beheer van Staats
bosbeheer van belang, de beheerder van een groot deel van de
aanwezige bos- en natuurgebieden in het onderzoeksgebied,
waaronder het Molenbeekdal en het beekdal van de zijbeek Elsbeek,
met daarin Buitenbroek, Winkel, Sourmoost en Elsbeemden.
Tot slot zijn de bestemmingsplannen buitengebied van de gemeen
ten waarbinnen het onderzoeksgebied ligt van belang. Nadere
uitwerking van het plan van aanpak voor de Groote Molenbeek zal
door moeten werken in deze plannen, in het kader van dit onder
zoek worden deze plannen niet nader beschreven.
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3.4.2

Ruilverkaveling Melderslo
Het landinrichtingsplan is ontwikkeld op basis van het provinciaal
ruimtelijk beleid. Op grond hiervan is onderscheid gemaakt in vier
inrichtingscategorieên:
- Agrarisch in te richten gebied (inrichting optimaal voor landbouw
met behoud/versterking van de karakteristieken van het
landschap):
In het deel van het landinrichtingsproject Melderslo binnen het
onderzoeksgebied zeer beperkt aanwezig.
- Agrarisch in te richten gebied met bijzondere aandacht voor land
schappelijke en cultuurhistorische waarden (inrichting afgestemd
op landbouw, met inachtname van de cultuurhistorische aspecten
van het landschap):
De hoger gelegen oude cultuurgronden ten oosten van Horst en
het Melderlose Veld, het kleinschalige gebied ten westen van
Meerlo en Tienray.
- Gebieden met beperkte agrarische inrichting (verweving van de
belangen van landbouw, landschap en natuur, aanbrengen van
enige beplanting):
Voornamelijk in lagere delen van het beekdal van de Groote
Molenbeek (vanaf de spoorlijn tot Tienray). Verder Lummeriksbroek en het dal van de Rijnbroekerloop.
- Reservaats- en beheersgebieden (in reservaatsgebieden behoud
en ontwikkeling van natuurwaarden, in beheersgebieden een
agrarisch beheer afgestemd op handhaving en ontwikkeling van
de natuur- en landschapswaarden):
In het kader van de planwijzigingsprocedure wordt nagegaan of het
bestaande waterbeheersingsplan nog voldoet. Dit mede in het licht
van het gewijzigde beleid met betrekking tot de verdrogingsproblematiek.
In het kader van de ruilverkaveling is een onderzoek uitgevoerd naar
de mogelijkheden voor toepassing van natuurtechniek in het gebied
(Landinrichtingsdienst Limburg, 1988). Binnen het onderzoeksgebied
zijn hiervoor de volgende gebieden aangegeven:
- het Ham (aanplanten van bos, graven van enkele poelen en
spontane ontwikkeling van bos of kruidenvegetatie);
- Rijnbroekerloop (aanbrengen van een opgaande begroeiing over
een lengte van circa 1,7 km langs de loop);
- Van Smallenbroeklossing (accentueren van de geul door
beplanting met bomen/struiken);
- Zijtak Boddenbroekerloop (aanplanten van bos, spontane
ontwikkeling van bos en kruidenvegetatie, graven van poelen en
graven van natte laagten met spontane ontwikkeling tot bos of
kruidenvegetatie);
- Meerlo (als zijtak Boddenbroekerloop, aanleg van een flauw talud
aan één zijde van de beek);
- Beplanting langs en nabij de Grote Molenbeek ten oosten van
Horst (naast beplanting: ontgraven van terreingedeelte tot vochtige
laagte en ophogen terreingedeelte).
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Voortvloeiend uit het NBP (Min. van LNV, 1990) hebben LNO (Min.
van LNV) en de Provincie Limburg een aantal voorstellen gedaan
voor de aanwijzing van reservaats- en beheersgebieden in de
ruilverkaveling Melderslo (Consulentschap NMF Limburg en Provincie
Limburg, 1991). Voor de benutting van de 11 ha die langs de
Groote Molenbeek binnen het ruilverkavelingsgebied gereserveerd
zijn moet een nadere invulling worden gegeven. Hiervoor zullen in
onderhavig plan van aanpak handvatten gegeven worden.
Uit het NBP en uit het Provinciaal Waterhuishoudingsplan (Provincie
Limburg, 1991) en de Derde Nota Waterhuishouding (Min. van V&W,
1990) vloeit daarnaast voort dat het noodzakelijk is de voorgenomen
ingrepen in de waterhuishouding te heroverwegen. Ook hiervoor
zullen in onderhavig plan van aanpak handvatten gegeven worden.
De mogelijkheden voor recreatief medegebruik worden uitgebreid
door maatregelen en voorzieningen voor recreatief fietsen, wandelen,
paardrijden en sportvisserij.
Op kaart 4 is aangegeven welke gebieden in deze visie extra als
reservaats- of beheersgebied aangeduid zijn.

3.4.3

Ruilverkaveling Everlose Beek
Het rapport voor de Ruilverkaveling Everlose Beek (Centrale Cultuur
technische Commissie, 1976) is ruim 15 jaar geleden vastgesteld. In
deze 15 jaar is de visie op ruilverkavelingen zeer sterk gewijzigd: in
plaats van voornamelijk gericht op het landbouwkundig gebruik, zijn
de huidige land- of herinrichtingsprojecten gericht op multifunctioneel
gebruik van het landelijk gebied. In het Ruilverkavelingsrapport Ever
lose Beek werd daardoor naar verhouding weinig aandacht besteed
aan de overige functies.
Ten tijde van de inventarisaties voor de ruilverkaveling zijn de
volgende te handhaven natuurgebieden in het onderzoeksgebied
aangegeven:
- Blakt en Heesbeemden (100 ha; moeras omgeven door een
gordel van Elzenbroekbos),
- Aardsbroek (22 ha; beekdalgraslanden),
- Buitenbroek, Sourmoost, Winkel en Elsbeemden (200 ha; op laag
gelegen terrein Elzenbroek, overgaand in Elzen-Vogelkersverbond
en Eiken-Berkenbos op hoger gelegen terrein),
- Aschbroek (15 ha; Elzenbroekbos en Wilgenbroekbos).
Verbetering van de waterbeheersing mocht niet tot aantasting van
deze natuurterreinen leiden. Vrijwel alle bestaande profielen van de
waterlopen binnen deze terreinen zijn daarom gehandhaafd. Omdat
verbetering van de waterlopen benedenstrooms kan leiden tot
verdroging, zijn twee drempels aangebracht: in de Blakterbeek aan
de zuidzijde van het oostelijk deel van Blakt en Heesbeemden en in
de Grote Molenbeek ter hoogte van de weg Maasbree-Sevenum
voor de Elsbeemden.
Het bosgebied Buitenbroek, Sourmoost, Winkel en Elsbeemden is
inmiddels conform het landschapsplan in bezit gekomen van
Staatsbosbeheer. Hiervoor wordt venwezen naar paragraaf 3.4.6.
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Op grand van visueel-landschappelijke waarde zijn enkele
zandwegen als te handhaven landschappelijk element of als
plantstrook opgenomen.
In 1985 is het landschapsplan herzien (Plaatselijke commissie voor
de rvk Everlose Beek, 1985). In dit plan is het gebied bij de
beschrijving onderverdeeld in vijf landschappelijke eenheden:
- bosgebieden;
- vochtige weilanden en beekdalen;
- grootschalige landbouwgebieden;
- kleinschalige landbouwgebieden;
- velden en kampen.
De uitgangspunten die voor het landschapsplan gehanteerd zijn de
betrokkenheid van de mens bij het landschap (gebruik/visueel) en
een zodanige grootte van de te realiseren elementen dat er
instanties zijn die eigendom, beheer en onderhoud op zich willen
nemen.
Oe randvoorwaarden voor het plan waren:
- nieuwe elementen moeten buiten huiskavels liggen;
- het plan van wegen en waterlopen;
- toedelingsmogelijkheden;
- voorziene boerderijverplaatsingen.
In het nieuwe landschapsplan zijn, naast de in het oude plan
aangegeven te handhaven natuurgebieden, diverse gebieden en
stroken aangegeven voor extra maatregelen, zoals:
- het aanbrengen van beekbegeleidende beplanting langs de
Peelloop, de Groote Molenbeek en andere waterlopen;
- inrichting van het beekdal van de Groote Molenbeek;
- het aanbrengen van wegbegeleidende beplanting langs diverse
wegen.
De ruilverkaveling Everlose Beek is reeds vergevorderd in de
uitvoering. Het plan van toedeling wordt opgesteld. De maatregelen
die uit onderhavig plan van aanpak voortvloeien, kunnen dus in
beperkte mate worden ingevoegd, met name waar het gaat om
inrichting van reservaats- en natuurgebieden en landschaps
elementen. In het kader van het plan van toedeling wordt getracht
extra grond langs de Groote Molenbeek vla het BBL aan SBB toe te
delen (zie kaart 4).

3.4.4

Waterkwaliteitsbeheer Zuiveringschap Limburg
Het huidige Waterkwaliteitsbeheersplan van het Zuiveringschap
Limburg heeft als planperiode 1985-1991. Dit plan zal vervangen
worden door een integraal beheersplan, dat het Zuiveringschap
Limburg gezamenlijk met het Waterschap Noord-Limburg voor
Noord-Limburg zal opstellen. In het nieuwe integrale beheersplan zal
het gewijzigde waterhuishoudkundige beleid verwerkt worden, zoals
in de Derde Nota Waterhuishouding aangegeven en in het Provin
ciale Waterhuishoudingsplan uitgewerkt is. Omdat dit integrale
beheersplan nog in voorbereiding is, is het niet mogelijk het hierin te
formuleren beleid van het Zuiveringschap aan te geven.
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Het Zuiveringschap heeft wel onlangs een notitie uitgegeven over
"Actief ecologisch waterbeheer" (interne notitie Zuiveringschap
Limburg, 1991). De hierin geformuleerde uitgangspunten voor het
beleid zijn van belang voor het onderzoeksgebied.
In de notitie is globaal een beeld gegeven van de aanvullende maat
regelen die in het kader van het ecologisch waterbeheer genomen
zullen moeten worden. Hiervoor is als uitgangspunt genomen het
beleid dat in het Waterhuishoudingsplan Limburg geformuleerd is.
De volgende maatregelen worden aangegeven:
1. sanering van ernstig vervuilde waterbodems;
2. herstel en herinrichting van beektrajecten;
3. bestrijding van verzuring en eutrofiëring;
4. herstel van (vis)migratie;
5. verbeteren van de effluentkwaliteit door effluentvijvers;
6. geïntegreerde aanpak van natuurontwikkeling van beken en
plassen, inclusief aanpak van vervuilde oevers;
7. onderzoek naar de structuur van de watergebonden levens
gemeenschappen.
Het gaat hier om een globale omschrijving van de maatregelen, die
op termijn in afzonderlijke, integrale beheersplannen uitgewerkt
moeten worden. Het is daarom niet mogelijk concreet aan te geven
welke maatregelen in het onderzoeksgebied uitgevoerd zullen
worden. In onderhavig onderzoek komen met name de maatregelen
2, 4 en 6 aan de orde.
Van belang is verder dat bij nader uitwerken van deze maatregelen
ook de kwantiteitsbeheerder, in concreto Waterschap Noord-Limburg,
betrokken zal worden.

3.4.5

Waterkwaliteitsbeheer Waterschap Noord-Limburg
Het Waterschap Noord-Limburg voor Noord-Umburg zal gezamenlijk
met het Zuiveringschap Limburg een integraal beheersplan opstellen
(zie paragraaf 3.4.4), waarin het gewijzigde waterhuishoudkundige
beleid verwerkt zal worden. Dit integrale plan is nog in voor
bereiding. Vooruitlopend hierop heeft het Waterschap NoordUmburg een beleidsnota voor het waterkwaliteitsbeheer opgesteld
in de vorm van een ontwerp-Waterkwantiteitsbeheersplan (interne
notitie Waterschap Noord-Umburg, 1991). Hierin zijn verschillende
functies toegekend aan de watergangen in het gebied:
- waterafvoerfunctie;
- wateraanvoerfunctie;
- watergangen in gebieden met natuur- en/of hoge landschappelijke
waarden;
- watergangen met relatie met het stedelijke gebied en de
rioolwateroverstortpunten.
Watergangen die zowel een waterafvoer- als een wateraanvoerfunctie
hebben, zijn als watergangen met een wateraanvoerfunctie aan
gegeven. Op kaart 2 is de functietoekenning binnen het onderzoeks
gebied weergegeven.
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De wateraanvoerfunctie is toegekend aan de verbinding tussen de
Helenavaart (van waaruit water aangevoerd wordt) en de Peelloop,
een deel van de Peelloop, de Saar (doorvoer in de richting van de
Kabroekse Beek) en enkele zijtakken hiervan.
In het benedenstroomse deel, ten noorden van Horst, is vooral de
afvoerfunctie toegekend. De waterafvoerfunctie en de functie water
gangen in gebieden met natuur- en/of hoge landschappelijke
waarden zijn afwisselend aan delen van de Groote Molenbeek en
zijtakken ten zuiden van Horst toegekend.
De laatste functie komt niet voor in het onderzoeksgebied.
De kwantitatieve beheersdoelstellingen zijn:
- Streefpeilen: het Waterschap controleert en toetst jaarlijks de
streefpeilen, waarbij uitgegaan wordt van een aantal normen en
eisen voor het peilbeheer. Het waterschap tracht het peilbeheer
zoveel mogelijk af te stemmen op de wensen/eisen van de
belanghebbenden, waarbij indien nodig een belangenafweging
plaats vindt.
- Waterafvoer: de benodigde afvoercapaciteit per watergang wordt
bepaald op basis van afvoernormen die in de verschillende ruil
verkavelingen gehanteerd worden. Hierbij is het streven erop
gericht het streefpeil in de watergang niet te overschrijden.
- Wateraanvoer: er is een aantal aanvoerplannen in uitvoering c.q.
uitgevoerd. Hiervoor is een verdubbeling van de hoeveelheid
water, die Rijkswaterstaat levert voor wateraanvoer, nodig. Het
waterschap heeft als prioriteit het wateraanvoersysteem te allen
tijde watervoerend en op peil te houden.

3.4.6

Staatsbosbeheer
Voor het onderzoeksgebied is de beheersrichtlijn van Staatsbos
beheer voor het Molenbeekdal (Bossenbroek en Hahn, 1991) van
belang. Het gaat hier om het gebied Buitenbroek, Sourmoost, Winkel
en Elsbeemden dat in het Natuurbeleidsplan aangegeven is als kern
gebied (EHS).
In de beheersrichtlijn zijn de volgende knelpunten aangegeven:
- verdroging van de vochtige beekdalsystemen;
- barrièrewerking van de snelweg Eindhoven-Venlo;
- beheersmethoden voor de verschraling van de graslanden.
Om tot een oplossing van deze knelpunten te komen, zijn de
volgende doelstellingen aangegeven:
- ontwikkeling van vochtige tot natte en droge graslandtypen in een
onderlinge samenhang door een hooiland- en weilandbeheer;
- ontwikkeling van natuurlijke bostypen en multifunctionele bossen,
zodanig dat de kostendekking toeneemt;
- ontwikkeling van extensief te beheren bouwlanden voor
onkruidflora en de daaraan gebonden fauna;
- behoud van het karakter van het beemdlandschap.
Voor de uitwerking van deze doelstellingen en de bijbehorende
hoofdlijnen van beheer wordt venvezen naar de beheersrichtlijn
(Bossenbroek en Hahn, 1991).
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Ontwikkelingsvisie
4.1

Inleiding
Het vigerende en voorgenomen beleid, zoals in hoofdstuk 3
beschreven is, wordt in dit hoofdstuk vertaald in een ontwikkelings
visie voor de Groote Molenbeek.
Hiertoe wordt in paragraaf 4.2 eerst een gebiedsindeling gemaakt op
basis van de inventarisatie en het beleidskader (hoofdstuk 2 en 3).
Vervolgens wordt in paragraaf 4.3 een beeld geschetst van een
ecologisch optimale ontwikkeling van het plangebied, waarbij geen
rekening is gehouden met het beleid, maar alleen is uitgegaan van
enkele harde randvoorwaarden.
Tenslotte wordt in paragraaf 4.4 de wenselijke, en volgens het
bestaande en voorgenomen beleid haalbare, ontwikkeling van het
plangebied beschreven. Deze gewenste ontwikkeling probeert zoveel
elementen uit de ecologisch optimale situatie te realiseren als
mogelijk is binnen het beleidskader. Deze ontwikkelingsvisie wordt in
paragraaf 4.4 eerst in hoofdlijnen aangegeven en vervolgens per
deelgebied uitgewerkt.
In dit hoofdstuk is gebruik gemaakt van een aantal uitgangspunten
die ten behoeve van dit onderzoek geformuleerd zijn in een notitie
van Provincie Limburg en Zuiveringschap Limburg. Deze notitie is in
bijlage H integraal opgenomen.
In hoofdstuk 5 en 6 wordt aangegeven hoe de optimale resp. de
gewenste ontwikkeling gerealiseerd kunnen worden. De scenario's 1,
2 en 3 in hoofdstuk 6 bevatten maatregelen om tot (gedeeltelijke)
realisatie van de "ontwikkeling gebaseerd op bestaand en voor
genomen beleid" (paragraaf 4.4) te komen.
De "ecologisch optimale ontwikkeling" uit paragraaf 4.3 correspon
deert met het referentiescenario uit hoofdstuk 6. Dit scenario bevat
meer maatregelen dan op grond van het bestaand en voorgenomen
beleid mogelijk is.

4.2

Gebiedsindeling
Voor een nadere uitwerking van de ontwikkelingsvisie is het gebied
in een aantal deelgebieden ingedeeld, waarvoor de verschillende
hoofdlijnen uitgewerkt kunnen worden.
Op basis van de gebiedskenmerken en het beleid (zie resp. hoofd
stuk 2 en 3) is een gebiedsindeling in drie hoofdcategorieën
gemaakt:
1. de Groote Molenbeek zelf,
2. het (lage) beekdal,
3. de hogere gronden.
Binnen deze driedeling is weer een onderscheid aangebracht naar
de mate van natuurlijkheid van de beek, de mate waarin actuele
natuurwaarden aanwezig zijn en het beleid dat aangegeven is. De
uiteindelijke gebiedsindeling is in tabel 7 weergegeven.
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Zoals in paragraaf 2.2.6 reeds aangegeven is, zijn er geen criteria
voorhanden om aan te kunnen geven waar de overgang van boven
loop In middenloop, en van middenloop in benedenloop ligt. Ten
behoeve van de voortgang van het onderzoek is er voor gekozen
toch een (subjectieve) begrenzing aan te geven:
- de bovenloop (1A): tot daar waar de Groote Molenbeek de A67
kruist;
- de middenloop (1B): vanaf de A67 tot aan de kruising met de
provinciale weg Venlo-Horst (tot en met Hambroek)6;
- de benedenloop (1C): vanaf de kruising met de provinciale weg
Venlo-Horst tot de uitmonding in de Maas.
De bovenloop is verder onderverdeeld naar ecotoop-type (zie
paragraaf 2.2.6):
- droogvallende en/of zwakstromende sloten: 1A1;
- sloten met een zuur karakter: 1A2;
- de (niet-natuurlijke) gereguleerde bovenloop van de Groote
Molenbeek: 1A3.
De middenloop is verder onderverdeeld in twee trajecten (1B1 en
1B2) op grond van de onderverdeling van het beekdal in kerngebied
resp. ecologische verbindingszone EHS.

Tabel 7

Gebiedsindeling onderzoeksgebied.
Kenmerken

Code

Omschrijving

1A

Bovenloop Groote Molenbeek
(bovenstrooms van de rijks
weg A67) en zijbeken

Restanten natuurlijke laaglandbeek
Gedeeltelijk specifiek ecologische functie
Verder onderverdeeld in 1A1, 1A2, 1A3, zie boven

1B1

Middenloop Groote Molenbeek
(van rijksweg A67 tot Maas
breese weg)

Matig genormaliseerde laaglandbeek
Specifiek ecologische functie
Enkele natuurlijke bovenloopjes aanwezig

1B2

Middenloop Groote Molenbeek
(van Maasbreese weg tot de
provinciale weg Venio-Horst)

Sterk genormaliseerd van Maasbreese weg tot aan
spoorlijn
Overige deel matig genormaliseerd
Specifiek ecologische functie

1C

Benedenloop Groote Molenbeek
(benedenstrooms van de
provinciale weg Venlo-Horst)

Sterk gekanaliseerde laaglandbeek
Algemeen ecologische functie

2A

Beekdal bovenloop

- Natuurwaarden aanwezig, maar ook veel landbouw
- Groot deel specifiek ecologische functie
- Deel kerngebied EHS

Als alleen gekeken zou worden naar de afmetingen van de beek voor het vaststellen van de trajecten, dan zou
de middenloop eigenlijk moeten lopen tot aan de kruising met de Römerweg (voor Sevenum). Stroomopwaarts
van deze kruising is de beek slechts matig genormaliseerd, terwijl die stroomafwaarts ervan sterk is gekana
liseerd. Aangezien de Groote Molenbeek zich bij t Ham (verder stroomafwaarts) in een matig gekanaliseerde
staat bevindt, is er voor gekozen het traject van de beek tot na 1 Ham de middenloop te noemen.
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Vervolg tabel 7
Code

Omschrijving

Kenmerken

2B1

Beekdal middenloop

Veel hoge natuurwaarden aanwezig, vooral natuur
gebied
Specifiek ecologische functie
Kerngebied EHS

2B2

Beekdal middenloop

Vrij veel natuurwaarden aanwezig
Merendeels algemeen ecologische functie, bovenstrooms van Sevenum specifiek ecologische functie
Ecologische verbindingszone EHS

2C

Beekdal benedenloop (1C)

Vooral landbouwkundig gebruik
Weinig natuurwaarden aanwezig
Ecologische verbindingszone EHS

3A

Hogere gronden (ind. Peelgebied) - Hoge actuele natuurwaarden
Kerngebieden EHS
met hoge actuele waarden
(bossen, heiden, hoogveen)

3B

Hogere gronden (incl. Peelgebied) - Lage actuele natuurwaarden
met lagere actuele natuurwaarden - Hierbinnen diverse ecologische
(agrarisch gebied, stedelijk gebied) verbindingszones EHS
Hoge landbouwkundige waarden

In figuur 3 is deze gebiedsindeling globaal weergegeven.

4.3

Ecologisch optimale ontwikkeling

4.3.1

Algemeen
De in deze paragraaf beschreven ecologisch optimale ontwikkeling
dient als referentiekader bij het opstellen van de gewenste
ontwikkeling volgens het bestaande en voorgenomen beleid. In
hoofdstuk 6 wordt beschreven welke maatregelen nodig zijn om de
ecologisch optimale ontwikkeling te realiseren (referentiescenario).
Als uitgangspunten voor het bepalen van het beeld van een
ecologisch optimale ontwikkeling zijn gehanteerd:
- de bestaande stedelijk gebied, overige bebouwing en
infrastructuur worden gehandhaafd (inclusief de haven en de
zandvang bij Wanssum);
- geologie, geomorfologie, invloed Maas, enz.;
- realisatie van de beleidsdoelstellingen van het NMP+;
- de landbouwfunctie wordt gehandhaafd binnen de mogelijkheden
die de natuurontwikkeling daarvoor biedt. Dit betekent dat de
effecten van de landbouw op de natuur via waterhuishouding en
nutriêntenbelasting verwaarloosbaar zijn.
in hoofdlijnen is het beeld gebaseerd op de ontwikkeling van de
gehele beek en het gehele beekdal tot een laaglandbeeksysteem
met een natuuriijke hydrologie, waterkwaliteit, morfologie en
halfnatuurlijke of natuurlijke levensgemeenschappen, waarbij de
karakteristieken van het peelbeektype (zuur en voedselarm in de
bovenloop en basen-rijk en voedselrijk in de benedenloop) zoveel
mogelijk behouden blijven.
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Andere vormen van grondgebruik, zoals landbouw, komen in het
beekdal niet voor. Op de hogere gronden worden grote voedselarme
natuurkernen ontwikkeld, die een belangrijke bijdrage leveren aan de
voeding van de beekdalen met schoon kwelwater. Aard en omvang
van het landbouwkundig gebruik op de hogere gronden zijn zodanig
dat de kwantitatieve en kwalitatieve waterhuishouding in de
beekdalen nagenoeg natuurlijk zijn.

4.3.2

Beschrijving ecologisch optimale ontwikkeling
Meer in detail geschetst betekent dit voor de verschillende
deelgebieden het volgende:
Boven-, midden- en benedenloop Groote Molenbeek
De beek functioneert in ecologisch opzicht als een optimaal
ontwikkelde, natuurlijke laaglandbeek, waarin de karakteristieke
peelbeekeigenschappen zoveel mogelijk hersteld zijn.
Wat betreft de hydrologie bestaat er een differentiatie in al of niet
droogvallende, hetzij door hoogveen, hetzij door kwel gevoede
bovenlopen, en een permanent stromende midden- en benedenloop.
Er vindt geen aanvoer van gebiedsvreemd water plaats.
De gemiddelde stroomsnelheid bedraagt 0,1 - 0,3 m/sec. Het water
is matig voedselrijk tot voedselrijk (jaar-maxima N03-N en P04-P:
minder dan respectievelijk 1,5 en 0,08 mg/l) en overwegend
lithoclien (dat wil zeggen chloride-arm en calcium- en
bicarbonaatrijk), maar in sommige bovenlopen atmoclien.
De beek meandert vrij over nagenoeg de gehele lengte en vertoont
als gevolg daarvan een grote variatie in substraat en in lengte- en
dwarsprofiel. Het substraat bestaat voornamelijk uit zand, en
plaatselijk uit bladeren en takken of hout. Smalle en brede delen, en
steile oevers in buitenbochten en flauwe oevers in binnenbochten
wisselen elkaar af. Kleine stroomversnellingen (als gevolg van
opstuwing door omgevallen bomen) en afgesneden meanderbochten
komen voor. De beek is merendeels beschaduwd.
De macrofauna bestaat voornamelijk uit stroomminnende en
stroomtolerante taxa. Kenmerkende vissoorten zijn onder meer
bermpje, beekprik en kopvoorn en in de benedenloop alver,
serpeling, winde en riviergrondel. De verbinding van de Groote
Molenbeek met de Maas levert geen problemen op voor de
visfauna: er is uitwisseling mogelijk.6
Kenmerkende vogelsoorten die langs de beek voorkomen zijn onder
meer grote gele kwikstaart, ijsvogel en - langs de benedenloop oeverzwaluw.
Boven-, midden- en benedenstroomse beekdalen
Het gehele beekdal functioneert in ecologisch opzicht als een
optimaal ontwikkeld, nagenoeg natuurlijk beekdal-ecosysteem.

6

Hiervoor is het noodzakelijk dat de kwaliteit van het Maaswater zodanig is dat er een vispopulatie aanwezig
is met dezelfde soorten als in de beek. Indien dit niet het geval is, zal er geen uitwisseling mogelijk zijn.
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De hydrologie van het beekdal is geheel natuurlijk en wordt
gekenmerkt door het optreden van lokale inundaties met beekwater
bij piekafvoeren en het optreden van hoge grondwaterstanden
(vooral grondwatertrap I en li; op hogere delen grondwatertrap ill).
Voorts is er een ruimtelijke differentiatie in grondwaterkwallteit door
lokale verschillen in voeding met kwel respectievelijk neerslag.
Er treedt geen verontreiniging en belasting met nutriënten op en er
vindt geen aanvoer van gebiedsvreemd water plaats. De nutriënten
gehalten in het grondwater zijn laag: N03-N minder dan 2 mg/1,
PO4-P minder dan 0,1 mg/l.
Lokaal treedt op permanent natte plaatsen veenvorming op: eutroof
veen in het benedenstroomse beekdal, en meso- en oligotroof veen
in de bovenstroomse beekdalen.
In het gehele beekdal ontwikkelen zich natuurlijke of halfnatuuiiijke
levensgemeenschappen, zoals elzen- en elzen-berkenbroekbossen,
sporken-wilgenbroekstruwelen, eutrofe en mesotrofe zeggevegetaties,
hoogveenvegetaties (bovenlopen), dotterbloem-hooilanden,
blauwgraslanden en moerasruigten.
Hogere gronden met hogere en lagere actuele natuurwaarden
De hogere gronden met hoge actuele natuurwaarden functioneren in
ecologisch opzicht als optimaal ontwikkelde, natuurlijke en
halfnatuurlijke ecosystemen die uitsluitend door neerslag worden
gevoed. Zij verzorgen voor een belangrijk deel de voeding van de
beekdalen en beken met schoon grondwater. Kunstmatige
ontwatering en aanvoer van gebiedsvreemd water ontbreken; de
hydrologie van deze gebieden is daardoor gekenmerkt door een
geringe oppervlakkige afvoer en een grote wegzijging. Tenminste
plaatselijk komen hoge grondwaterstanden voor (grondwatertrap III).
Het ondiepe grondwater is atmoclien en arm aan nutriënten (NOa-N
minder dan 2 mg/1, P04-P minder dan 0,1 mg/l).
De hogere gronden met lage actuele natuurwaarden functioneren als
ecologische verbindingen en als voedselgebied voor bepaalde
diersoorten uit de grote natuurgebieden. Waterhuishouding en aard
en omvang van het grondgebruik (met name landbouw) zijn verre
gaand afgestemd op de gewenste waterhuishouding en waterkwaliteit
in de beken en beekdalen. Dit betekent onder meer dat de
nutriëntengehalten in het grondwater relatief laag zijn (N03-N minder
dan 5,6 mg/l, P04-P minder dan 0,4 mg/l).

4.4

Ontwikkeling gebaseerd op bestaande en
voorgenomen beleid

4.4.1

Ontwikkelingsvisie in hoofdlijnen
De gewenste ontwikkeling van het gebied is gebaseerd op het
bestaande en voorgenomen beleid, zoals beschreven in hoofdstuk 3.
De ontwikkelingsvisie voor het onderzoeksgebied kan in hoofdlijnen
als volgt worden samengevat:
- Ontwikkeling van de bovenloop van de beek (1A) tot een
halfnatuuiiijke, beperkt meanderende bovenloop van een peelbeek,
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waarbij zowel aandacht is voor de natuurwaarden als voor andere
functies. Herstel van de voor peelbeken karakteristieke voeding
vanuit hoogveen is niet mogelijk, wel is de nog aanwezige
gradiënt in zuurgraad en voedselrijkdom zoveel mogelijk
behouden.
Ontwikkeling van de middenloop van de beek tot een natuurlijke,
vrij meanderende (1B1) resp. halfnatuuriijke (beperkt
meanderende) middenloop (1B2). De voeding met kwelwater is
zoveel mogelijk in de natuurlijke toestand hersteld.
Ontwikkeling van de benedenloop (1C) tot een (belast)
"middelgroot riviertje"7.
Ontwikkeling van het bovenstroomse beekdal (2A) en van een
deel van de middenloop (2B2) en het gehele benedenstroomse
beekdal tot een ecologische verbindingszone (EHS) tussen de
diverse kerngebieden (EHS) in de regio, en tussen deze en de
Maas. Er is voldoende ruimte voor de andere vormen van
bodemgebruik in het gebied.
Ontwikkeling van een deel van het middenstroomse beekdal (2B2)
tot een zo natuurlijk mogelijk laaglandbeekdal, waarbij de ruimte
voor andere vormen van bodemgebruik in het gebied beperkt is.
Ontwikkeling van grote, aaneengesloten, relatief voedselarme
(uitsluitend door neerslag gevoede) natuurgebieden die een
belangrijke bijdrage leveren aan de voeding van de beekdalen met
schoon kwelwater op de hogere gronden met hogere actuele
natuurwaarden (3A).
Vermindering/voorkoming van negatieve beïnvloeding via de
kwantiteit en kwaliteit van het water van de actuele/te ontwikkelen
natuurwaarden in de beek en het beekdal vanuit de agrarische
gebieden (3B).

In de volgende paragrafen zijn deze hoofdlijnen van de
ontwikkelingsvisie verder uitgewerkt voor de onderscheiden
deelgebieden. Voor ieder deelgebied is aangegeven welke maximale
eindsituatie ontwikkeld kan worden binnen het in hoofdstuk 3
geschetste beleidskader.
Voor de beek zelf zijn hiertoe eerst de ontwikkelingsmogelijkheden
aangegeven, waarna één van deze mogelijkheden gekozen is als
doeltype. Voor ieder doeltype is een indicatie gegeven van een
aantal soorten en soortsgroepen, die men kan verwachten als de
beek heringericht wordt en de benodigde habitats gecreëerd worden.
Er zijn vele factoren die bij het ecologisch herstel van de beek een
rol spelen: waterkwaliteit, dimensie (breedte en diepte), trofie,
saprobie, substraat, stroomsnelheid, beschaduwing, mate van
droogvalling etc., zijn allemaal van meer of minder grote invloed op
de ontwikkeling van het aquatische ecosysteem.
Met betrekking tot de doeltypen voor de Groote Molenbeek kan
meer onderzocht en beschreven worden dan in dit hoofdstuk
gebeurt. Voorgesteld wordt echter dit pas in een later stadium te
doen, nadat op grond van onderhavig rapport een keuze voor een

7

Voor het bepalen van een aantal doeltypen is gebruik gemaakt van de typologie van Verdonschot (1990).
Hiervoor is gekozen vanuit een pragmatische overweging. De door Verdonschot onderzochte beken zijn niet
zonder meer te vergelijken met de Groote Molenbeek, er is echter wel een analogie te herkennen.
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scenario gemaakt is. Voorlopig is in dit hoofdstuk geprobeerd een
beeld te geven van een gewenste en haalbare kwaliteitsontwikkeling
van de Groote Molenbeek.
Voor delen van de ontwikkelingsvisie geldt dat de haalbaarheid
ervan wordt bepaald door de niveaus van atmosferische depositie
van vermestende en verzurende stoffen in de toekomst. Er is bij het
opstellen van de visie vanuit gegaan dat de doelstellingen voor deze
niveaus, zoals neergelegd in het NMP+, worden gehaald.
In hoofdstuk 6 wordt beschreven welke maatregelen nodig zijn om
de gewenste ontwikkeling in mindere of meerdere mate te realiseren
(scenario 1 t/m 3).

4.4.2

Bovenloop Groote Molenbeek (en zijbeken) (1A)
Ecologie
Voor de droogvallende en/of zwak stromende sloten (1A1) en/of
sloten met een zuur karakter (1A2) is dit tevens de ontwikkelings
richting en vormen deze ecotoop-typen tevens de doeltypen. Voor
de ontwikkeling van de ecologische waarden van deze typen is het
noodzakelijk de waterbuffering in het bovenstroomse gebied te
bevorderen en de nutriëntenlast te verminderen.
De (nlet-natuurlijke) gereguleerde bovenloop (1A3) van de beek kan
zich ontwikkelen tot een meer natuurlijke bovenloop. Voor deze
ontwikkeling is het noodzakelijk de regulatie te verminderen (door
bijvoorbeeld de dimensies aan te passen) en de belasting met
zuurstofverbruikende stoffen te verminderen.
Het peelbeekkarakter van de bovenlopen wordt zoveel mogelijk
behouden.
De beek vertoont beperkte meandering en is (plaatselijk)
beschaduwd. Het substraat in de beek bestaat voornamelijk uit zand.
In de binnenbocht bezinkt detritus en slib. Verder worden in de beek
bladeren en takken/hout aangetroffen. De oever is niet beschoeid, in
de buitenbocht overhangend, al dan niet door boomwortels vast
gehouden, en in de binnenbocht schuin. De gemiddelde stroomsnel
heid bedraagt 0,1 tot 0,3 m/s.
De nutriëntengehalten zijn vrij hoog (N03-N tot 3 mg/l, P04-P tot
0,15 mg/l). De macrofauna bestaat zowel uit stroomminnende als uit
stromingstolerante taxa. De macrofauna indiceert een oligo- tot Bmesosaproob milieu en plaatselijk in de beek een polysaproob
milieu. Voorbeelden van te verwachten soorten en soortsgroepen
zijn: steenvliegen (Nemoura cinerea), haften (Baetis sp.), kokerjuffers
(Umnephilidae, o.a.), de vlokreeft Gammarus pulex en diverse
muggelarven als Polypedilum breviantennatum, Paratrichocladius
ruliventris en Phaenopsectra sp.. In de binnenbocht tussen de
detritus en het slib kunnen ook soorten ais de bloedzuiger
Erpobdella octoculata en wormen voorkomen.
Voorts fungeert de beek als broed- en voedselgebied voor ijsvogel
en grote gele kwikstaart.
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Landbouw
De waterhuishouding en de inrichting van de bovenloop van de
beek zijn in belangrijke mate afgestemd op de landbouw: inundaties
treden niet op, de drooglegging is voldoende en de aanwezige stuw
wordt gehandhaafd8. Wel zullen de grondwaterpeilen verhoogd
worden om water te conserveren en is beregening vanuit de beek
niet mogelijk.
Er zijn geen vaste oeverbeschoeiingen of andere inrichtingen ten
behoeve van de landbouw die de natuurlijkheid van de beek
verstoren. De mogelijkheden voor aanvoer van gebiedsvreemd water
voor de landbouw zijn beperkt, zodat de aanvoer geen negatief
effect op het beekkarakter heeft.
Overig
Hengelsport en kanovaart is niet mogelijk door de geringe
afmetingen van de bovenloop.

4.4.3

Middenloop Groote Molenbeek (1B1, 1B2)
Ecologie
De saprobe gereguleerde middenloop kan zich ontwikkelen tot een
gereguleerde middenloop of tot een halfnatuurlijke middenloop.
Voor ontwikkeling naar een gereguleerde middenloop is het
noodzakelijk de belasting met zuurstofverbruikende stoffen te
verminderen.
Voor ontwikkeling naar een halfnatuurlijke middenloop is daarnaast
ook vermindering van de regulatie en aanpassing van de dimensies
(niet breder en dieper, maar waar mogelijk smaller en ondieper)
noodzakelijk.
Het doeltype voor de middenloop is uiteindelijk een "natuurlijke"
(1B1) resp. "halfnatuurlijke" (1B2) middenloop. De beek kent in 1B1
enkele natuurlijke bovenloopjes (Elsbeek) en vrije meandering en in
1B2 beperkte meandering, waar de oevers vaak wel vastgelegd zijn.
De beek is (plaatselijk) beschaduwd. Het substraat bestaat voor
namelijk uit zand, slib en detritus. Er is submerse vegetatie en ook
blad en takken zijn in beperkte mate in de beek aanwezig.
De meest typerende macrofaunataxa komen in zowel stromend als
stilstaand water voor. De macrofauna indiceert een meso- tot
polysaproob milieu. De taxa bestaan onder andere uit wormen
(tubificidae), muggelarven (o.a. Macropelopia sp., Prodiamesa
olivacea, Phaenospectra ap.), steenvliegen (Nemoura cinerea),
diverse soorten mijten en kokerjuffers (o.a. Anabolia nervosa).
De beek functioneert verder als ecologische verbindingszone voor
beekorganismen (volgens het principe van de Ecologische
Hoofdstructuur), met name vissen (onder meer: bermpje, kleine
modderkruiper, beekprik).

8

Voor de ligging van de stuw wordt verwezen naar het overzicht van de knelpunten voor de vismigratie in bijlage
I. De stuw is niet vispasseerbaar gemaakt, maar is wel 'groen' uitgevoerd, zo natuurlijk mogelijk.
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Er is permanente stroming (stroomsnelheid 0,1 - 0,3 m/s) en
barrières zoals stuwen zijn passeerbaar. Het grote bodemverhang is
verminderd door de toegenomen lengte van de beek door
meandering. De waterkwaliteit is zo natuurlijk mogelijk, hetgeen
inhoudt dat geen sterke belasting met nutriënten optreedt en
beperkte aanvoer van gebiedsvreemd water plaatsvindt (N03-N
kleiner dan 3 mg/1, P04-P kleiner dan 0,15 mg/l).
Ijsvogel en grote gele kwikstaart komen voor als broedvogel.
Landbouw
De waterhuishouding van de middenloop in het natuurgebied (1B1)
is afgestemd op de natuur: inundaties zijn geoorloofd, er vindt geen
beregening vanuit de beek plaats.
Benedenstrooms van het natuurgebied (1B2) is de waterhuishouding
en de inrichting afgestemd op de landbouw, zodanig dat de beek
als ecologische verbindingszone kan functioneren (volgens het
principe van de Ecologische Hoofdstructuur). Door het opzetten van
het grondwaterpeil wordt water geconserveerd, hierbij wordt rekening
gehouden met de door de landbouw gewenste drooglegging.
De aanwezige oeverbeschermingen zijn zoveel mogelijk natuurlijk.
Migratiebarrières als stuwen zijn passeerbaar. Er vindt in 1B2,
benedenstrooms van het natuurgebied, aanvoer van gebiedsvreemd
water plaats. Hierbij wordt rekening gehouden met de plaatselijk
aanwezige hogere natuurwaarden door bijvoorbeeld het op hoog peil
houden van de omgeving om wegzijging vanuit kleinere natte
natuurgebieden te voorkomen.
Overig
In 1B1 zijn geen mogelijkheden voor hengelsport en kanovaart.
Benedenstrooms van het natuurgebied (1B2) kan de beek wel
gebruikt worden voor recreatieve doeleinden, zoals hengelsport.
Kanovaart is in 1B2 niet mogelijk vanwege de afmetingen van de
beek.
Piekafvoeren vanuit het stedelijk gebied worden zo veel mogelijk
buiten de beek gebufferd.

4.4.4

Benedenloop Groote Molenbeek (IC)
Ecologie
De belaste gekanaliseerde benedenloop kan zich ontwikkelen tot het
type "belast klein tot middelgroot lijnvormig water" of "middelgroot
riviertje"8. Voor ontwikkeling tot belast lijnvormig water, is het
noodzakelijk dat de belasting met nutriënten afneemt en dat de
benedenloop minder diep wordt. Voor de ontwikkeling tot
middelgroot riviertje is het eveneens noodzakelijk dat de belasting
met nutriënten afneemt en dat de benedenloop verbreed wordt
(groter overstromingsdeel).

9

Zie Verdonschot, 1990.
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Als doeltype voor de benedenloop wordt een "gemiddelde" genomen
uit beide typen: "belast middelgroot riviertje", een type waaraan de
benedenloop van de Groote Molenbeek ongeveer kan voldoen.
De beek is voor het overgrote deel gereguleerd. Daar waar het
mogelijk is, kan de beek meanderen, kunstmatig binnen het
stroombed door vergroting van de natuurlijkheid van het lengteprofiel
(slingerende oevers, driehoekskribben, e.d.). Het substraat bestaat
voornamelijk uit zand, veelal bedekt met slib. Er komen
ondergedoken waterplanten voor en emerse vegetatie langs de
oever. De gemiddelde stroomsnelheid bedraagt 0,1 - 0,3 m/s. De
nutriëntengehalten zijn vrij hoog (N03-N tot 3 mg/l, P04-P tot 0,15
mg/l.
De macrofauna bestaat uit soorten van zowel stromende als
stilstaande wateren. De taxa indiceren een B-mesosaproob milieu. Bij
een goede kwaliteit van het water moet het mogelijk zijn soorten als
Calopteryx splendens en diverse kokerjuffers (o.a. Anabolia nervosa,
Molanna angustata, MystackJes sp.) terug te krijgen. Diverse soorten
haften (Qoeon sp., Caenis sp.), muggelarven, kevers en slakken
worden in het genoemde type aangetroffen.
Als broedvogel komen onder meer voor: ijsvogel, grote gele kwik
staart en oeverzwaluw.
Landbouw
De waterhuishouding van de beek is afgestemd op de landbouw: er
treden geen inundaties op en de drooglegging is voldoende.
Beregening is beperkt mogelijk. De inrichting van de beek is ook
afgestemd op de landbouw, maar is zodanig dat de beek als
ecologische verbindingszone kan functioneren (volgens het principe
van de Ecologische Hoofdstructuur). De aanwezige oever
beschermingen zijn zoveel mogelijk natuurlijk. Migratiebarrières als
stuwen zijn passeerbaar gemaakt. Er vindt aanvoer van
gebiedsvreemd water plaats. Hierbij wordt rekening gehouden met
de plaatselijk aanwezige hogere natuurwaarden door bijvoorbeeld het
op hoog peil houden van de omgeving om wegzijging vanuit
kleinere natte natuurgebieden te voorkomen.
Overig
De beek kan gebruikt worden voor recreatieve doeleinden, zoals
hengelsport en (waar mogelijk) kanovaart. De zandvang voor de
haven van Wanssum blijft gehandhaafd.

4.4.5

Beekdal bovenloop (2A)
Ecologie
Het beekdal functioneert als ecologische verbindingszone (volgens
het principe van de Ecologische Hoofdstructuur) ten aanzien van de
kerngebieden (EHS) in de regio, voor een aantal beekbegeleidende
organismen, zoals amfibieën, plante- en diersoorten van natte
graslanden, moerassen en (broek)bossen, en voor de das. Hiertoe
zijn voldoende biotopen aanwezig die de migratie van (een aantal
van) deze organismen mogelijk maken. De migratiebarrières, met
name voor de das, zijn passeerbaar gemaakt.
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De waterhuishouding wordt gekenmerkt door vrij lage grondwater
standen (grondwatertrap lil en V). Door een aangepast beheer wordt
verdroging van natuurgebieden vermeden. De nutriêntengehalten in
het grondwater zijn vrij hoog (N03-N tot 5,6 mg/1, P04-P tot 0,4

mg/I).
Landbouw
De agrarische functie van het beekdal blijft in grote lijnen
gehandhaafd. In de gebieden die natuurwaarden in de beek of het
beekdal via grondwater kunnen beïnvloeden, is het landbouwkundig
gebruik zodanig aangepast dat uitspoeling van nutriënten of milieuvreemde stoffen wordt beperkt (milieukwaliteltsdoelstelling is
Algemene Milieukwaliteit). Bovendien is de waterhuishouding zo
ingericht dat deze geen verdrogend effect heeft op de beek of op
de natuurwaarden in het beekdal. Dit houdt onder meer in dat
beregening vanuit grond- en/of oppervlaktewater slechts zeer
beperkt mogelijk is.
Overig
In stedelijk gebied treedt geen wateroverlast op.
Extensief recreatief medegebruik is mogelijk. Behalve wandelroutes
op bestaande infrastructuur zijn er geen extra voorzieningen voor de
recreatie. De Schatberg is in gebruik als zwemwater.
De huidige situatie ten aanzien van houtteelt blijft gehandhaafd.
Grondwaterwinningen in het deelgebied zijn sterk teruggedrongen,
zodat deze geen verdroging meer veroorzaken.

4.4.6

Beekdal middenloop (2B1)
Ecologie
Het beekdal van de middenloop (deelgebied 2B1) functioneert in
ecologisch opzicht als een goed ontwikkeld, natuurlijk en halfnatuuiiijk beekdal-ecosysteem met onder meer Elzenbroekbos, ElzenEikenbos, Eiken-Berkenbos, vochtige tot natte halfnatuurlijke gras
landen, (kwel-) moerassen en matig voedselrijk open water.
Conform de VINEX wordt gestreefd naar een gescheiden, zelfstandig
functionerende eenheid binnen het landbouwgebied. Het natuur
gebied heeft daartoe een voldoende omvang voor de ontwikkeling
van complete levensgemeenschappen. Er is sprake van een aaneen
gesloten ligging, waarbij barrières ontbreken of door inrichtings
maatregelen zijn overbrugd. Karakteristieke diersoorten die
voorkomen zijn onder meer: das, waterspitsmuis, nachtegaal, paapje,
kamsalamander, boomkikker en ringslang.
De waterhuishouding wordt gekenmerkt door permanent voldoende
hoge grondwaterstanden (grondwatertrap I, II en lil) en het optreden
van kwel. De belasting met nutriënten is niet hoger dan het
natuurlijke achtergrondniveau (N03-N kleiner dan 2 mg/1, P04-P
kleiner dan 0,1 mg/l). Er treedt geen verdroging op.
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In het voedingsgebied van het kerngebied (EHS) in en langs het
beekdal liggen bufferzones, die de invloed van landbouw en andere
vormen van bodemgebruik hierbinnen beperken.10
Landbouw
Landbouw komt weinig voor, en valt vrijwel geheel onder de Relatie
nota of het bufferbeleid. Het aanwezige landbouwkundig gebruik is
slechts in beperkte mate mogelijk, met beperkingen voortvloeiend uit
beheersovereenkomsten in het kader van de Relatienota of uit het
bufferbeleid. Er is geen wateraanvoer, en af- en uitspoeling van
nutriënten of milieuvreemde stoffen vindt niet plaats.
De waterhuishouding is uitsluitend afgestemd op de eisen die de
natuurwaarden in het gebied stellen en niet op de eisen van de
landbouw.
Overig
Het beekdal biedt mogelijkheden voor extensieve recreatie over
bestaande wegen en paden.
Het beheer van de bossen is gericht op ontwikkeling en behoud van
natuurwaarden.
Het bosonderhoud is vooral gericht op natuurontwikkeling, de
houtteeltfunctie wordt sterk verminderd. Grondwaterwinningen in het
deelgebied zijn sterk teruggedrongen, zodat deze geen verdroging
meer veroorzaken.

4.4.7

Beekdal middenloop (2B2)
Ecologie
Het beekdal functioneert conform de EHS ais ecologische
verbindingszone ten aanzien van de kerngebieden (EHS) in de regio,
voor een aantal beekbegeleidende organismen, zoals amfibieën,
plante- en diersoorten van natte graslanden, moerassen en
(broek)bossen, en voor de das. Hiertoe zijn voldoende biotopen
aanwezig die de migratie van (een aantal van) deze organismen
mogelijk maken. De migratiebarrières, met name voor de das, zijn
passeerbaar gemaakt.
De waterhuishouding wordt gekenmerkt door vrij lage grondwater
standen (grondwatertrap lil en V). Door een aangepast beheer wordt
verdroging van natuurgebieden vermeden. De nutriëntengehalten in
het grondwater zijn vrij hoog (N03-N tot 5,6 mg/l, P04-P tot 0,4
mg/l).
Landbouw
De agrarische functie van het beekdal blijft in grote lijnen gehand
haafd. In de gebieden die natuurwaarden in de beek of het beekdal

10

De grootte van bufferzones hangt af van het doel ervan: voor bescherming van lokale kwel is de zone aanzien
lijk kleiner (bijv. deel stroomgebied) dan voor bescherming van het oppervlaktewatersysteem (bijv. gehele
stroomgebied). Voor ammoniakdepositie hangt de omvang van de bufferzone af van de grootte van de bronnen;
deze zal in de orde van grootte van enkele nonderden meters liggen (zie richtlijn Ammoniak en Veehouderij,
1991. Voor andere verzurende stoffen zijn zones tot op Europese schaal nodig. Voor de Groote Molenbeek is
vooral bescherming van ondiepe kwel, zowel kwantitatief als kwalitatief, gewenst. Uit pragmatische overwegingen
is hiertoe de oppervlakte binnen de waterscheidingen rond het betreffende deel van de beek gekozen als
benodigde bufferzone (zie voor de ligging figuur 4.3 in paragraaf 6.3.2).
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via grondwater kunnen beïnvloeden, is het landbouwkundig gebruik
zodanig aangepast dat uitspoeling van nutriënten of milieuvreemde
stoffen wordt beperkt (milieukwaliteitsdoelstelling is de Algemene
Milieukwaliteit). Bovendien is de waterhuishouding zo ingericht dat
deze geen verdrogend effect heeft op de beek of op de natuur
waarden in het beekdal.
Overig
In stedelijk gebied treedt geen wateroverlast op. Er zijn buiten de
kwetsbare gebieden voorzieningen om piekafvoeren vanuit het stede
lijk gebied te bufferen.
Uitbreiding van het recreatief medegebruik is mogelijk, onder meer
door aanleg van goed bereikbare hengelplaatsen en wandel- en
fietsroutes op bestaande infrastructuur.
In bosgebieden met weinig natuurwaarden blijft de huidige situatie
ten aanzien van houtteelt gehandhaafd. Daar waar natuurwaarden
aanwezig zijn, wordt ontwikkeling hiervan nagestreefd en wordt de
houtteeltfunctie beperkt.
Grondwaterwinningen in het deelgebied zijn sterk teruggedrongen,
zodat deze geen verdroging meer veroorzaken.

4.4.8

Beekdal benedenloop (2C)
Ecologie
Dit gebied functioneert conform de EHS in ecologisch opzicht als
ecologische verbindingszone ten aanzien van de kerngebieden (EHS)
in de regio en het Maasdal, met name voor de begeleidende
organismen, zoals plante- en diersoorten van natte graslanden,
(broek)bossen en moerassen. Kenmerkende diersoorten zijn onder
meer: das, waterspitsmuis, nachtegaal, kamsalamander, boomkikker
en ringslang.
Geschikte biotopen, om migratie van genoemde organismen mogelijk
maken, komen in voldoende mate voor. Het betreft hier onder meer
(broek)bossen, natte graslanden, moerassen en lijnvormige
landschapselementen zoals houtwallen, singels, perceelranden en
wegbermen met een halfnatuurlijke begroeiing. Om de plaatselijk
hogere natuurwaarden in de beek en het beekdal te beschermen
tegen negatieve invloeden van buitenaf, zijn er waar nodig
bufferzones langs deze delen ingericht.11
Landbouw
De agrarische functie van het gebied wordt gehandhaafd. De water
huishouding is in grote delen van dit gebied afgestemd op de
landbouw. In de delen die via grond- of oppervlaktewater bestaande
en te ontwikkelen natuurgebieden kunnen beïnvloeden wordt hier
rekening mee gehouden. Hierbij is niet alleen beïnvloeding van de
kwel of het oppervlaktewaterpeil in de natuurgebieden door het
waterhuishoudkundig beheer in deze gebieden tegengegaan, maar is
ook de beïnvloeding van de waterkwaliteit door aanvoer van
nutriënten of milieuvreemde stoffen vanuit deze gebieden verminderd.

11

Zie voetnoot paragraaf 4.4.6
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Overig
Er treedt geen wateroverlast op in stedelijk gebied.
In het beekdal kunnen voorzieningen aangebracht worden voor
extensieve recreatie, zoals wandel- en fietsroutes op bestaande
infrastructuur en picknickplaatsen. Hierbij wordt geen schade
toegebracht aan de natuurwaarden in de verspreid liggende kleinere
natuurgebieden.
De aanwezige bosgebieden met lage natuurwaarden worden bos
bouwkundig onderhouden. In de meer waardevolle bosgebieden
vindt natuurbehoud en/of -ontwikkeling plaats. Gemiddeld voor het
deelgebied wordt de houtteelt enigszins beperkt.
Grondwaterwinningen in het deelgebied zijn sterk teruggedrongen,
zodat deze geen verdroging meer veroorzaken.

4.4.9

Hogere gronden met hogere actuele natuurwaarden (3A)
Ecologie
Deze hogere gronden met hogere actuele natuurwaarden (o.a.
Heesberg, Steegberg, Tienraijsche Heide) functioneren in ecologisch
opzicht als goed ontwikkelde, natuurlijke en halfnatuuriijke
ecosystemen met onder meer Eiken-Berkenbos, Beuken-Eikenbos,
droge en vochtige heide en hoogveen. Ze worden uitsluitend door
neerslag gevoed en dragen bij aan de voeding van de beekdalen en
beken met schoon grondwater. De belasting met nutriënten is zo
laag mogelijk, bij voorkeur niet hoger dan het natuurlijke
achtergrondsniveau (N03-N minder dan 2 mg/1, P04-P minder dan
0,1 mg/i). Er treedt geen verdroging op in het hoogveengebied.
De gebieden hebben een voldoende omvang voor de ontwikkeling
van complete levensgemeenschappen. Er is sprake van een aaneen
gesloten ligging, waarbij barrières ontbreken of door inrichtings
maatregelen zijn overbrugd. Kenmerkende diersoorten zijn onder
meer: das, vos, nachtzwaluw, gladde slang en zandhagedis.
Landbouw
Landbouwkundig gebruik is in beperkte mate mogelijk. Er vindt geen
aanvoer van gebiedsvreemd water plaats ten behoeve van de
landbouw.
In de gebieden die natuurwaarden in de beek of het beekdal via
grondwater kunnen beïnvloeden, is het aanwezige landbouwkundig
gebruik zodanig aangepast dat de algemene milieukwaliteit
gerealiseerd wordt in het oppervlaktewater. Dat wil zeggen dat er
vrijwel geen uitspoeling van nutriënten of milieuvreemde stoffen op
zal treden. Bovendien is de waterhuishouding zo ingericht dat de
voeding van de grondwaterstromen in dit deelgebied maximaal/optimaal is.
Overig
In het stedelijk gebied doen zich geen problemen voor met
wateroverlast.
De natuurgebieden zijn toegankelijk voor extensieve recreatie via de
aanwezige infrastructuur. Hiervoor zijn in de meest kwetsbare
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gebieden met zeer hoge natuurwaarden geen extra voorzieningen
aangebracht.
De bosgebieden worden beheerd met als doel handhaving en/of
ontwikkeling van natuurwaarden. De houtteeltfunctie wordt hier
enigszins door beperkt.
Er zijn geen nieuwe wegen die de grotere natuurgebieden door
snijden. De barrièrewerking van de aanwezige wegen in het gebied
is verminderd door aanpassingen.
Grondwaterwinningen in het deelgebied zijn sterk teruggedrongen,
zodat deze geen verdroging meer veroorzaken.

4.4.10

Hogere gronden met lagere actuele natuurwaarden (3B)
Ecologie
Delen van deze hogere gronden functioneren plaatselijk conform de
EHS als ecologische verbindingszone tussen de kerngebieden (EHS)
in de regio en als voedselgebied voor bepaalde diersoorten uit deze
kerngebieden (EHS). Plaatselijk zijn ook specifieke natuurwaarden
van agrarische en stedelijke landschappen aanwezig (bijvoorbeeld
das, patrijs, weidevogels, vogels van kleinschalige cultuurland
schappen, zoals ortolaan en kerkuil).
Uitspoeling van nutriënten en milieuvreemde stoffen is zodanig laag
dat de algemene milieukwaliteit gerealiseerd wordt, zodat de aan
wezige natuurwaarden niet verloren gaan. Plaatselijk kunnen door
middel van buffetzones natuurwaarden beschermd worden. Wateraanvoer kan plaats vinden om verdroging van natuurgebieden te
verminderen, als hierdoor geen schade optreedt door eutrofiëring of
verontreiniging.
Gestreefd wordt naar behoud of herstel van de Algemene Milieu
kwaliteit en de algemene natuurwaarden. Dit betekent onder meer
dat de nutriëntengehalten in het grondwater niet hoger zijn dan 5,6
mg NO3-N en 0,2 mg P04-P.
Landbouw
De waterhuishouding is grotendeels afgestemd op de landbouw.
Plaatselijk wordt gebiedsvreemd water aangevoerd, waarbij
voorkómen is dat dit gebiedsvreemde water natuurgebieden
ongewenst beïnvloedt. Beregening is nog in beperkte mate mogelijk.
Voor zover deze hogere gronden via het grondwater natuurwaarden
in de beek of de beekdalen beïnvloeden, is de bedrijfsvoering
afgestemd op het voorkómen van uitspoeling van nutriënten en
milieuvreemde stoffen naar het grondwater.
Overig
In het stedelijk gebied doen zich geen problemen voor met
wateroverlast.
Het gebied is vrij toegankelijk voor extensieve recreatie.
Voor zover kleine boseenheden aanwezig zijn, worden deze
multifunctioneel gebruikt. De huidige situatie ten aanzien van
houtteelt blijft gehandhaafd.
Grondwaterwinningen in het deelgebied zijn sterk teruggedrongen,
zodat deze geen verdroging meer veroorzaken.
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Overzicht streefbeeld
In hoofdstuk 6 zullen de scenario's en de effecten daarvan verder
uitgewerkt worden. Om deze te kunnen toetsen aan het in deze
paragraaf geformuleerde streefbeeld, is het zinvol een overzicht te
geven van het streefbeeld onderverdeeld in een aantal groepen van
parameters, te weten de ecohydrologie en de natuurfunctie. Voor
deze parameters afzonderlijk kan het streefbeeld aangegeven
worden. In tabel 8 is het streefbeeld voor de onderscheiden
parameters weergegeven. Dit is dus een vertaling van het in de
voorgaande paragrafen beschreven streefbeeld.

Tabel 8 Beschrijving streefbeeld.
DEELGEBIED

FUNCTIE/ASPECT
1A

1B1

1B2

1C

Afvoerregime
Grondwaterregime

+

+

+

Beekmorfologie

++
+++

+++
+++

+++
+++

+
++

+
++

+
++

+
++

++
++
++

++
++
+++

++
++
+++

2A

2B1

2B2

2C

3A

ECOHYDROLOGIE

Saprobie
Nutriënten
Watertype

-

++

+

+++

+

+
++

+
++

+++
+++

+
++

+
++

++
++

+
+
++

+
+

+++

+

+

++

+++

+

+

++

NATUURFUNCTIE
Vegetatie
Fauna
Macrofauna

Verklaring
+ ++
(nagenoeg) optimaal
++

ten dele optimaal

+

weinig optimaal
onvoldoende/ontbrekend

1

plaatselijk minder optimaal ( + +) om beïnvloeding van natuurgebieden te voorkomen

2

plaatselijk weinig optimaal (+) om beïnvloeding van natuurgebieden te voorkomen

Het streefbeeld is uitgedrukt in termen van de mate waarin de
optimale situatie voor een gegeven parameter wordt gerealiseerd.
Voor de aspecten "ecohydrologie" en "natuur" is de optimale situatie
globaal beschreven in paragraaf 4.3.
In hoofdstuk 6 zijn de effecten van de scenario's op dezelfde wijze
weergegeven, zodat een goede vergelijking mogelijk is.
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Maatregelen
5.1

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de maatregelen
die genomen kunnen worden in het onderzoeksgebied om de
Groote Molenbeek te laten voldoen aan het geformuleerde
streefbeeld (zie hoofdstuk 1 en paragraaf 4.4). Om te voorkomen dat
maatregelen voorgesteld worden die niet van toepassing zijn of niet
getroffen kunnen worden gezien het beleid voor het gebied, is in
paragraaf 5.2 aangegeven welke knelpunten in het gebied
geconstateerd zijn, onder meer in de onderzoeken die uitgevoerd
zijn ter voorbereiding van het Provinciale Waterhuishoudingsplan.
In paragraaf 5.3 is aangegeven welke mogelijke maatregelen
getroffen kunnen worden om deze knelpunten op te lossen. Hierbij
is onderscheid gemaakt in:
- beheersmaatregelen,
- inrichtingsmaatregelen,
- overige maatregelen.

5.2

Toetsing en knelpunten

5.2.1

Toetsing
Voor de toetsing van het streefbeeld, zoals dat in paragraaf 4.4
geformuleerd is, aan de huidige situatie is gebruik gemaakt van de
beschikbare literatuur, waaronder de rapporten van Heidemij Advies
bureau (1990), Oranjewoud (1990), DHV (1990), Witteveen +Bos
(1990) en Grontmij (1990). In tabel 9 is deze toetsing weergegeven.

Tabel 9

Toetsing streefbeeld en actuele situatie.
Streefbeeld
(paragraaf 4.4)

Waterkwaliteit

Actuele situatie
(hoofdstuk 2)

- voeding door
- aanvoer gebiedaschoon grond- of
vreemd water
regenwater
- overstorten/
lozingen
- uitspoeling van
uit landbouw
- zure regen
- natuurlijke
- natuurlijke gra
gradiënten in
diënten in voed
voedaelrijkdom
aelri jkdom en
en zuurgraad
zuurgraad be
- waterbodem
dreigd
voldoet aan
- kwaliteit voor
Algemene Milieu
zover bekend
redelijk, a.u.v.
kwaliteit (1)
deel ter hoogte
van Hanssum

heidemij

Toetsing
Actuele situatie
voldoet helemaal
niet aan streefbeeld.

Zie ook
knelpunt
1
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Vervolg tabel 9
Streefbeeld
(paragraaf 4.4)

Actuele situatie
(hoofdstuk 2)

Toetsing

Morfologie

- groot deel beek Genormaliseerde
- natuurlijke
genormaliseerd, deel voldoet
gradiënten van
smal/ondiep naar geen gradiënten helemaal niet aan
- plaatselijk nog streefbeeld.
breder/dieper
Nog meanderende
in enige mate
- vrije meande
natuurlijke gra delen bedreigd
ring in midden
diënten aanwezig door onnatuurlijke
loop (1B1)
- door erosie nog waterhuishouding.
- paaiplaatsen
resterende gra
aanwezig
diënten verdwe
nen
- nergens vrije
meandering
- vooral cultuur
- natuurlijke
technische
begroeiing als
oevervastlegging
oevervastlegging

Haterhuishouding
en onttrekkingen

- voldoende hoge
grondwaterstand
- natuurlijke
gradiënten in
atroomsnelheden

Onderhoud

- huidig onderhoud Actuele situatie
- methode,
slecht afgestemd voldoet niet aan
frequentie,
op natuurwaarden streefbeeld.
tijdstip afge
stemd op natuur
- geen afvoer van
waarden
- afvoeren maaisel maaisel

Ecologie

- in de beek
karakteristieke
flora en fauna
voor een laag
landbeek

Actuele situatie
- voortdurende
verlaging van de ver verwijderd van
grondwaterstand streefbeeld.
- afname kwel

- karakteristieke Actuele situatie
ver verwijderd van
beekflora en
-fauna ontbreekt streefbeeld.
vrijwel geheel
- veel habitats
verdwenen of
gedecimeerd
- ecologische in
frastructuur
verstoord (2)
- verdroging van
aemi-aquatische
en terrestrische
vegetatie
- samenhang en
ruimtelijke dif
ferentiatie on
voldoende

Zie ook
knelpunt
2

3 en 4

5

6

- in het beekdal
goede samenhang
en ruimtelijke
differentiatie
voor ecologische
verbindingszone
- aanwezige resten
- in middenloop
worden sterk be
een goed ontwik
dreigd
keld (half-)natuurlijk beekdal
1
2

5.2.2

Op basis van gegevens Zuiveringschap Limburg (zie paragraaf 2.2.6)
Door sterke verschillen in water(bodem)kwaliteit, waterkwantiteit, onnatuurlijke
structuur, kunstmatige barrières.

Knelpunten
Er zijn reeds diverse onderzoeken uitgevoerd, waarin knelpunten
geconstateerd zijn voor een natuurlijk beekkarakter in de huidige
situatie van de Groote Molenbeek. Een aantal van deze onderzoeken
is uitgevoerd ter voorbereiding van het Provinciale Waterhuis
houdingsplan. Daarnaast zijn er enkele rapporten in andere kaders
gemaakt, waaruit nog een aantal knelpunten afgeleid kan worden.
De geconstateerde knelpunten zijn In deze paragraaf weergegeven.
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Knelpunt 1: Waterkwaliteit
Verslechtering en/of veranderingen in de waterkwaliteit hebben grote
invloed op de flora en fauna in de beek. De knelpunten die zich
voordoen op het gebied van de waterkwaliteit zijn de volgende:
- zowel de emissie als de depositie van verzurende stoffen zijn
hoog en er is een aanzienlijk mestoverschot in het stroom
gebied12. Omdat het gebied gevoelig is voor verzuring, nitraat
uitspoeling en fosfaatdoorslag, leidt dit tot een slechte
waterkwaliteit.
- de waterkwaliteit van de Groote Molenbeek wordt beïnvloed door
de volgende overstorten en lozingen (Witteveen+Bos, 1990;
Zuiveringschap Limburg, niet gepubliceerd):
* circa 40 overstorten, die in totaal circa 460 overstortingen per
jaar veroorzaken;
* vrije lozingen van rioolstelsels op de Groote Molenbeek (400 500 i.e.);
* ongezuiverde lozingen van ca. 1000 niet op riolering aan
gesloten objecten, waarvan aansluiting op riolering van meer
dan 95 % niet rendabel is.
- de inlaat van gebiedsvreemd water leidt tot een toename van het
chloride-gehalte, de pH, de voedselrijkdom en tot een afname van
de ijzerrijkdom (bijdrage kwel neemt af) (Soesbergen e.a., 1990,
p.50/51).
- de aanwezigheid van de stortplaatsen (Blakt en Zuringspee!)
veroorzaakt mogelijk ook een verslechterde oppervlakte-/grondwaterkwaliteit in de omgeving hiervan.
- door het wegvallen van de voeding met water uit het hoogveen
gebied (Mariapeel) en door de grote beïnvloeding van de water
kwaliteit in de Groote Molenbeek is de karakteristieke water
kwaliteit van het peelbeektype verdwenen.
- de waterbodemkwaliteit vormt mogelijk een knelpunt voor de
kwaliteit van het bovenstaande water door het optreden van
nalevering van nutriënten vanuit de bodem.
- op een aantal plaatsen vormt het substraattype van de
waterbodem een knelpunt.
Knelpunt 2: Morfologie
De morfologie van de Groote Molenbeek voldoet over het grootste
deel van de lengte niet aan de gewenste morfologie van een
laaglandbeek:
- de Groote Molenbeek is sterk genormaliseerd. De oevers zijn vaak
bekleed met oeverbeschermingsmaterialen. Er is nergens vrije
meandering.
- de aanwezigheid van diverse regelbare stuwen en bodemvallen
vormt een knelpunt voor de vismigratie in de Groote Molenbeek
(Grontmij, 1990). Deze knelpunten zijn in bijlage I weergegeven.

12

Het milieubeleid is gericht op verlaging van de emissie en depositie van verzurende stoffen tot het maximaal
toelaatbare niveau en op realisatie van 'schone' landbouw, dat wil zeggen dat er geen nutriënten of
milieuvreemde stoffen vanuit de landbouw in het milieu terecht komen. Het zal nog zeker tot 2000 duren
voor deze doelstellingen gerealiseerd zullen zijn, mogelijk langer. Tot het zover is, zal rekening gehouden
moeten worden met het negatieve effect hiervan op de ontwikkeling van het beeksysteem.
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Naast de barrièrewerking van stuwen, treedt bovenstrooms van de
stuw stagnant water op. Voor paai- en opgroeiplaatsen is stroming
nodig, door het ontbreken hiervan treedt een verschuiving op in
de visstand.
- de natuurlijke gradiënten in stroomsnelheid en in breedte en
diepte van de beek ontbreken grotendeels.
- weerstandverhogende structuren, zoals zandbanken, omgevallen
bomen en watervegetatie, worden over het algemeen verwijderd
om de benodigde afvoercapaciteit te realiseren. In een natuurlijke
laaglandbeek is dit ongewenst.
Knelpunt 3: Waterhuishouding
In de waterhuishouding van de Groote Molenbeek vormt het
onnatuurlijke peilbeheer (door verstuwing) en de intensieve
detailontwatering een knelpunt. Onder meer is in het Verdrogingsonderzoek Limburg (Oranjewoud, 1990) aangegeven dat de verdro
ging in het stroomgebied van de Boddebroekerloop en in het deel
van het onderzoeksgebied dat ten zuiden van de spoorlijn en ten
westen van Kronenberg ligt, voor een belangrijk deel veroorzaakt is
door de aangebrachte detaiiontwatering in het kader van de ruil
verkavelingen Loliebeek en Everiose Beek. Hierdoor treedt
verdroging op van de vochtige beekdalsystemen, onder andere in
het Molenbeekdal dat door Staatsbosbeheer beheerd wordt (Bossen
broek en Hahn, 1991).
Daarnaast is het peilbeheer in de huidige situatie niet afgestemd op
een natuurlijk peilregime (hoog in winter, laag in zomer), maar wordt
getracht door wateraanvoer in de zomer een hoger peil te realiseren.
Knelpunt 4: Onttrekkingen
in het Verdrogingsonderzoek Limburg (Oranjewoud, 1990) is aan
gegeven dat de verdroging die in een groot deel van het onder
zoeksgebied geconstateerd is13 vermoedelijk veroorzaakt is door de
diverse grondwateronttrekkingen, die binnen of in de omgeving van
het onderzoeksgebied plaatsvinden (zie paragraaf 2.2.5).
Zo zijn er diverse drinkwater- en industriële grondwaterwinningen. De
landbouw beregent in de zomer om het vochttekort te beperken,
gedeeltelijk vanuit oppervlaktewater, maar vooral vanuit grondwater.
Knelpunt 5: Onderhoud
Het onderhoud vormt een knelpunt in de Groote Molenbeek. De
knelpunten die zich voordoen zijn:
- de onderhoudsmethoden zijn niet afgestemd op de aanwezige
natuurwaarden. Over het algemeen wordt de maaibalk, de
maaiharkcombinatie of een klepelmaaier gebruikt. Gebruik van
bijvoorbeeld een maaikorf veroorzaakt minder schade aan de
natuur.
- te hoge onderhoudsfrequentie: de huidige frequentie van 2 maal
per jaar is afgestemd op het huidige grondgebruik, maar kan
waarschijnlijk gereduceerd worden tot 1 maal per jaar, mits op

13

van Tienraij tot aan Tongerlo, gem. Maasbree, ten westen van Kronenberg en met uitzondering van het
stroomgebied van de Boddenbroekertoop.
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het juiste tijdstip gemaaid wordt. Daarnaast worden delen van de
Groote Molenbeek nog enkele malen per jaar extra gemaaid. Dit
is niet gewenst.
- onjuist tijdstip van maaien: te vroeg of te laat maaien leidt tot
soortenverarming van flora en fauna. Het kan bovendien tot
gevolg hebben dat de waterplanten harder groeien, waardoor nog
meer onderhoud noodzakelijk is. Bij maaien op het juiste tijdstip
kan de grœisnelheid van de planten beperkt worden.
- deponeren of achterlaten en klepelen van maalsel: hierdoor treedt
verrijking van de bodem op, wat leidt tot verruiging van de oevers
en soortenverarming van flora en fauna. Overigens vormen de
smalle werkpaden langs de beek een knelpunt voor het afvoeren
van het maaisel: hierdoor zijn de kosten van afvoeren hoog.
Knelpunt 6: Ecologie
De knelpunten voor de ecologie volgen voor een belangrijk deel uit
de reeds geconstateerde knelpunten:
- verslechtering van de waterkwaliteit en verandering van het
karakter van het beekwater (naast eutrofiëring ook afname van het
ijzergehalte en toename van de pH) heeft geleid tot het groten
deels verdwijnen van de karakteristieke flora en fauna in de beek.
Daarnaast worden de laaggelegen gebieden hierdoor eveneens
negatief beïnvloed, met name als de verslechtering veroorzaakt
wordt door een wijziging in de grondwaterkwaliteit.
- naar mate de morfologie van de beek onnatuurlijker is, nemen de
kansen voor een karakteristieke, natuurlijke laaglandbeeklevensgemeenschap af.
- verdroging van natuurgebieden - door detailontwatering en/of
door grondwateronttrekkingen - heeft reeds geleid tot verlies van
natuurwaarden. Voortgaande verdroging zal tot aantasting van een
steeds aanzienlijker deel van de natte natuurwaarden leiden.
- onderhoud dat niet afgestemd is op de natuurwaarden, zowel wat
betreft de methode, als wat betreft de frequentie, het maaitijdstip
en het achterlaten van maaisel, leidt tot verlies van
natuurwaarden.
- door het optreden van hoge stroomsnelheden in het gehele
beekprofiel "ontvolkt" het bovenstroomse deel (geen schuil
plaatsen). Door de aanwezigheid van (niet-passeerbare) stuwen is
verplaatsing stroomopwaarts niet mogelijk. Hierdoor kan de fauna
in de beek zich niet goed ontwikkelen.
- de relatie met de Maas is voor de visstand van belang: als de
kwaliteit van de Maas te wensen overlaat, zal de visfauna in de
Maas slecht ontwikkeld zijn. Hierdoor zal de uitwisseling tussen de
Groote Molenbeek en de Maas zeer beperkt zijn.
Naast deze voor de ecologie aangegeven knelpunten, zijn er nog
knelpunten geconstateerd in de ecologische structuur in het
onderzoeksgebied.
Het grootste deel van het beekdal van de Groote Molenbeek biedt
onvoldoende samenhang en ruimtelijke differentiatie om als in
ecologisch opzicht als verbinding te functioneren.
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In het Dassenbeschermingsplan Limburg (Consulentschap NMF
Limburg, 1989b) zijn als belangrijkste knelpunten in de regio
Venray/Horst aangegeven:
- de aanwezigheid van migratiebarrières (bij wegen en grote
watergangen),
- verstoring van de vestigingslocaties rond het Zwarte Plak,
- de invloed van de ruilverkaveling Melderslo.
Deze knelpunten zijn ook van belang voor andere fauna dan dassen.
In het Molenbeekdal dat door Staatsbosbeheer beheerd wordt, zijn
de volgende knelpunten geconstateerd (Bossenbroek en Hahn,
1991):
- het graslandbeheer vormt een probleem: er is minder vraag naar
gebruik van (schraal)grasland. Daarnaast is er onvoldoende inzicht
in het verschralende effect van de huidige beheersmethodieken.
- de snelweg Eindhoven-Venlo vormt een grote barrière voor veel
organismen.
Knelpunt 7: Landbouw
Een belangrijk knelpunt in de landbouw wordt gevormd door het
tekort aan water gedurende de zomerperiode. Het huidige aan
gevoerde debiet is onvoldoende om in de behoefte te voorzien.
Knelpunt 8: Recreatie
Voor de extensieve recreatie zijn onvoldoende voorzieningen
aanwezig in het gebied.

5.3

Overzicht maatregelen
In deze paragraaf wordt in tabel 10 een overzicht gegeven van de
maatregelen die getroffen kunnen worden in de Groote Molenbeek.
De maatregelen vallen gedeeltelijk binnen het huidig beleid, maar
gaan vaak ook verder om het geformuleerde streefbeeld te kunnen
realiseren. Er is onderscheid gemaakt in beheers-, inrichtings- en
overige maatregelen.
Het overzicht van mogelijke maatregelen is gebaseerd op diverse
rapporten, waaronder Heidemij Adviesbureau (1990), Oranjewoud
(1990), DHV (1990), Witteveen+Bos (1990) en Grontmij (1990).

Tabel 10 Overzicht mogelijke maatregelen.
Knel
punt

Nr.

Maatregel
Beheer

Inrichting

Overig

Waterkwaliteit
1

1.1

Wateraanvoer opheffen

X

X

1

1.2

Wateraanvoer beperken, met inachtneming van plaatselijk hogere
natuurwaarden

X

X

1

1.3

Vermindering van de invloed van bemesting op de waterkwaliteit door
realisatie van bufferstroken tussen landbouwgebieden en natuurgebieden

X

X
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Knel
punt

Nr.

Maatregel

1

1.4

Gebiedsgericht milieubeleid met extra maatregelen tot vermindering van
de mestgift in de delen van het stroomgebied die de beek voeden door
beperkende maatregelen van de Provincie Limburg of aanwijzing als
fosfaatuitspoelingsgevoelig" (naast generieke landelijk rijksbeleid, AMK)

1

1.5

Opheffen/verminderen Invloed overstorten door aanpassen overetorten
aan bestaande eisen (evt. m.b.v. bergbezinkbassins, helofytenfilters)
of vermindering van het aantal overstorten.

1

1.6

Opheffen/verminderen van lozingen door aansluiten verspreide bebouwing op
riolering en/of bundeling van lozingspunten

X

1

1.7

Verwijdering van verontreinigd slib

X

1

1.8

Verdergaande vermindering invloed atmosferische depositie door sanering
van bronnen (verdergaand dan generieke rijksbeleid)

X

1

1.9

Verminderen invloed stortplaatsen

X

Beheer

Inrichting

Overig

X

X

X

X

Morfologie van de beek
2

2.1

Voor zover mogelijk handhaven van weerstandsverhogende structuren
(bijv. zandbanken, watervegetatie, omgevallen bomen)

2

2.2

Herstel vrije meandering; benodigde extra breedte 20 m, d.w.z.
2 ha/km waterloop; daarnaast aanleg van één of meerdere zandvangen
om verhoogd zandtransport op te heffen

X

2

2.3

Herstel beperkte meandering (binnen bijvoorbeeld een zone van 5 tot
15 m breed) in delen waar geen vrije meandering mogelijk is, benodigde
extra breedte 10 m, d.w.z. 1 ha/km waterloop

X

2

2.4

Realiseren van één- of tweezijdige flauwe oevers/plasbermen
in delen waar geen meandering mogelijk is; benodigde extra breedte 5 m,
d.w.z. 0,5 ha/km waterloop

X

2

2.5

Vergroting natuurlijkheid lengte- en dwarsprofiel door:
vastlegging van oevers door beplanting of natuurlijke begroeiing
plaatselijk steile oevers
slingerende oeverlijn waar geen vrije meandering mogelijk is
driehoekskribben
Benodigde extra breedte 2 m, d.w.z. 0,2 ha/km waterloop

X

2

2.6

Herstel oude lopen, benodigde extra breedte 50 m, d.wj. 5 ha/km waterloop

2

2.7

Aanleg houtbegroeiingen voor beschaduwing (ter vermindering van het
onderhoud en de daardoor veroorzaakte verstoring); benodigde extra
breedte 10 m, d.w.z. 1 ha/km waterloop

X

X

X

Waterhuishouding
3

3.1

Geen peilbeheer

X
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Knel
punt

Nr.

Maatregel

3

3.2

3

3

Beheer

Inrichting

Peilbeheer gericht op natuurlijke waterhuishouding en een zo natuurlijk
mogelijk zomer- en winterregime (buffering/conservering door permanente
peilverhoging grond- en oppervlaktewater, bufferbassins, bodemvallen,
meandering, overstromingsvlakten/inundatiezones, opheffen detail
ontwatering, enz.)

X

X

3.3

Peilbeheer gericht op zo natuurlijk mogelijk zomer- en winterregime door
middel van tijdelijke peilverhoging

X

X

3.4

Peilbeheer afgestemd op landbouw met inachtneming van de eisen van de
plaatselijk aanwezige natte natuurgebieden

X

Overig

Onttrekkingen
4

4.1

Terugdringen of opheffen van beregening die verdroging veroorzaakt in
(delen van) het stroomgebied van de Groote Molenbeek

X

X

4

4.2

Terugdringen overige (grond)wateronttrekkingen die verdroging veroorzaken in
(delen van) het stroomgebied van de Groote Molenbeek

X

X

Onderhoud
5

5.1

"Niets doen", alleen vrijhouden van duikers e.d., periodiek oeverherstel
in trajecten met beperkte meandering of vastgelegde oever

X

5

5.2

Waar nodig handmatig schonen

X

S

5.3

Uitbreiden biologisch beheer (beschaduwing, oppervlaktebedekkende
waterplanten)

X

5

5.4

Afvoer maalsel (verschraling)

X

5

5.5

Aanpassen onderhoud door:
- meanderend schonen (afwisselend aan weerszijden van de watergang
delen van de watervegetatie laten staan)
- zorgvuldig gebruik apparatuur
- verlaging onderhoudsfrequentie onderwaterprofiel tot 1 maal per jaar
- maaitijdstip zo laat mogelijk in het seizoen (na half juli)

X

5

5.6

Beheer flauwe oevers als moeras- en graslandzone door:
- verschralend maaibeheer
- begrazing grasland

X

5

5.7

Bosbeheer in grote boseenheden gericht op natuurontwikkeling

X

X

5

5.8

Bosbeheer in grote boseenheden gericht op recreatie, behoud van
natuurwaarden en houtproduktie

X

X

X

X

X

Ecologie
6

6.1

Natuurontwikkeling door uitbreiding en aaneenschakeling bestaande
natuurgebieden tot een ecologische structuur met voldoende omvang,
samenhang en ruimtelijke differentiatie, aanwijzing Relatienotagebieden, functieverandering van vrijkomende landbouwgronden
(bijvoorbeeld bos, natuurgebied, recreatie)
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Knel
punt

Nr.

Maatregel

6

6.2

Versnipperde ligging opheffen door natuurgebieden via lintvormige
structuren te verbinden

6

6.3

Ontwikkelen van ecologische verbindingszones door handhaven en
ontwikkelen van bestaande en nieuwe biotopen met name (broek-)bossen,
moerassen, natte en vochtige graslanden, struwelen, poelen, houtwallen en
schrale wegbermen en perceelranden (o.a. "stapstenen")

x

X

6

6.4

Opheffen van barrières voor de migratie van diersoorten in en langs de
beek en bij wegen, bijvoorbeeld door verwijdering van stuwen, aanleg van
vistrappen bij stuwen14 (zie ook bijlage J), aanleg van droge duikers bij
wegkruisingen (met name ter plaatse van de A67), bruggen en ecotunnels, enz.

X

6

6.5

Verbetering van het beekdal als biotoop voor dassen

X

Inrichting

Beheer

Overig

X

Landbouw
7

7.1

Handhaven aanvoercapaciteit waar dit voor de landbouw gewenst is,
rekening houdend met aanwezige natuurwaarden en beïnvloeding van
aangrenzende natuurgebieden

7.2

Verminderen van de verdroging door waterconservering, het vasthouden
van gebiedseigen water (waterconservering, zie ook maatregel 3.2-3.4)

x

X

Recreatie
8

8.1

Gezoneerde aanleg voorzieningen voor extensieve recreatie,
rekening houdend met aanwezige natuurwaarden

X

8

8.2

Aanleg goed bereikbare visplaatsen/kano-opstappunten (t.b.v.
hengelsport en/of kanovaart), rekening houdend met aanwezige
natuurwaarden

X

Het opheffen van de barrièrewerking van stuwen is alleen zinvol als er benedenstrooms geen barrières meer
zijn. Eén laatste stuw in de benedenloop tast het rendement van investeringen bovenstrooms zeer sterk «urn.
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Scenario's voor herinrichting
6.1

Inleiding
In hoofdstuk 3 en 4 is de gewenste ontwikkeling van de Groote
Molenbeek beschreven. In hoofdstuk 5 zijn maatregelen genoemd
waarmee de gewenste situatie kan worden bereikt.
Om een goede afweging mogelijk te maken van kosten en baten
van herinrichting van de Groote Molenbeek, worden in dit hoofdstuk
enkele scenario's voor herinrichting beschreven. De scenario's
beslaan het traject vanaf herinrichting met minimale inzet van
middelen voor natuurontwikkeling tot en met herinrichting met
maximale (d.w.z. niet door het bestaande en voorgenomen beleid
beperkte) inzet van middelen voor natuurontwikkeling. Er zijn vier
scenario's beschreven:
- scenario 1: minimale ontwikkeling van natuurwaarden;
- scenario 2: intermediair tussen scenario 1 en 3;
- scenario 3: maximale ontwikkeling van natuurwaarden voor zover
mogelijk binnen het bestaande en voorgenomen beleid in het NBP
en het provinciale Waterhuishoudingsplan. Op onderdelen kan dit
scenario strijdig zijn met bijvoorbeeld de VINEX;
- referentiescenario: technisch maximaal haalbare ontwikkeling van
natuurwaarden, geen rekening houdend met beperkingen
opgelegd door het beleid.
Scenario 3 correspondeert dus met de in paragraaf 4.4 beschreven
gewenste ontwikkeling van de Groote Molenbeek op basis van het
NBP en het provinciale Waterhuishoudingsplan. In scenario 1 wordt
dit streefbeeld op een beperkt aantal punten gerealiseerd, in
scenario 2 op een groter aantal punten.
Het referentiescenario heeft betrekking op de in paragraaf 4.3
geschetste ecologisch optimale ontwikkeling en gaat dus aanzienlijk
verder dan het in paragraaf 4.4 beschreven streefbeeld.
Het referentiescenario dient als referentiekader voor de beoordeling
van de scenario's 1 t/m 3. Hieruit zal duidelijk blijken dat zelfs bij
uitvoering van scenario 3, de uiteindelijke ontwikkeling nog
aanzienlijk onder de ecologisch optimale ontwikkeling zal liggen.
in paragraaf 6.2 worden de vier scenario's nader uitgewerkt in
termen van concrete maatregelen, waar mogelijk gekwantificeerd.
In paragraaf 6.3 worden de effecten van de scenario's op de
verschillende gebiedsfuncties beschreven. Ook wordt, voor zover
mogelijk, een globale raming gegeven van de kosten van de
maatregelen. De effectenbeschiijvingen en kostenramingen vormen
tezamen een globale kosten-baten analyse, op grond waarvan de
een afweging van de scenario's plaats zal kunnen vinden en een
voorkeursscenario kan worden gekozen. Wellicht ten overvloede zij
opgemerkt dat een dergelijk voorkeursscenario niet precies hoeft
samen te vallen met een van de beschreven scenario's, maar
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elementen uit verschillende scenario's kan bevatten. Het is uiteraard
wel van belang dat er uiteindelijk een evenwichtig pakket van
maatregelen moet komen.
De bestuurlijke en beleidsmatige toetsing van de scenario's onderling
en de keuze van een voorkeursscenario behoort tot fase II van de
planvorming rond de herinrichting van de Groote Molenbeek (zie
paragraaf 1.2) en komt derhalve in dit rapport niet aan de orde.

6.2

Beschrijving en indeling van de scenario's

6.2.1

Algemeen
Voor alle scenario's geldt als uitgangspunt dat het generieke
rijksbeleid gerealiseerd wordt. Dit houdt onder meer in dat de
atmosferische depositie en verdroging verminderd worden conform
de doelstellingen van het NMP+, dat de Algemene Milieukwaliteit
overal gerealiseerd is, conform de Derde Nota Waterhuishouding en
dat de landbouw "schoon" is, conform het beleid van de Structuur
nota Landbouw.
Verder is als uitgangspunt genomen de oppervlakte Relatienotagebied die in de eerste tranche is aangewezen.
Naast dit generieke beleid is een aantal lokale, gebiedsgerichte
maatregelen nodig om een verdere verbetering van het watersysteem
en het ecologische systeem van de Groote Molenbeek te bereiken.

6.2.2

Hoofdlijnen scenario's
In de vorige paragraaf werd reeds aangegeven dat drie scenario's
en een referentiescenario worden beschouwd. Elk scenario omvat
een pakket maatregelen dat in deze paragraaf nader wordt
omschreven. De uitgangspunten van de drie scenario's die binnen
het beleid van het NBP en het Waterhuishoudingsplan passen, zijn
de volgende:
- Scenario 1: Dit scenario gaat uit van handhaving van de
bestaande natuurwaarden, aangevuld met een lichte verbetering
van de verbindingszone en van de morfologie en waterhuis
houding van de Groote Molenbeek. In het gehele stroomgebied
wordt uitgegaan van de Algemene Milieukwaliteit.
- Scenario 2: Dit scenario gaat uit van een uitbreiding van de
natuurgebieden in het kerngebied, zodat deze als een zelfstandige
(dus gescheiden) eenheid kunnen functioneren. Aangezien ook
hier wordt uitgegaan van de Algemene Milieukwaliteit voor het
gehele stroomgebied, kunnen in dit scenario de nagestreefde
ecologische doeltypen niet geheel of niet alle gerealiseerd worden.
De verbindingszone wordt goed ingevuld.
- Scenario 3: Dit scenario verschilt van scenario 2 door het
realiseren van een Bijzondere Milieukwaliteit in het kerngebied,
waartoe een waterhuishoudkundige eenheid wordt aangewezen ais
bufferzone, waar ecologische normen richtinggevend zijn. Hierdoor
kunnen de streefbeelden gerealiseerd worden. De verbindingszone
wordt optimaal ingericht, onder andere door aanleg van kleinere
natuurgebiedjes.

heidemij

81

Nader geconcretiseerd wordt bij het eerste scenario uitgegaan van:
- handhaving van de bestaande natuurwaarden;
- handhaving van de bestaande landbouw, met een aantal
beperkingen die nodig zijn om de bestaande natuurwaarden te
handhaven.
- vergroting van de natuurlijkheid van de beek door maatregelen die
relatief weinig kosten met zich meebrengen;
- conform het huidige beleid: realisatie van de doelstellingen ten
aanzien van atmosferische depositie, de AMK en schone
landbouw.
Het derde scenario is het maximaal haalbare resultaat binnen dit
kader. Hierbij wordt uitgegaan van:
- ontwikkeling en uitbreiding van de bestaande natuurwaarden, voor
zover dit binnen het beleidskader mogelijk is en de te verwachten
baten opwegen tegen de kosten;
- beperking van de invloed van de landbouw op de natuurwaarden,
met name in de deelgebieden 1B1, 2B1 en 3A. Hiervoor kunnen
binnen het bestaande beleid een aantal extra maatregelen
getroffen worden;
- realisatie van een Bijzonder Milieukwaliteit in het beekdal 2B1;
- de maximaal beschikbare oppervlakte ten behoeve van uitvoering
van deze maatregelen ligt in de orde van grootte van 300 ha.
Uitvoering van dit scenario zal ertoe leiden dat het streefbeeld, een
zo natuurlijk mogelijk karakter van de Groote Molenbeek (zie
paragraaf 1.2) bereikt wordt.
Het tweede scenario ligt tussen het eerste en derde scenario in.
Hierbij is ten opzichte van het eerste scenario gekozen voor een
hogere prioriteit voor de natuur en ten opzichte van het derde
scenario voor een hogere prioriteit voor de landbouw.
Het vierde scenario vormt een referentie voor de beoordeling van de
eerste drie scenario's. Het resultaat bij uitvoering van dit scenario
komt bij het ideaalbeeld, zoals dat in hoofdstuk 4 aangegeven is. Dit
referentiescenario gaat verder dan op grond van het huidige beleid
mogelijk is.

6.2.3

Keuze maatregelen per scenario
De scenario's zijn zo evenwichtig mogelijk opgebouwd. Dat wil
zeggen dat maatregelen pas worden toegepast, wanneer het
scenario als geheel dat ook zinvol maakt. Zo heeft bijvoorbeeld een
ingrijpende en dure maatregel als het herstel van vrije meandering
weinig effect op vegetatie en fauna in de beek als niet tegelijkertijd
de oppervlaktewaterkwaliteit sterk wordt verbeterd. Anderzijds wil dit
niet zeggen dat het wegvallen van één maatregel uit een scenario,
bijvoorbeeld doordat zo'n maatregel technisch of maatschappelijk
niet haalbaar is, het scenario als geheel onmogelijk maakt. In zo'n
geval zal uitvoering van het scenario leiden tot een resultaat dat
tussen het gekozen scenario en het onderliggende scenario ligt.
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Vooral de maatregelen met betrekking tot de kwantitatieve en
kwalitatieve waterhuishouding (bijvoorbeeld maatregelen met
betrekking tot wateraanvoer, peilbeheer, beperking van
verontreiniging, vermesting en verzuring) zijn in dit opzicht
sleutelfactoren.

6.2.4

Indeling scenario's
De beschrijving van de scenario's is opgenomen in tabel 11.1 t/m
11.4. Hierin is per gebiedsdeel (zie par. 4.2) vermeld welke
maatregelen (zie par. 5.3) worden toegepast. Waar mogelijk zijn de
maatregelen gekwantificeerd, bijvoorbeeld in termen van opper
vlakten (bijv. Relatienotagebieden, ontwikkeling van natuurwaarden),
lengten (bijv. herinrichting beek en beekoevers) of aantallen (bijv.
aan te leggen vistrappen).
De inhoud van de vier scenario's kan als volgt kort samengevat
worden:
Scenario 1
De belangrijkste kenmerken van dit scenario zijn:
- een beperkte verbetering van de waterkwaliteit (met name de
belasting met zuurstofverbruikende stoffen) door het saneren van
overstorten en lozingen conform het huidige beleid van het
zuiveringschap;
- een beperkte vergroting van de natuurlijkheid van de beekmorfologie door wijzigingen in het profiel en het onderhoud over
de gehele lengte;
- vrije meandering in 1BI ;
- aanleg van houtwallen langs de beek over een totale lengte van
15 km;
- een zo natuurlijk mogelijk peilbeheer in 1B1, in het overige deel
van de beek blijft het peilbeheer gericht op de landbouw;
- terugdringen van de waterwinningen en beregening in het gebied
die verdroging veroorzaken in het stroomgebied van de Groote
Molenbeek conform het huidige beleid (25 % ten opzicht van
1985);
- het opheffen van 4 barrières voor vismigratle in de benedenloop;
- enige vergroting van de natuurlijkheid van de bestaande natuur
gebieden in de middenloop (2B1) door aanpassing van het peil
beheer en het bosbeheer;
- inzet van 40 ha Relatienotagebied in de kern van het huidige
natuurgebied 2B1 (20 ha reservaatsgebied, 20 ha beheersgebied)
en 22 ha in 2B2 ('t Ham);
- beperkte opheffing van versnippering van natuurgebieden in het
beekdal door realisatie van linten (ca. 5 ha) en ecologische
verbindingszones (10 ha), vooral in 2B1, in mindere mate ook in
2A, 2B2 en 2C. Volgens het principe van de Ecologische
Hoofdstructuur;
- mogelijkheden voor extensieve recreatie worden vergroot door
realisatie van circa 5 km wandel- en fietsroutes op bestaande
infrastructuur. Langs de beek worden In 1B2 en 1C 10 visplaatsen
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gerealiseerd voor hengelsport. Hierbij wordt een zorgvuldige
zonering nagestreefd, om schade aan natuur te voorkomen.
Scenario 2
Dit scenario omvat ongeveer dezelfde maatregelen als scenario 1,
maar daarenboven nog een aantal andere, namelijk:
- verdere verbetering van de waterkwaliteit door het verdergaand
saneren van een groter aantal overstorten en lozingen, waardoor
de vuilvracht met 25 % wordt beperkt, aanvullend op het huidig
beleid van het zuiveringschap. Daarnaast wordt de wateraanvoer
beperkt.
- een sterkere vergroting van de natuurlijkheid van de beekmorfologie In de boven- en middenloop 1A en 1B2, o.m. door beperkte
meandering, aanleg flauwe oevers en verbeteren natuurlijk profiel;
- vrije meandering in 1B1;
- aanleg van houtwallen langs de beek over een totale lengte van
15 km;
- terugdringen van waterwinningen en beregening in het gebied die
verdroging veroorzaken in het stroomgebied van de Groote
Molenbeek met 50 % (verdergaand dan huidig beleid);
- het opheffen van 5 barrières voor vismigratie;
- sterkere vergroting van de natuurlijkheid van de bestaande natuur
gebieden in de middenloop (2B1) en op de hogere gronden (3A)
door het instellen van een natuurlijk peilbeheer in deze gebieden;
- enige vergroting van de natuurlijkheid van het afvoerregime in
boven- en middenloop door een zo natuurlijk mogelijk peilbeheer
in te stellen in 1A, 1B1, 1B2, 2A en 2B2;
- inzet van 110 ha Relatienotagebied in en rond het huidige
natuurgebied 2B1 (70 ha reservaatsgebied, 40 ha beheersgebied)
en in 2B2 22 ha bij 't Ham;
- het realiseren van linten (10 ha) en beperkte ecologische
verbindingszones door aanleg van geschikte biotopen (10 ha) met
name in de deelgebieden 2A, 2B2 en 2C. Volgens het principe
van de Ecologische Hoofdstructuur;
- omdat de oppervlakte natuur groter wordt, zijn er meer mogelijk
heden voor uitbreiding van de recreatie. Hiertoe worden circa 10
km wandel- en fietsroutes op de bestaande infrastructuur in het
gebied en langs de beek in 1B2 en 1C 15 visplaatsen gereali
seerd. Hierbij wordt een zorgvuldige zonering nagestreefd, om
schade aan natuur te voorkomen.
Scenario 3
Dit scenario is optimaal binnen het huidige beleid zoals geformuleerd
in het NBP en het provinciale Waterhuishoudingsplan, maar is op
onderdelen strijdig met de VINEX of verdergaand dan het huidige
beleid. Ten opzichte van scenario 1 en 2 wordt scenario 3 geken
merkt door de volgende maatregelen:
- verdere verbetering van de waterkwaliteit door reductie van de
vuilvracht met 50 % door sanering van overstorten en lozingen
conform de CUWVO en aanvullend op het huidig beleid van het
zuiveringschap. Waar nodig sanering van de waterbodem. Op
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-

-

-

-

-

-

-

heffen van wateraanvoer in een deel van de middenloop (1B1,
2B1);
instelling van een bufferzone van ca. 300 ha (een deel van het
stroomgebied van de Elsbeek en een deel van de Groote
Molenbeek). Daarnaast wordt op circa 350 ha gebiedsgericht
milieubeleid gevoerd;
vrije meandering van de beek in 1Bi (6 km) en beperkte meande
ring in 1A en 1B2 (9 km); plaatselijk verbetering van de beekmorfologie in 1C door aanleg flauwe oevers (4 km) en verbeteren
van het natuurlijk profiel (8 km);
aanleg van houtwallen langs de beek over een totale lengte van
15 km;
verdergaande aanpassing van het peilbeheer aan de natuurlijke
situatie in het gehele beekdal;
sterkere vergroting van de natuurlijkheid van de bestaande natuur
gebieden in de middenloop (1B1), het beekdal van de middenloop
(2B1) en op de hogere gronden (3A) door het instellen van een
natuurlijk peilbeheer in deze gebieden.
zo natuurlijk mogelijk peilbeheer in 1A, 1B2, 2A en 2B2;
terugdringen van waterwinningen en beregening in het gebied die
verdroging veroorzaken in het stroomgebied van de Groote
Molenbeek met 75 % (aanzienlijk verdergaand dan huidig beleid);
het opheffen van 11 stuwen die barrières voor vismigratie zijn;
inzet van 110 ha Relatienotagebied in en rond het huidige
natuurgebied 2B1 (70 ha reservaatsgebied, 40 ha beheersgebied)
en 22 ha in 2B2 bij 't Ham;
het realiseren van linten (20 ha) en ecologische verbindingszones
door aanleg van geschikte biotopen (80 ha) In de deelgebieden
2A, 2B2, 2C, 3A en 3B. Volgens het principe van de Ecologische
Hoofdstructuur;
Voor extensieve recreatie worden 10 km wandel- en fietsroutes op
de bestaande infrastructuur in het gebied gerealiseerd. Langs de
beek in 1B2 en 1C worden 15 visplaatsen gerealiseerd (geen
verdere uitbreiding ten opzichte van scenario 2). Hierbij wordt een
zorgvuldige zonering nagestreefd, om schade aan natuur te
voorkomen.

Referentiescenario
Het referentiescenario, met als doel optimale ontwikkeling, omvat
onder meer de volgende maatregelen:
- instellen van het gehele stroomgebied ais bufferzone;
- sanering van vrijwel alle overstorten, lozingen en waterbodems;
opheffen van wateraanvoer in het gehele gebied;
- vrije meandering van de gehele beek (28 km); plaatselijk beperkte
meandering (2 km);
- geen peilbeheer in 1B1, 1B2, 2A en 2B1, natuurlijk peilbeheer in
de overige deelgebieden;
- opheffen van alle beregening en waterwinningen in het gebied die
verdroging veroorzaken in het stroomgebied van de Groote
Molenbeek;
- in het vrij meanderende deel van de beek geen onderhoud (zelf
regulatie);
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- het opheffen van alle stuwen (dus geen aanleg van vistrappen);
- Inzet van 700 ha Relatienotagebied verspreid in het gehele gebied,
waarvan 200 ha reservaatsgebied en 500 ha beheersgebied (excl.
aankoop ten behoeve van meandering). Onder andere voor
omvorming van het gehele beekdal tot natuurgebied;
- het realiseren van linten (50 ha) en ecologische verbindingszones
door aanleg van geschikte biotopen (150 ha) in het gehele
gebied. Verdergaand dan EHS;
- Uitbreiding van de mogelijkheden voor extensieve recreatie door
realisatie van 10 km wandel- en fietsroutes op de bestaande infra
structuur in het gebied. Langs de beek in 1B2 en 1C worden 15
visplaatsen gerealiseerd. Hierbij wordt een zorgvuldige zonering
nagestreefd, om schade aan natuur te voorkomen.
Globale ruimtelijke uitwerking
Op kaart 5.1 tot en met 5.3 zijn globale voorbeelden van een
ruimtelijke uitwerking van de maatregelen aangegeven. Hierbij zijn de
volgende aspecten aangegeven:
- morfologie van de beek,
- inzet Relatienota,
- linten,
- ecologische verbindingszones,
- bufferzones,
- gebiedsgericht milieubeleid.
Hierbij is voor de maatregelen aan de morfologie van de beek de
volgende indeling gehanteerd:
- geringe aanpassing: geen wijziging van het profiel, maatregel 2.1;
- beperkte meandering: maatregel 2.3, 2.4, 2.5;
- vrije meandering: maatregel 2.2.
Bij scenario 3 is op de kaart een grote oppervlakte gebiedsgericht
milieubeleid aangegeven, groter dan de 350 ha die in het scenario
genoemd wordt. Op de kaart is een globale indicatie aangegeven
van het beïnvloedingsgebied van de natuurgebieden Heesbeemden,
't Ham en het Megelsums Schuitwater. In deze beïnvloedingsgebieden zijn zowel bestaande natuur- en bosgebieden als
landbouwgebieden opgenomen. Het gebiedsgerichte milieubeleid is
vooral gericht op de landbouwgronden, en zal dus voor een beperkt
deel van de aangegeven oppervlakte gelden.
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Tabel 11.1
Nr.

Beschrijving scenario 1.

Maatregel1

Omvang

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Wateraanvoer opheffen
Wateraanvoer beperken
Bufferzones
Gebiedsgericht milieubeleid
Overstorten
Lozingen
Slib verwijderen
Atmosferische depositie
Stortplaatsen

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Obstakels
Vrije meandering
Beperkte meandering
Rauwe oevers
Natuurlijk profiel
Oude lopen herstellen
Houtwallen

3.1
3.2
3.3
3.4

Geen peilbeheer
Natuurlijk peilbeheer
Zo natuurlijk mogelijk peilbeheer
Peilbeheer afgestemd op landbouw

4.1
4.2

Beregening terugdringen
Waterwinning terugdringen

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

'Niets doen" (zelfregulatie)
6 km
Handmatig schonen
30 km
Biologisch beheer
6 km
Afvoer maaisel
30 km
Aanpassen onderhoud
Beheer flauwe oevers
Bosbeheer ontwikkeling natuurwaarden
Bosbeheer multifunctioneel

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Inzet Relatienota
Linten
Ecologische verbindingszones
Opheffen barrières
Verbetering dassenbiotoop

7.1
7.2

Handhaven aanvoercapaciteit
Waterconservering

8.1
8.2

Aanleg wandel-/fietsroutes e.d.
Aanleg visplaatsen

2
2

1A

1BI

1B2

X

X

X

X

X

X

DEELGEBIED
1C
2A
2B1

2B2

2C

3A

3B

X

X

X

8 km
12 ha (6 km)

X

1,6 ha (8 km)

X

15 ha (15 km)

X

2
2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

62 ha3
5 ha
10 ha

X

X

X
X

4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

5 km
10 st

X
X

X

X

X

X

voor uitgebreide beschrijving maatregelen zie tabel 10 (paragraaf 5.3).
vermindering conform huidig beleid.
Relatienotagebied in kern Molenbeekdal, waarvan 20 ha reservaatsgebied en 20 ha beheersgebied, daarnaast 22 ha bij
1 Ham in 2B2.
4 vi strappen bij de meest benedenstrooms gelegen stuwen (R1 t/m R4).
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Tabel 11.2

Beschrijving scenario 2.

1A

1B1

1B2

DEELGEBIED
2B1
2A
1C

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Omvang

Nr.

Maatregel1

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Wateraanvoer opheffen
Wateraanvoer beperken
Bufferzones
Gebiedsgericht milieubeleid
Overstorten
Lozingen
Slib verwijderen
Atmosferische depositie
Stortplaatsen

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Obstakels
Vrije meandering
Beperkte meandering
Rauwe oevers
Natuurlijk profiel
Oude lopen herstellen
Houtwallen

3.1
3.2
3.3
3.4

Geen peilbeheer
Natuurlijk peilbeheer
Zo natuurlijk mogelijk peilbeheer
Peilbeheer afgestemd op landbouw

4.1
4.2

Beregening terugdringen
Waterwinning terugdringen

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

"Niets doen" (zelfregulatie)
10 km
Handmatig schonen
30 km
Biologisch beheer
10 km
Afvoer maaisel
30 km
Aanpassen onderhoud
4 km
Beheer flauwe oevers
Bosbeheer ontwikkeling natuurwaarden
Bosbeheer multifunctioneel

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Inzet Relatienota
Linten
Ecologische verbindingszones
Opheffen barrières
Verbetering dassenbiotoop

7.1
7.2

Handhaven aanvoercapaciteit
Waterconservering

8.1
8.2

Aanleg wandel-Zfietsroutes e.d.
Aanleg visplaatsen

X

X

2B2

2C

3A

3B

X

X

X

X

X

X

25 %2
25 %z

X

X

X

X

X

X
X

20 km
12 ha (6 km)
2 ha (2 km)
2 ha (4 km)
1,6 ha (8 km)
1 ha (200 m)
15 ha (15 km)

50 %3
50 %3

X

X

X

X
X

X
X

X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

132 ha4
10 ha
10 ha
5

X

X
X

X
X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

10 km
15 st

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

voor uitgebreide beschrijving maatregelen zie tabel 10 (paragraaf 5.3).
25 % reductie van de vuilvracht, aanvullend op huidig beleid Zuiveringschap,
verdergaand dan het huidige beleid.
uitbreiding Relatienotagebied gehele Molenbeekdal, waarvan 70 ha beheersgebied en 40 ha reservaatsgebied;
daarnaast 22 ha Relatienotagebied bij 1 Ham.
5 vistrappen (R1 t/m R5) bij de meest benedenstrooms gelegen stuwen, 5 ecotunnels bij wegen/spoorwegen.
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Tabel 11.3

1B2

DEELGEBIED
1C
2A
2B1

X

X

Omvang
1A

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Wateraanvoer opheffen
Wateraanvoer beperken
Bufferzones
Gebiedsgericht milieubeleid
Overstorten
Lozingen
Slib verwijderen
Atmosferische depositie
Stortplaatsen

300 ha2
350 ha2
50 %3
50 %3
90 %

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Obstakels
Vrije meandering
Beperkte meandering
Rauwe oevers
Natuurlijk profiel
Oude lopen herstellen
Houtwallen

15 km
12 ha (6 km)
9 ha (9 km)
2 ha (4 km)
1,6 ha (8 km)
2,5 ha (500 m)
15 ha (15 km)

3.1
3.2
3.3
3.4

Geen peilbeheer
Natuurlijk peilbeheer
Zo natuurlijk mogelijk peilbeheer
Peilbeheer afgestemd op landbouw

4.1
4.2

Beregening terugdringen
Waterwinning terugdringen

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

6 km
"Niets doen" (zelfregulatie)
10 km
Handmatig schonen
24 km
Biologisch beheer
15 km
Afvoer maaisel
24 km
Aanpassen onderhoud
4 km
Beheer flauwe oevers
Bosbeheer ontwikkeling natuurwaarden
Bosbeheer multifunctioneel

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Inzet Relatienotagebied
Linten
Ecologische verbindingszones
Opheffen barrières
Verbetering dassenbiotoop

7.1
7.2

Handhaven aanvoercapaciteit
Waterconservering

8.1
8.2

Aanleg wandel-/fietsroutes e.d.
Aanleg visplaatsen

1B1

2C

X

X

X

X

X
X

2B2

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

132 ha5
20 ha
80 ha
6

X

X

X

X
X

75 %A
75 %A

D C
o c

Maatregel1

3

Nr.

Beschrijving scenario 3.

X

X

X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

10 km
15 st

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

voor uitgebreide beschrijving maatregelen zie tabel 10 (paragraaf 5.3).
voor bufferzones geen aankoop van gronden; door deze maatregelen wordt in het gehele beekdal 2B1 de invloed van
de landbouw tot vrijwel nihil gereduceerd (totale oppervlakte ca. 1050 ha, waarvan 300 ha natuurgebied, 150 ha te
ontwikkelen natuurgebied, 300 ha bufferzone, 300 ha gebiedsgericht milieubeleid). Plaatselijk (ca. 50 ha) bij kwetsbare
lokale natuur in beekdal benedenloop gebiedsgericht milieubeleid.
50 % reductie van de vuilvracht conform CUWVO, aanvullend op huidig beleid Zuiveringschap,
aanzienlijk verdergaand dan het huidige beleid.
uitbreiding Relatienotagebied gehele Molenbeékdal, waarvan 70 ha beheersgebied en 40 ha reservaatsgebied;
daarnaast 22 ha Relatienotagebied bij 1 Ham.
11 vistrappen (R1 t/m R11), 10 ecotunnels bij wegen/spoorlijnen, waaronder A67.
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Tabel 11.4
Nr.

Beschrijving referentiescenario.

Maatregel1

1A

1BI

1B2

DEELGEBIED
1C
2A
2B1

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Omvang

2B2

2C

3A

3B

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

Wateraanvoer opheffen
Wateraanvoer beperken
Bufferzones
Gebiedsgericht milieubeleid
Overstorten
Lozingen
Slib verwijderen
Atmosferische depositie
Stortplaatsen

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Obstakels
Vrije meandering
Beperkte meandering
Rauwe oevers
Natuurlijk profiel
Oude lopen herstellen
Houtwallen

3.1
3.2
3.3
3.4

Geen peilbeheer
Natuurlijk peilbeheer
Zo natuurlijk mogelijk peilbeheer
Peilbeheer afgestemd op landbouw

4.1
4.2

Beregening terugdringen
Waterwinning terugdringen

100 %
100 %

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

"Niets doen" (zelfregulatie)
28 km
2 km
Handmatig schonen
2 km
Biologisch beheer
2 km
Afvoer maaisel
2 km
Aanpassen onderhoud
Beheer flauwe oevers
Bosbeheer ontwikkeling natuurwaarden
Bosbeheer multifunctioneel

X

X

X

X

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

Inzet Relatienota
Linten
Ecologische verbindingszones
Opheffen barrières
Verbetering dassenbiotoop

7.1
7.2

Handhaven aanvoercapaciteit
Waterconservering

8.1
8.2

Aanleg wandel-Zfietsroutes e.d.
Aanleg visplaatsen

2
2
90 %
90 %
100 %

X

X

X
X

56 ha (28 km)
2 ha (2 km)

X

2,5 ha (500 m)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X

X
X

700 ha3
50 ha
150 ha
4

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X

10 km
15 st

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

voor uitgebreide beschrijving maatregelen zie tabel 10 (paragraaf 5.3).
gehele beekdal.
beekdal (excl. de aankoop t.b.v. meandering) en deel hogere gronden, uitgangspunt aankoop van 200 ha,
beheersovereenkomsten 500 ha.
opheffen alle stuwen, dus geen aanleg vistrappen nodig; aanleg 10 ecotunnels (zie scenario 3).
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6.3

Effecten van de scenario's

6.3.1

Methode effectbepaling
In deze paragraaf wordt bepaald welke effecten de verschillende
scenario's hebben op de hydrologie, de natuurfunctie en de overige
gebruiksfuncties in het plangebied. Tevens wordt voor een aantal
inrichtings- en beheersmaatregelen een globale kosten-indicatie
gegeven. De effecten zijn per scenario bepaald voor de afzonderlijke
deelgebieden.
De effecten zijn uitgedrukt in termen van de mate waarin de
optimale situatie voor een gegeven parameter wordt gerealiseerd
(ecohydrologie en natuurfunctie), dan wel de mate waarin de huidige
situatie verandert (overige functies). Voor de aspecten 'ecohydro
logie" en "natuurfunctie" is de optimale situatie globaal beschreven in
paragraaf 4.3. Voor de overige functies (landbouw, stedelijk gebied,
recreatie, houtteelt, waterwinning) is de huidige situatie zoals
beschreven in hoofdstuk 2 als referentie gekozen.
De effecten van de scenario's zijn bepaald voor een aantal
parameters op het gebied van ecohydrologie, de natuurfunctie en de
overige gebruiksfuncties, in tabel 12 is aangegeven om welke
parameters het gaat. In deze tabel is tevens globaal een termijn
gegeven waarop het effect gerealiseerd zal zijn nà uitvoering van de
maatregelen. In geval van maatregelen die over langere periode
uitgevoerd moeten worden, bijvoorbeeld aankoop van grond, het
afsluiten van beheersovereenkomsten of het saneren van overstorten
en/of lozingen, zal de verandering geleidelijk optreden. Het in tabel
13.1 tot en met 13.4 aangegeven effect zal gerealiseerd worden in
de aangegeven termijn vanaf het moment dat de gehele maatregel
gerealiseerd is.
Tabel 12 Effectparameters en realisatietermijn.
Effectparameter

Realisatietermijn
(In jaren)

ECOHYDROLOGIE
-

afvoerregime beek (debiet, stroomsnelheid)
grondwaterregime
beekmorfologie
waterkwaliteit: belasting met zuurstofverbruikende
stoffen (oppervlaktewater)
waterkwaliteit: nutriëntengehalten (grond- en oppervlaktewater)
watertype (macro-ionen, grond- en oppervlaktewater)

0-5
0-5
5-20
0-5
20 - 100
0 - 100

NATUURFUNCTIE
-

vegetatie
fauna
beek-macrofauna

5 - 100
5 - 100
5-100
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Vervolg tabel 12
Realisatietermijn
(in jaren)

Effectparameter

OVERIGE GEBRUIKSFUNCTIES
-

landbouwwaterhuishouding
bedrijfsvoering landbouw (met name beperking bemesting)
landbouwareaal
waterhuishouding stedelijk gebied
mate van recreatief medegebruik
houtteelt
waterwinning

0-5
0-5
0•5
0-5
0-5
20 - 100
0-5

Een kwantitatieve beschrijving van de effecten is voor de meeste
parameters niet mogelijk, of kan alleen gegeven worden op basis
van uitgebreid nader onderzoek. Zo is de verlaging van nutriënten
gehalten in grond- en oppervlaktewater, die optreedt door een
vermindering van bemesting in de omgeving, slechts te schatten
indien gedetailleerde gegevens over de (geo)hydrologie, de bodem
gesteldheid, de fosfaatverzadiging van de grond, enz. beschikbaar
zijn. Voor andere effecten, zoals de invloed van een verandering van
het beekprofiel op de macrofauna en beekvegetatie zijn slechts
kwalitatieve verbanden bekend.
De feitelijke bepaling van de effecten per scenario berust daarom op
een inschatting volgens "best professional judgement" van de
gevolgen van het totale maatregelenpakket voor de diverse para
meters.
Hierbij is als volgt te werk gegaan. Eerst zijn de gevolgen van het
scenario voor de hydrologische parameters ingeschat. Daarna zijn
de effecten op de vegetatie en fauna ingeschat, zowel op basis van
de veranderingen in hydrologie als ten gevolge van de andere maat
regelen. Daarbij is uitdrukkelijk rekening gehouden met de Vet van
de beperkende factoren": het kan zijn dat een gegeven maatregel uit
het scenario optimale kansen biedt voor bijvoorbeeld de vegetatie
ontwikkeling, maar dat zo'n optimale ontwikkeling toch achterwege
blijft, omdat andere relevante factoren niet geoptimaliseerd (kunnen)
worden in het scenario.

6.3.2

Overzicht effecten
De resultaten van de effectenbepaling zijn weergegeven in tabel 13.
Om te bepalen in hoeverre het in paragraaf 4.4 geformuleerde
streefbeeld gerealiseerd wordt in de verschillende scenario's, moeten
de effecten zoals in tabel 13 aangegeven, vergeleken worden met
tabel 8 (paragraaf 4.4.11), waarin het streefbeeld vertaald is in
dezelfde effectparameters.
In figuur 4 tot en met 7 zijn de effecten van de verschillende
scenario's voor de Groote Molenbeek en het beekdal in globale
schetsen weergegeven.
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Tabel 13.1

Effecten scenario 1.

FUNCTIE/ASPECT
1A

1B1

1B2

1C

-

-

-

-

DEELGEBIED
2A
2B1

2B2

2C

3A

3B

—

—

—

ECOHYDROLOGIE
Afvoerregime
Grondwaterregime
Beekmorfologie
Saprobie
Nutriënten
Watertype

+
++

++ +
++

+
++

+
+

-

-

-

—

—

—

—

—

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

—

+

—

—

—

—

-

++
++

-

—

+
+

-

—

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
n.v.t.

0
0
0
0
0

-

—
—

—

NATUURFUNCTIE
Vegetatie
Fauna
Macrofauna

-

—

OVERIGE FUNCTIES
Landbouwwaterhuishouding
Landbouwbedrijfsvoering
Landbouwareaal
Stedelijk gebied
Recreatie
Houtteelt
Waterwinning

+/-1
+/-1
+

+

+

+

+/-1
+/-1

-

-

n.v.t.

n.v.t.

+

+

+

+

+

0

0

0

0

0

-

-

-

-

-

Verklaring
Ecohydrologie, natuurfunctie:
+ + + (nagenoeg) optimaal
++
ten dele optimaal
+
weinig optimaal
onvoldoende/ontbrekend

Overige functies:
+
verbetering
0
geen wijziging ten opzichte van de huidige situatie
geringe verslechtering of afname
—
sterke verslechtering of afname

plaatselijk minder droogteschade, plaatselijk meer wateroverlast. Saldo van beide is niet te kwantificeren.
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Tabel 13.2

Effecten scenario 2.

FUNCTIE/ASPECT
1A

1B1

1B2

+

+

+

++
++

+++
++

++
++

1C

DEELGEBIED
2A
2B1

2B2

2C

3A

3B

+

+

-

+

—

++

_
++

+
+++

-

_

+
+

__

ECOHYDROLOGIE
Afvoerregime
Grondwaterregime
Beekmorfologie
Saprobie
Nutriënten
Watertype

-

-

++

++

+
+
++

+
+
++

-

• _

+
+

++

+
++

+
+

++
++

+
+

+/-2
+/-2

n.v.t.
n.v.t.

0

0
0

-

—

_

_

_

n.v.t.

n.v.t.

0

0

n.v.t.

0
0
0
0

0

0

0

0

—

—

-

-

++

_1

+
+
++

+
+
+

++

-

—

_

NATUURFUNCTIE
Vegetatie
Fauna
Macrofauna
OVERIGE FUNCTIES
Landbouwwaterhuishouding
Landbouwbedrijfsvoering
Landbouwareaal
Stedelijk gebied
Recreatie
Houtteelt
Waterwinning

+

+

+

+

+

0

+
_

—

+/-2

+

—

+

+/-2
—

+

Verklaring
Ecohydrologie, natuurfunctie:
(nagenoeg) optimaal
++
ten dele optimaal
+
weinig optimaal
onvoldoende/ontbrekend

Overige functies:
+
verbetering
0
geen wijziging ten opzichte van de huidige situatie
geringe verslechtering of afname
—
sterke verslechtering of afname

als gevolg van wateraanvoer en lozingen
plaatselijk minder droogteschade, plaatselijk meer wateroverlast. Saldo van beide is niet te kwantificeren.
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Tabel 13.3

Effecten scenario 3.

FUNCTIE/ASPECT
1C

DEELGEBIED
2A
2B1

1A

161

1B2

2B2

2C

3A

3B

+

+

+

++
+++
+
++

+++
+++
+
++

++
+++
+
++

+
++
+
+

+
++

++
+++

+
++

+
++

++
+++

++
++

++
++

++
++

+
+

+
+

+++
+++

+
+

+
+

++
++

++

+ ++

+ ++

++

+/-1
2

n.v.t.

+/-1

n u t

n-v-t-

-

0
n
0

—
-

0/-:
2
O/—
0/-'
n
u

n.v.t.
+

n.v.t.
+

0

0

n.v.t.

0

0

0

0

0

ECOHYDROLOGIE
Afvoerregime
Grondwaterregime
Beekmorfologie
Saprobie
Nutriënten
Watertype

-

+

+++

++

+

"

NATUURFUNCTIE
Vegetatie
Fauna
Macrofauna
OVERIGE FUNCTIES
Landbouwwaterhuishouding
Landbouwbedrijfsvoering
Landbouwareaal
Stedelijk gebied
Recreatie
Houtteelt
Waterwinning

+

+

+

+

0

_

+

+

+/-1

+

Verklaring
Ecohydrologie, natuurfunctie:
+ ++
(nagenoeg) optimaal
++
ten dele optimaal
+
weinig optimaal
onvoldoende/ontbrekend

Overige functies:
+
verbetering
0
geen wijziging ten opzichte van de huidige situatie
geringe verslechtering of afname
—
sterke verslechtering of afname

plaatselijk minder droogteschade, plaatselijk meer wateroverlast. Saldo van beide is niet te kwantificeren,
in bufferzone verslechtering.
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Tabel 13.4

Effecten referentiescenario.

FUNCTIE/ASPECT
1A

1B1

1B2

1C

+ ++

+ ++

+ ++

+ ++

+ ++
++ +
+ ++
+ ++

+
+
+
+

++
++
++
++

+ ++
++ +
+ ++
+ ++

+ ++
++
++
++

++ +
++ +
+ ++

+ ++
++ +
++ +

+ ++
+ ++
++ +

++
++
++

DEELGEBIED
2A
2B1

2B2

2C

3A

3B

+ ++

+++

+++

++ +

+ ++

++

+ ++
++ +

+ ++
+++

++ +
+ ++

++ +
+ ++

+ ++
+ ++

++
++

++ +
+++
+++

+ ++
+ ++
+ ++

+ ++
+++
+++

++ +
+++
++ +

+ ++
+ ++
+ ++

++
++
++

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

n.v.t.
n.v.t.

-

ECOHYDROLOGIE
Afvoerregime
Grondwaterregime
Beekmorfologie
Saprobie
Nutriënten
Watertype
NATUURFUNCTIE
Vegetatie
Fauna
Macrofauna
OVERIGE FUNCTIES
Landbouwwaterhuishouding
Landbouwbedrijfsvoering
Landbouwareaal
Stedelijk gebied
Recreatie
Houtteelt
Watewinning

+

+

+

+

—

—

—

—

—

-

n.v.t.

n.v.t.

-

-

n.v.t.

-

+

+

0

-

—

—

+

+

+

+

0

0

0

0

—

—

—

Verklaring
Ecohydrologie, natuurfunctie:
+ ++
(nagenoeg) optimaal
++
ten dele optimaal
-Iweinig optimaal
onvoldoende/ontbrekend

+/-'

Overige functies:
+
verbetering
0
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plaatselijk minder droogteschade, plaatselijk meer wateroverlast. Saldo van beide is niet te kwantificeren.
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Figuur 7 Schetsen eindsituatie referentiescenario.
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6.3.3

Financiële consequenties
Enkele globale indicaties van de financiële consequenties van
maatregelen zijn vermeld in tabel 14. Hierbij is uitgegaan van een
aankoopsprijs van ƒ 4,-/m2 en een inrichtingsprijs van ƒ 1,-/m2,
totaal dus ƒ 5,-/m2. Dit is een hoger bedrag dan het bedrag van ƒ
4,-/m2 dat in het NBP voor aankoop (ƒ 3,7m2) en inrichting (ƒ 1,/m2) opgenomen is. Er is voor een hogere grondprijs gekozen,
omdat de grond in het onderzoeksgebied duurder is dan het
uitgangspunt van het NBP.

Tabel 14

Kosten van maatregelen.

Nr.

Maatregel1

Kosten-indicatie

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

Wateraanvoer opheffen
Wateraanvoer beperken
Bufferzones
Gebiedsgericht milieubeleid
Overstorten
Lozingen
Slib verwijderen

pm
pm
pm
pm
pm
pm
ƒ 15 à ƒ 100,-/m3

1.8
1.9

Atmosferische depositie
Stortplaatsen

pm
pm

2.1
2.2

ƒ

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Obstakels
Vrije meandering
- aankoop grond en inrichting
- aanleg één of meerdere zandvangen
Beperkte meandering
Rauwe oevers
Natuurlijk profiel
Oude lopen herstellen
Houtwallen

ƒ 5,-/m2 (f
pm
ƒ 5,-/m2 (ƒ
ƒ 5,-/m2 (ƒ
ƒ 5,-/m2 (ƒ
ƒ 10,-/m2
ƒ 5,-/m2 (ƒ

3.1
3.2
3.3
3.4

Geen peilbeheer
Natuurlijk peilbeheer
Zo natuurlijk mogelijk peilbeheer
Peilbeheer afgestemd op landbouw

pm
pm
pm
ƒ

4.1
4.2

Beregening terugdringen
Waterwinning terugdringen

pm
pm

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

"Niets doen" (zelfregulatie)2
Handmatig schonen2
Biologisch beheer
Afvoer maaisel2
Aanpassen onderhoud2
Beheer flauwe oevers2
Bosbeheer ontwikkeling natuurwaarden
Bosbeheer multifunctioneel2

-/- ƒ
+ ƒ
pm
+ ƒ
-/- ƒ
+ ƒ
pm
ƒ

6.1

Inzet Relatienota:
- verwerven
- beheer
Linten
Ecologische verbindingszones
Opheffen barrières
Verbetering dassenbiotoop

6.2
6.3
6.4
6.5

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

Opmerkingen

geringe kosten
geringe kosten, geen aankoop
hoge kosten
hoge kosten
hoge kosten
inclusief stortkosten (hoogte afhankelijk van
kwaliteit slib)
kosten saneren bronnen
hoge kosten isoleren/saneren stortplaatsen

100,-/m beek) grondprijs en inrichtingskosten
kosten afhankelijk van grootte en ontwerp
50,-/m beek) grondprijs en inrichtingskosten
25,-/m beek) grondprijs en inrichtingskosten
10,-/m beek) grondprijs en inrichtingskosten
grondprijs en inrichtingskosten
50,-/m beek) grondprijs en inrichtingskosten
besparing beheerskosten
geringe extra kosten
geringe extra kosten
geen extra kosten t.o.v. huidige situatie

2,50/m1/jr
2,50/m1/jr
geringe afname van kosten
7,-/m1/ïr
0,50/m /jr
0,50/m1^r
geringe afname van kosten

5,-/m2
200,- tot 1600,-/ha/jaar
5,-/m2
5,-/m2

ƒ 5,-/m2
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Vervolg tabel 14
Nr.

Maatregel1

Kosten-indicatie

Opmerkingen

7.1
7.2

Handhaven aanvoercapaciteit
Waterconservering

ƒ

geen extra kosten
geen extra kosten

8.1

Aanleg wandel-Zfietsroutes e.d.

pm

8.2

Aanleg visplaatsen

ƒ 5000,-/st.

weinig extra kosten, uitgaand van bestaande
infrastructuur

voor uitgebreide beschrijving maatregelen zie tabel 10 (paragraaf 5.3)
bij deze maatregelen is de toe-/afname van de jaarlijkse onderhoudskosten ten opzichte van de huidige situatie
weergegeven.
vistrappen ƒ 150.000/stuk (in zijbeken ƒ 50.000,-/stuk); ecotunnels onder wegen ƒ 50.000,-/stuk; ecotunnel
(beekpassage) Aß7 ƒ 1.000.000.

Op basis van de cijfers uit tabel 14 zijn de globale kosten van de
verschillende scenario's geschat. Het totale overzicht van de kosten
per maatregel is weergegeven in bijlage K. Globaal zijn de kosten
weergegeven in tabel 15. Belangrijke kostenposten zoals de sanering
van overstorten, lozingen en waterbodems kunnen niet gekwantifi
ceerd worden, zodat het kostenoverzicht van tabel 15 beslist niet
volledig is. Daarnaast moet worden benadrukt dat het overzicht in
tabel 15 slechts een voorlopige indicatie van de kosten behelst.

Tabel 15 Globale kostenindicatie van de scenario's.

Scenario

Referentie
scenario

1

2

3

1.580

1.755

4.205

100

INRICHTINGSKOSTEN (x ƒ 1.000,-)
-

herstel beekmorfologie (maat
regelen 2.1 t/m 2.7)k
realisering ecologische hoofd
structuur (maatregelen 6.1 t/m 6.5)
overige niet-gekwantificeerde kosten1

1.175

4.900

11.000

21.450

pm

pm

pm

pm

TOTAAL INRICHTINGSKOSTEN
(diverse pm-posten)

2.755 6.655 15.205
+ pm + pm + pm

21.550
+ pm

+ 42

+ 82

- 52

6 - 48

11 - 88 11 - 88

100 - 800

pm

pm

pm

BEHEERSKOSTEN (x ƒ 1.000,-)
•

onderhoud beek (maatregelen 5.1
Vm 5.6) 2
jaarlijkse kosten vergoeding beheers
gebieden Relatienota
overige niet-gekwantificeerde kosten1

+ 105

pm

1

zie tabel 14

2

toe- of afname van de jaarlijkse kosten ten opzichte van de huidige beheerskosten
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6.3.4

Samenvatting effecten
Op basis van de effectbepaling (tabel 13.1 tot en met 13.4), het
streefbeeld (tabel 8) en de globale kostenraming (tabel 15), kunnen
de effecten van de verschillende scenario's als volgt worden
samengevat:
Scenario 1
- er treedt een geringe verbetering op in beekmorfologie, water
kwaliteit, vegetatie en fauna in de beek en een vrij grote
verbetering ten aanzien van vegetatie en fauna in een deel van
het beekdal (2B1);
- er zijn weinig negatieve gevolgen voor andere functies. Het
landbouwareaal in het beekdal neemt enigszins af door ontwikke
ling van natuurwaarden in en langs de beek en in een deel van
het beekdal (2B1). De waterwinning neemt in het gehele gebied
enigszins af.
- inrichtingskosten: orde van grootte ƒ 2,8 miljoen, daarnaast
diverse pm-posten (zie tabel 14 en 15);
- het streefbeeld (zie tabel 8, par. 4.4) wordt ten aanzien van het
abiotisch milieu en de natuurfunctie nergens benaderd. Voor de
overige functies verandert er weinig ten opzichte van de huidige
situatie.
Scenario 2
- geringe tot vrij grote verbetering (behalve ten aanzien van
nutriëntenbelasting) in afvoerregime, beekmorfologie, saprobie en
watertype van 1A, 1B1 en 1B2, in 1B1 zelfs grote verbetering van
de beekmorfologie. Geringe verbetering in 1C.
- vooral door blijvend hoge nutriëntenbelasting treden echter slechts
geringe verbeteringen op in vegetatie en fauna; in beekdal (2B1)
echter vrij grote verbetering. Voor de macrofauna in 1A, 1B1 en
1B2 treedt een vrij grote verbetering op, in 1C een geringe
verbetering;
- in het beekdal wordt de landbouwfunctie gescheiden van de
natuurfunctie: 2B1 wordt beheers-/reservaatsgebied, daarbuiten
blijft de landbouwfunctie grotendeels gehandhaafd. Wel is er een
geringe afname van het landbouwareaal;
- de watenwinning neemt in het gehele gebied enigszins af.
- Inrichtingskosten: orde van grootte ƒ 6,7 miljoen, daarnaast
diverse pm-posten (zie tabel 14 en 15);
- het streefbeeld (zie tabel 8, par. 4.4) wordt ten aanzien van het
abiotisch milieu en de natuurfunctie plaatselijk benaderd, namelijk
wat betreft de macrofauna in de boven- en middenioop en de
terrestrische vegetatie en fauna in delen van het beekdal (2A,
2B2)15. Voor de overige gebiedsfuncties geldt dat de functies
landbouw en waterwinning enigszins beperkt worden.

15

Omdat het streefbeeld voor 1A/2A en 1B2/2B2 lager ligt dan dat van 1B1/2B1 wordt dit eerder gerealiseerd.
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Scenario 3
- geringe verbetering van het hydrologie in 1C, geen verbetering in
3B; vrij grote tot grote verbetering van de hydrologie in de
overige deelgebieden;
- vrij grote verbetering in vegetatie en fauna in 1A, 1B1, 1B2 en 3A,
grote verbetering (benadering van de optimale situatie) voor
vegetatie en fauna in 2B1 en voor macrofauna in 1B1. In 3B geen
verbetering, in 2A, 2B2 en 2C geringe verbetering;
- in het beekdal wordt de landbouwfunctie gescheiden van de
natuurfunctie: 2B1 wordt beheers-/reservaatsgebled, in het overige
deel van het beekdal wordt de landbouwfunctie sterk beperkt;
- de waterwinning in het gebied neemt sterk af;
- inrichtingskosten: orde van grootte ƒ 15,2 miljoen, daarnaast
diverse pm-posten (zie tabel 14 en 15);
- het streefbeeld (zie tabel 8, par. 4.4) wordt ten aanzien van het
abiotisch milieu en de natuurfunctie geheel bereikt. De functie
landbouw wordt meer beperkt dan in het streefbeeld aangegeven
is. Voor de overige gebiedsfuncties zijn met name aan de
landbouw en de waterwinning aanzienlijke beperkingen ten
opzichte van de huidige situatie opgelegd.
Referentiescenario
- benadering van de optimale situatie ten aanzien van abiotisch
milieu, vegetatie en fauna in het merendeel van het gebied; alleen
in 1C en 3B is de situatie minder optimaal als gevolg van de
blijvende invloed van overstortingen, lozingen en bemesting;
- verstrekkende gevolgen voor de landbouw in het gehele gebied;
- inrichtingskosten: orde van grootte ƒ 21,6 miljoen, daarnaast
diverse pm-posten (zie tabel 14 en 15);
- de ecologisch optimale ontwikkeling wordt gerealiseerd, wat ten
koste gaat van alle overige functies, met uitzondering van
recreatie.
Bij het opstellen en evalueren van de scenario's is ervan uitgegaan
dat het huidige en voorgenomen beleid wordt gerealiseerd. Indien
dit, om welke reden dan ook, niet het geval zal blijken te zijn, zullen
de scenario's niet de beoogde resultaten opleveren.
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Leemten in kennis en aanbevelingen voor nader
onderzoek
Tijdens het uitvoeren van de studie zijn de volgende kennisleemten
gesignaleerd:
1. Er zijn niet voldoende gedetailleerde gegevens beschikbaar ten
aanzien van de lokale hydrologische opbouw en de daarmee
samenhangende water- en stofstromen. Er is geen informatie over
de lokale bodemopbouw, doorlatendheid, fosfaathuishouding e.d.
ter plaatse van diverse natuurgebieden. De effecten van maat
regelen ten behoeve van het herstel van de natuurlijke water
huishouding en vermindering van de nutriêntenbelasting kunnen
daardoor thans nog niet gekwantificeerd worden. Het betreft
bijvoorbeeld de effecten van wijzigingen in het peilbeheer,
vermindering van wateraanvoer en wateronttrekking en vermin
dering van de mestgift.
2. De verspreiding in het gebied en de ecologische effecten van
gebiedsvreemd water zijn onvoldoende bekend.
3. De omvang van de bijdrage van overstorten en lozingen aan de
nutriëntenbelasting van het oppervlaktewater is niet bekend.
4. De hoeveelheid te verwijderen slib is onbekend.
5. Het is niet duidelijk welke invloed uitgaat van de stortplaatsen
Blakt en Zuringspeel op de grondwater- en oppervlaktewater
kwaliteit in de omgeving, en in welke mate dit een bedreiging
vormt voor vegetatie en fauna.
6. Het is niet bekend of, en waar er oude beekbeddingen aanwezig
zijn, die voor herstel in aanmerking komen.
7. Er zijn geen concrete, landbouwkundige doelstellingen voor het
stroomgebied van de Groote Molenbeek.
Op grond van deze leemten in kennis worden de volgende
aanbevelingen voor nader onderzoek gedaan:
- Het opstellen van een gedetailleerde, lokale, hydrologische
systeemanalyse voor het gebied rond de middenloop (1B1 en
omgeving) en, op kleinere schaal, voor de naaste omgeving van
bestaande en te creëren natte natuurgebieden langs de middenen benedenloop.
- Het uitvoeren van een gedetailleerd onderzoek naar stofstromen in
het grondwater, met name voor nutriënten in het grondwater dat
natte natuurgebieden voedt.
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- Het kwantificeren van de verspreiding van gebiedsvreemd water in
het gebied, met name in en rond de boven- en middenloop van
de Groote Molenbeek.
- Het kwantificeren van de belasting van de Groote Molenbeek door
overstorten en lozingen, zowel de vuilvracht als de frequentie van
optreden. Van belang hierbij is ook de duur van het effect van
deze belasting te onderzoeken.
- Het inventariseren van het voorkomen en de hoeveelheid slib in
de beek, zowel uit oogpunt van kwaliteit als van kwantiteit.
- Onderzoek naar de verspreiding van stoffen vanuit de
stortplaatsen Blakt en Zuringspeel.
- Inventarisatie van oude beekbeddingen.
- Gezien het ontbreken van concrete doelstellingen voor de
landbouw en de ligging van de Groote Molenbeek in een gele
koersgebied van de VINEX, is het noodzakelijk dat vóór fase II
van de realisatie van de herinrichting de landbouwkundige
doelstellingen voor het gebied nader worden geconcretiseerd.

heidemlj

106

Overzicht belangrijke termen en afkortingen
NBP

Natuurbeleidsplan

EHS

Ecologische hoofdstructuur volgens NBP

kerngebied

Gebieden met bestaande natuurwaarden van
(internationale betekenis van voldoende
omvang (volgens NBP)

natuurontwikkelings
gebied

Gebieden die reële perspectieven bieden voor
het ontwikkelen van natuurwaarden van (inter)
nationale betekenis of voor het aanzienlijk
verhogen van de bestaande natuurwaarden.

verbindingszone

Gewenste verbindingszones tussen kern
gebieden en/of natuurontwikkelingsgebieden
(volgens NBP)

natuurontwikkeling

Natuurontwikkeling volgens het NBP

VINEX

Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra

NW3

Derde Nota Waterhuishouding
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Bijlage A:

Normeringen waterkwaliteit en toetsingsresultaten.

Bijlage A.1: Normering waterkwaliteit

Parameter

Eenheid Basiskwaliteit
Soort
Norm
Norm
minimum maximum norm

_
6,5
Zuurgraad veld
6,5
Zuurgraad
'C
Temperatuur
5,0
mg/I
Zuurstof veld
mg
P/I
Totaal-fosfaat
mg N/I
Totaal-stikstof
(N-Kj+NOa+NOz)
mg N/I
Ammoniak
mg N/I
Vrije NH3-N
mg/i
Chloride
mg SO< /I
Sulfaat
mg N/I
Som N03/N02-N
ug/i
Arseen
ug/i
Cadmium
ug/i
Chroom
ug/i
Koper
ug/i
Kwik
ug/i
Nikkel
ug/i
Lood
ng/i
Zink
Som PAK's (Borneff) ng/i
alfa-hexachloorcyclong/i
hexaan
gamma-hexachloorng/l
cyclohexaan
ng/l
Heptachloor
ng/l
Heptachloorepoxide
ng/l
Aldrin
ng/l
Dieldrin
ng/l
pp-DDE
ng/l
alfa-endosulfan
ng/l
Endrin
ng/l
pp-DDD
ng/l
op-DDT
ng/l
pp-DDT
Som 12 OCB's IMP
ng/l
1985-1989
Som PCB's (28/52/
101/118/138/153/180) ng/l
ng/l
Pentachloorfenol

9,0
9,0
25
0,15

ABS
ABS
ABS
GEM
ABS

0,025
200
100
10,0
50
2,5
50
50
0,5
50
50
200
100

ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
P50

10

P50

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

P50
P50
P50
P50
P50
P50
P50
P50
P50
P50
P50

20

P50

7
50

P50
P50

Algemene Milieukwaliteit
Soort
Norm
Norm
norm
minimum maximum
6,5
6,5

9,0
9,0
25

ABS
ABS
ABS

0,2
2,2

GEM
GEM

0,02

ABS

200
100

ABS
ABS

0,2
25
3
0,03
10
25
30

ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS
ABS

10

ABS

10

ABS

6,0

Bijlage A.2:

Toetsingsresultaten Water voor karperachtigen
(Zuiveringschap Limburg, niet gepubl.)
Toetsing aan de norm voor water voor karperachtigen *
1989
1990

Beek

Groote Molenbeek:
• Ulfterhoek
- Tienray
- Wanssum
Kattenstaartsebeek
Kabroeksebeek:
- Vossenheuvel
- Horst
Lollebeek:
• Breehei
- Nieuwenberg
Peelloop:
- Midden-Peel
- Ulfterhoek

+

- (pH, NHJ

+

+

+

- (tP)

+
- (pH, 02, BZV5, NH4, tP)
- (tP)

- (NH4, tP)

- (pH, 02, tP)
+

- (pH, tP)

- (pH, 02, NH4, tP)
- (tP)

zie bijlage A
tP
=
S04
=
02
=
NOa/NOj =
pH
=

totaal-fosfaat
sulfaat
zuurstof
nltraat/nitriet
zuurgraad

+ = voldoet aan norm voor karperachtigen
- = voldoet niet aan norm voor karperachtigen

heldemii

Bijlage A.3:

Toetsingsresultaten waterbodemkwaliteit (bron:
Zuiveringschap Limburg)

De gegevens in de volgende uitdraai zijn getoetst volgens:
interiranonnering RWS
De weergegeven klasse-aanduidingen hebben de volgende betekenis:
klasse
klasse
klasse
klasse

1:
2:
3:
4:

voldoet aan basiskwaliteit waterbodem
voldoet aan toetsingswaarde
voldoet aan aignaleringswaarde
overschrijdt de signaleringswaarde

klasse n: niet in een klasse in te delen a.g.v.
onzekerheid rond meetcijfer (detectiegrens)

Totaaloverzicht toetsing vaterboderagegevens 1989.
Toetsing volgens interimnormering van Rijkswaterstaat (1988).

Klasse-indeling volgens de interimnormering
Lokaties:
1. Everlosebeek Blerick
2. Groote Molenbeek Wanssum
3. Kabroeksebeek Horst
4. Lollebeek Nieuwenberg
5. Molenbeek v. Lottum Houthuizen
6. Wolterskamplossing. Blitterswijck
7. Oostrumschebeek Geysteren
8. Peelkanaal Vredepaal
9. Lactariabeek Vredepeelweg

(031290B
(031690B
(032790B
(033790B
(035180B
(036190B
(036590B
(038590B
(038990B

10.

(

Parameter
Zware metalen
Chroom
Nikkel
Koper
Zink
Cadmium
Kwik
Lood
Arseen

mg/kg
91
9 9

1

9

9

9

9

9

9 9

»t

Organische microverontr
«g /kg
Hexachloorbenzeen
Hexachloorbutadieen
9 9
Pentachloorbenzeen
9 9
à-HCH
9 9
&-HCH
9 9
ç-HCH
9 9
Aldrin
9 9
Dieldrin
9 9
Endrin
9 9
Heptachloor
9 9
Heptachloorepoxide
9 9
à-Endosulfan
9 9
DDT (incl. DDD en DDE) ,,
Som Chloorkoolw.st.
9 9
PCB-28
9 9
PCB-52
19
PCB-101
>9
PCB-138
1»
PCB-153
1t
PCB-180
•»
Som 6 PCB's
19
Minerale Olie (IR) mg/kg
EOX
1>
mg/kg
Fluorantheen
Benz(b)fluorantheen
«»
Benzo(k)fluorantheen ,,
Benzo(a)pyreen
*t
Benzo(ghi)peryleen
>»
Indeno(l,2,3-cd)pyreen ,,
Som PAK's Borneff
»t

RWS
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)

d.d.
d.d.
d.d.
d.d.
d.d.
d.d.
d.d.
d.d.
d.d.
d.d.

31-10-1989
31-10-1989
9-11-1989
9-11-1989
31-10-1989
31-10-1989
31-10-1989
21- 9-1989
21- 9-1989
0- 00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
1
1
2
n
1
1
1

1
3
1
2
n
1
1
1

1
3
1
2
n
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1

1
1
2
1
n
1
1
1

1
2
1
2
2
1
1
1

1
1
1
1
n
1
1
1

1
1
1
1
n
1
1
1

1
1
1
1
n
1
1
1

n

n

n

n

n

1

n

n

1

n
n
2
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n
2
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
2
n
n
n
n
n
2
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
2
n
n
n
n
n
2
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

1
1
1
1
1
n
1
1
1
n
n
1
1
1
1
1
1
1

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

1
1
1
1
1
n
1
1
1
n
n
n
n
n
n
n
n
n

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
2
2
2

4
4
3
3
3
3
4

1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
2
2
2
1

1
1
1
1
1
1
1

Naftaleen
Chryseen
Fenantreen
Antraceen
Benz(a)antraceen

De gegevens in de volgende uitdraai zijn getoetst volgens:
3e nota waterhuishouding.
Er is gebruik gemaakt van de toetsingsvoorschriften die genoemd
zijn in de CUWVO-nota "Aanbevelingen voor het monitoren van
stoffen van de M-lijst uit de derde Nota waterhuishouding."

De weergegeven klasse-aanduidingen hebben de volgende betekenis:
klasse
klasse
klasse
klasse

1:
2:
3:
4:

voldoet aan kwaliteitsdoelstelling 2000
voldoet aan toetsingswaarde
voldoet aan signaleringswaarde
overschrijdt de signaleringswaarde

klasse n: niet in een klasse in te delen a.g.v.
onzekerheid rond meetcijfer (detectiegrens)

Totaaloverzicht toetsing waterbodemgegevens 1990.
Toetsing volgens voorlopig voorschrift 3e nota Waterhuishouding.

Klasse-indeling volgens 3e nota Waterhuishouding, voorlopig toetsingsvoorschrift.
Lokaties:
1. Everlosebeek Blerick
2. Groote Molenbeek Wanssum
3. Kabroeksebeek Horst
4. Lollebeek Nieuwenberg
5. Molenbeek v. Lottum Houthuizen
6. Wolterskaraplossing. BIitterswijck
7. Oostrumschebeek Geysteren
8. Peelkanaal Vredepaal
9. Lactariabeek Vredepeelweg

(031290B
(031690B
(032790B
(033790B
(035180B
(036190B
(036590B
(038590B
(038990B

)
)
)
)
)
)
)
)
)

d.d.
d.d.
d.d.
d.d.
d.d.
d.d.
d.d.
d.d.
d.d.

25-10-1990
25-10-1990
31-10-1990
11-10-1990
29- 8-1990
25-10-1990
29- 8-1990
11-10-1990
11-10-1990

10

Parameter
Zvare metalen
Cadmium
Kwik
Koper
Nikkel
Lood
Zink
Chroom
Arseen

mg/kg

1
1

2
3

1
2

1
1

Organische microverontr
EOX
PAK's
mg/kg
Benz(a)antraceen
Benzo(ghi)peryleen
,,
Benzo(a)pyreen
Fenantreen
,
Indeno(1,2,3-cd)pyreen
Pyreen
,
Dibenz(ah)anthraceen ,
Anthraceen
,
Benz(b)fluorantheen ,,
Benzo(k)fluorantheen ,,
Chryseen
Fluorantheen
,,
Som 6 PAK's Borneff

2n21222nl
2121223
11

3121213
11
211121211
2121
22211
3121223
11

Trichloorbenzenen
XXXX
Tetrachloorbenzenen XXXX
Pentachloorbenzeen sg/kg
Hexachloorbenzeen
,,
PCB-28
PCB-52
PCB-101
PCB-118
PCB-138
PCB-153
PCB-180
Som 7 PCB's

» »
» 1
1»

n

•«

n

• >

n

» »

n

n

n

2
2

n
n
n
n
n
n
n
n

1
1
1
1
2
1
1
n

1
1
1
1
1
1
1
n

n
n
n
n
n
n
n
n

1
1
1
1
1
1
1
n

n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n

Aldrin + Dieldrin
,,
Endrin
,»
DDT (incl. DDD en DDE) ,,
à-Endosulfan
,,
à-HCH
,,
&-HCH
,,
ç-HCH
Heptachloor + epoxide,,
Chloordaan
,,
Hexachloorbutadieen ,,
Som pesticiden
,,
Pentachloorfenol
,,
Tributyltin-verb. XXXXXX
Trifenyltin-verb. XXXXXX
Minerale Olie (IR)

mg/kg

1
1
n
1
n
n
n
1

1
1
n
1
n
n
n
1

1
1
n
1
n
n
2
1

1
1
n
1
n
n
2
1

1
1
3
1
n
n
2
1

1
1
3
1
n
n
n
1

1
1
3
1
n
n
2
1

1
1
n
1
n
n
n
1

1
1
n
1
n
n
n
1

n

n

n

n

n

n

n

n

n

>e gegevens in de volgende uitdraai zijn getoetst volgens:
Lnterimnormering RWS
)e weergegeven klasse-aanduidingen hebben de volgende betekenis:
klasse
klasse
klasse
klasse

1:
2:
3:
4:

voldoet aan basiskvaliteit waterbodem
voldoet aan toetsingswaarde
voldoet aan signaleringswaarde
overschrijdt de signaleringswaarde

klasse n: niet in een klasse in te delen a.g.v.
onzekerheid rond meetcijfer (detectiegrens)

Totaaloverzicht toetsing waterbodemgegevens 1990.
Toetsing volgens interiranormering van Rijkswaterstaat (1988).

Parameter

Zware metalen
Chroom
Nikkel
Koper
Zink
Cadmium
Kwik
Lood
Arseen

aantal per klasse (abs)
totaal
n
1
2

mg/kg 56
56
56
56
,,
56
,,
56
56
56

Organische microverontr
«g /kg
Hexachloorbenzeen
Hexachloorbutadieen
»
Pentachloorbenzeen
1
à-HCH
»
â-HCH
1
ç-HCH
t
Âldrin
>
Dieldrin
Endrin
t
Heptachloor
>
Heptachloorepoxide
»
à-Endosulfan
t
DDT (incl. DDD en DDE) ,,
Som Chloorkoolw.st.
1
PCB-28
»
PCB-52
t
PCB-101
1
PCB-138
»
PCB-153
»
PCB-180
»
Som 6 PCB's
9
Minerale Olie (IR) mg/kg
EOX
t

56
0
0
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
55
56
56
56
54
56
56
0
0

relatief per klasse (ï)
n
1
2
3
4

3

0
0
0
0
33
1
0
0

54
33
33
12
0
39
37
53

1
12
16
37
19
12
14
1

1
9
7
6
3
4
4
2

0
2
0
1
1
0
1
0

0
0
0
0
59
2
0
0

96
59
59
21
0
70
66
95

2
21
29
66
34
21
25
2

2
16
13
11
5
7
7
4

0
4
0
2
2
0
2
0

34

10

8

4

0

61

18

14

7

0

36
36
20
36
34
48
36
36
34
52
52
31
31
28
21
22
22
43

20
20
17
20
17
8
20
20
19
0
4
16
15
11
4
6
8
4

0
0
19
0
5
0
0
0
3
0
0
5
9
12
23
19
22
6

0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
3
1
4
6
5
2
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
2
2
1

64
64
36
64
61
86
64
64
61
93
93
56
55
50
38
41
39
77

36
36
30
36
30
14
36
36
34
0
7
29
27
20
7
11
14
7

0
0
34
0
9
0
0
0
5
0
0
9
16
21
41
35
39
11

0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
5
2
7
11
9
4
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
4
4
4
2

Klasse-indeling volgens de interimnormering RWS
Lokaties:
1. Everlosebeek Blerick
2. Groote Molenbeek Wanssum
3. Kabroeksebeek Horst
4. Lollebeek Nieuwenberg
5. Molenbeek v. Lottum Houthuizen
6. Wolterskamplossing. BIitterswijck
7. Oostrumschebeek Geysteren
8. Peelkanaal Vredepaal
9. Lactariabeek Vredepeelweg

Parameter
Zvare metalen
Chroom
Nikkel
Koper
Zink
Cadmium
Kwik
Lood
Arseen

mg/kg
» 9
9 9
9 9
9 9

1»
9 9
9

9

Organische microverontr
Hexachloorbenzeen
eg/kg
Hexachloorbutad ieen
Pentachloorbenzeen
à-HCH
fi-HCH
,,
ç-HCH
Aldrin
,»
Dieldrin
,,
Endrin
,.
Heptachloor
,,
Heptachloorepoxide
,,
à-Endosulfan
,,
DDT (incl. DDD en DDE) ,,
Som Chloorkoolw.st. ,,
PCB-28
PCB-52
PCB-101
,,
PCB-138
,,
PCB-153
,,
PCB-180
,,
Som 6 PCB's
,,
Minerale Olie (IR) mg/kg
EOX
,,

(031290B
(031690B
(032790B
(033790B
(035180B
(036190B
(036590B
(038590B
(038990B

)
)
)
)
)
)
)
)
)

d.d.
d.d.
d.d.
d.d.
d.d.
d.d.
d.d.
d.d.
d.d.

25-10-1990
25-10-1990
31-10-1990
11-10-1990
29- 8-1990
25-10-1990
29- 8-1990
11-10-1990
11-10-1990

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
3
2
2
2
1
1
1

1
1
1
1
n
1
1
1

1
3
1
2
2
1
1
1

1
1
1
1
n
1
1
1

1
1
1
1
n
1
1
1

1
1
1
2
2
1
1
1

1
2
1
2
n
1
1
1

1
1
1
1
n
1
1
1

1
1
1
1
n
1
1
2

n

n
n
n
n
2
n
n
n
2
n
n
n
n
n
2
n
2
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

1
1
1
1
1
n
1
1
1
n
n
1
1
1
2
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
n
n
1
1
1
1
1
1
1

n
n
2
n
n
n
n
n
2
3
n
n
n
n
n
n
n
n

1
1
1
1
2
n
1
1
1
3
n
1
1
1
1
1
1
n

n
n
2
n
n
n
n
n
n
3
n
n
n
n
n
n
n
n

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

1
1
1
1
1
1
1
1
n
n
n
n
n
n
n
n
n

uorantheen
mg/kg
inz(b)fluorantheen ,,
snzo(k)fluorantheen ,,
mzo(a)pyreen
,,
!nzo(ghi)peryleen
,,
ideno(l,2,3-cd)p7reen , ,
>m PAK's Borneff
,,
iftaleen
iryseen
inantreen
itraceen
nz(a)antraceen

2
3
1
2
2

1
1
1
1

2

2
2

3

1

2

3

1
3

2
3
3

Bijlage B: Overzicht overstorten.
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Bijlage C: Relevante beleidsuitspraken VINEX.
Deel III: Kabinetsstandpunt.
Beleidsuitspraak 4.1 (p.150)
" Gele koers: ontwikkeling van agrarische produktiefuncties, gecon
centreerd in regionale complexen, richtinggevend voor de ruimte
lijke ontwikkeling.
Functies:
Agrarische produktierichtingen, die zich in verband met regionale
concentratie van kennis, kapitaal en afzetstructuur geconcentreerd
in regionale complexen, ontwikkelen, kunnen zich binnen gebieden
met een gele koers optimaal ontwikkelen. Het betreft ondermeer
de (glas)tuinbouw, de boomkwekerij, de bloembollenteelt en de
intensieve veehouderij. Door deze geconcentreerde ontwikkeling
blijft ruimte beschikbaar voor niet-agrarische functies.
Aan andere functies, zoals natuur, recreatie en energievoorziening
wordt binnen deze gebieden alleen ruimte geboden wanneer zij in
hydrologische en landschappelijk duidelijk begrensde eenheden
kunnen worden gesitueerd zodat ze ecologisch beheersbaar en
handhaafbaar zijn (gescheiden van de omgeving), en de ontplooi
ingsmogelijkheden van de agrarische complexen niet wezenlijk in
de weg staan.
Combinatie van functies kan in deze gebieden slechts incidenteel
worden toegestaan. Wel dienen de ruimtelijke mogelijkheden te
worden opengehouden voor toekomstige combinatie van sommige
vormen van geconcentreerde landbouw met stedelijke bedrijvig
heid. In deze bedrijvenparken kan ook verwante functies, zoals
mestverwerkingsfabrieken, een plaats worden geboden, terwijl ook
combinatie met energiewinning goed mogelijk is.
Milieu en water:
Het beleid is gericht op optimalisering van de technisch-hydrolo
gische produktievoorwaarden voor agrarische produktierichtingen
die strikte eisen stellen aan de waterhuishouding. Het betreft de
beschikbaarheid van voldoende grond- en oppervlaktewater, het
peilbeheer, de kwaliteit van proceswater, de mogelijkheden voor
recycling en compartimentering. Natuurlijke fluctuaties worden zo
veel als nodig uitgeschakeld. Voor kwetsbare andere functies,
zoals de ecologische hoofdstructuur, worden zo nodig geschei
den/geïsoleerde waterbeheereenheden gecreëerd.
Voor het milieu moet in deze gebieden de algemene milieukwali
teit worden gerealiseerd en gehandhaafd.
Voor kwetsbare watervoorkomens en bufferzones van de ecologi
sche hoofdstructuur in gebieden met een gele koers kan de
aanwijzing van bodembeschermingsgebieden wenselijk zijn.
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Regionale beleidsuitspraken (p.202-203)
V.4 Noord-Brabant. Zeeland en Limburg.
m. Midden-Brabant, Oost-Brabant en Limburg:
Voor Noord-Limburg zullen de volgende beleidsinspanningen verricht
worden.
Nadere uitwerking ontwikkelingsperspectief
De betrokken provincies werken samen met het rijk het ontwikke
lingsperspectief van de pkb nader uit, gericht op:
- scheppen ruimtelijke voorwaarden voor een blijvende agrarische
functie met name in De Peel (met name regulering afval);
- behoud kleinschalig landschap en verweving van functies in
Midden-Brabant en de noordelijke Maasvallei;
- versterking ecologische en toeristisch-recreatleve infrastructuur. In
het bijzonder aansluiting zoeken bij het bestaande bekenstelsel;
- versterking overgang hoog-laag op grens Peel en noordelijke
Maasvallei;
- recreatieve ontwikkelingsmogelijkheden noordelijke Maasvallei en
gebied van de Maasplassen.
Realisering Koersen met actieve handhaving en vernieuwing
In Noord-Limburg wordt een actieve vernieuwing van de ruimtelijke
structuur voorgestaan. De feitelijke vernieuwing wordt door het rijk
ondersteund met landinrichting en met ruimtelijke en milieuhygië
nische maatregelen.
ROM-beleid
De rijksoverheid zal in samenwerking met de provincies NoordBrabant en Limburg een plan van aanpak opstellen voor De Peel als
invulling van het geïntegreerde, gebiedsgerichte ruimtelijke en milieu
beleid. Het plan van aanpak is gericht op het bereiken van een
daling van de totale milieubelasting met stoffen en vormen van
verstoring en het mogelijk maken van een vernieuwing van de
ruimtelijke structuur in het Peelgebied.
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Bijlage D: Overzicht op basis van NBP onderscheiden gebieden.
Ruilverkaveling Melderslo:
(bron: Consulentschap NMF Limburg, 1991)
Kerngebied
K1: Swolgener Heide (3, gedeeltelijk in onderzoeksgebied);
Verbindingszone
V2: Molenbeekdal/Langevense Loop, onderverdeeld in:
- 't Ham (10),
- Langevense Loop (11, buiten het onderzoeksgebied),
- Groote Molenbeek Zuid (12),
- Groote Molenbeek Noord (13).
Overige gebieden
Buiten de EHS liggen in het onderzoeksgebied nog de volgende
gebieden die van belang geacht worden:
- Lummeriksbroek (17),
- Megelsums Schuitwater (18).

Overig deel van het onderzoeksgebied:
Kerngebied
- Mariapeel/Breedschen Peel;
- Steegberg/Schatberg/Graskuilen;
- Elsbeemden/Winkel/Soerven/Bultenbroek/Most;
- Marisberg.
Verbindingszone
- Molenbeekdal van Elsbeemden tot aan Ulfterhoek (aansluitend op
verbindingszone V2 uit rvk Melderslo)
Overige gebieden
Buiten de EHS liggen nog de volgende natuurgebieden:
- Aschbroek;
- Heesbeemden;
- Heesberg;
- Kronenbergerheide.
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Bijlage E: Prioritaire soorten.
(bron: Consulentschap NMF Limburg, 1991).

Soorten

Fauna:
Vleermuizen
Das
Otter
Waterspitsmuis
Patrijs
Kerkuil
Ijsvogel
Oeverzwaluw
Grauwe Gors
Ortolaan
Weidevogels
Kamsalamander
Boomkikker
Knoflookpad
Zandhagedis
Grote modderkruiper
Kleine modderkruiper
Snoek
Bittervoorn
Bermpje
Beekprik
Dagvlinders
Libellen
Bosmieren
Flora:
Slanke Sleutelbloem
Dotterbloem
Herfststijlloos
Jeneverbes
Klokjesgentiaan
Akkerkruiden
Orchideeën
Krabbescheer
Drijvende waterweegbree
Muurplanten
Diverse soorten klokjes
Cantharel
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1
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= als prioritair aangeduid in het Natuurbeleidsplan
= beschermd ingevolge de Natuurbeschermingswet
= beschermd ingevolge de Vogelwet
= beschermd ingevolge van internationale verdragen
= soorten waarvan de (noord-)limburgse populatie van nationaal
belang is
* = onzeker of soort nog voorkomt
** = geen recente waarnemingen meer
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Bijlage F: NBP-projecten van belang voor het onderzoeksgebied.
De Groote Molenbeek valt in de regio Hogere zandgronden. Voor
het onderzoeksgebied zijn de volgende beleidsaccenten belangrijk
(p.168) :
- het instandhouden/tot stand brengen van toereikende voorraden
schoon grondwater in de belangrijkste grondwaterstromingssystemen, onder meer ter vermindering van de verdroging van
natuurgebieden en bossen en de droogteschade in de landbouw;
- versterking van de natuurfunctie en verbindingsfunctie van beken,
onder meer door een vergroot accent op ontwikkeling van natuur
waarden;
- het terugdringen van de mestbeiasting op de hogere zandgronden,
met name in randzones langs beekdalen en andere laaggelegen
terreinen, alsmede op de belangrijkste inzijggebieden van het
ondiepe grondwater;
- het terugdringen van de ammoniakbelasting.
in de regio Hogere Zandgronden zijn de volgende projecten van
belang:
- Project 2: "Beken en beekdalen":
In het NBP zijn acht aandachtsgebieden aangegeven, waarbinnen
regio-specifieke projecten uitgevoerd kunnen worden. De Groote
Molenbeek valt hier niet onder.
- Project 5: "Heidebeheer en heidebehoud":
Ook hier uitvoering van regio-specifieke projecten, echter geen
aanwijzing van aandachtsgebieden. Delen van het onderzoeks
gebied komen hier mogelijk voor in aanmerking.
Bij de thematische projecten zijn de volgende projecten van belang:
- Project 28: "Bossen". In dit project moet aangegeven worden hoe
de localisering van bos kan bijdragen aan realisering van de EHS
en moet worden nagegaan hoe door gericht beheer de natuur
waarden in multifunctioneel bos kunnen worden vergroot. De
resultaten van dit project kunnen toegepast worden in de
bosgebieden in het onderzoeksgebied, met name op de hogere
gronden.
- Project 29: "Gebiedsgericht milieu- en waterbeleid". Het gaat hierbij
om een viertal deelprojecten. Voor het opstellen van een
programma van effectgerichte maatregelen in voor verzuring
gevoelige terreintypen (29a) en een aantal proefprojecten voor het
weren van gebiedsvreemd water (29d) vindt onderzoek plaats, er
zijn geen aandachtsgebieden aangewezen. Daarnaast zijn er
proefprojecten eutrofiëringsbestrijding (29b) en verdroging (29c). In
het NBP zijn geen locaties binnen het onderzoeksgebied voor
gesteld voor een proefproject.
- Project 30: "Opheffen en voorkomen van versnippering". Doel is
een nadere uitwerking van het NBP in een beleidsnota voor het
thema versnippering. Geen aandachtsgebieden.
- Project 31: "Actieprogramma genetisch kapitaal". Doel is het
veiligstellen van reservoirs van bedreigde soorten voor
natuurherstel/-ontwikkeling en het vermijden van (locaal) uitsterven
van soorten. Geen aandachtsgebieden.
- Project 32: "Aardkundige waarden". Hierin zullen de aardkundige
waarden geïnventariseerd worden en zal een knelpunten-analyse
uitgevoerd worden. Geen aandachtsgebieden.
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- Project 33: "Cultuurhistorische waarden". Hierin worden inventari
saties uitgevoerd van cultuurhistorische waarden en wordt de
kwetsbaarheid van deze waarden onderzocht. Geen aandachts
gebieden.
- Project 36: "Natuurvriendelijk boeren", in dit project worden de
mogelijkheden om natuurvriendelijk boeren te bevorderen
systematisch verkend. Geen aandachtsgebieden.
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Bijlage G: Voorlopige doeltypen Provincie Limburg.

1.

BOSSEN

Droge, voedselarme situaties
1.1 Eiken-Beukenbos
1.2 Parelgras-Beukenbos
1.3 Eiken-Berkenbos
Vochtige tot natte situaties als gevolg van kwel
1.4 Vogelkers-Essenbos
1.5 Elzenbroekbos
1.6 Bronbos
Periodieke inundatie
1.7 Berkenbroekbos
1.8 Elzen-Eikenbos
1.9 Wilgenvloedbos
1.10 Hardhoutooibos
2.

STRUWELEN/MANTELS/ZOMEN/RUIGTEN

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Wilgenstruweel
Vuilboom-Gagel-Wilgenstruweel
Doornstruweel
Braamstruweel
Bremstruweel

3.

HEIDEN

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Bijzondere heide
Structuurarme open heide
Structuurrijke open heide
Mozaïek van bos, heide en gras
Bos met open plekken heide

4.

HOOGVEEN

4.1 Levend hoogveen, oppervlakte > 100 ha
4.2 Hoogveenlandschap met levend hoogveen < 100
5.

GRASLANDEN

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9

Stuifzand-buntgrasland
Heischraal grasland
Stroomdalgrasland
Kalkgrasland
Kamgras/Glanshavergrasland
Kleine zeggengrasland (Blauwgrasland)
Kwelgrasland
Inundatiegrasland
Voedselrijke graslanden, geschikt voor specifieke
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6.

MOERASSEN

6.1 Kwelmoerassen
6.2 inundatiemoerassen
6.3 Veenmoerassen
7.

WATEREN
Stilstaand
7.1 Vennen
7.2 Voedselrijke plassen
7.3 Inundatiewateren

7.4
7.5
7.6
7.7

Stromend
Heuvelland- en bergbeken
Terrasbeken
Laaglandbeken
Peelbeken

8.

AKKERS

8.1 Droge kalkrijke akkers
8.2 Droge kalkarme akkers
8.3 Vochtige, lemige of kleiige akkergronden
9.

PIONIERVEGETATIES

9.1 Open zand
9.2 Grindbodems
9.3 Muren
10. OVERIGE
Voor de omschrijving van deze doeltypen wordt venwezen naar de
beschrijving van de natuurdoeltypen ter realisering van de
ecologische hoofdstructuur in Limburg, versie oktober 1991, van de
Provincie Limburg, R.O.V., LG., Consulentschap NBLF Limburg.
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Bijlage H: Notitie ten behoeve van het onderzoek Groote Molenbeek.
(Provincie Limburg en Zuiveringschap Limburg, auteurs A.
Paarlberg en O. Driessen, 1992)
BESCHRIJVING VAN DE ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN VAN
DE GROOTE MOLENBEEK IN AQUATISCH ECOLOGISCHE ZIN
A. Paarlberg (Provincie Limburg)
O. Driessen (Zuiveringschap Limburg)
Inleiding
Voor het opstellen en uitwerken van een ontwikkelingsvisie voor de
Groote Molenbeek is het van belang de mogelijkheden voor ontwik
keling van die beek in aquatisch ecologische zin te beschrijven. De
basis hiervoor is de huidige verschijningsvorm van de beek. Een
goed inzicht hierin en in de karakteristiek van de beek is daarbij
onontbeerlijk.
Een belangrijk hulpmiddel bij het beschrijven van de betekenis van
de beek in ecologische zin vormt de macrofauna in de beek. Na
een inventarisatie kan de waargenomen macrofaunalevensgemeenschap worden vergeleken met een (denkbeeldige of aanwijs
bare) referentie-levensgemeenschap.
in deze notitie wordt de door het Zuiveringschap Limburg in de loop
der jaren voor de biologische waterkwaliteitsbeoordeling bemonster
de macrofauna geanalyseerd, en worden de voorkomende ecotopen
(door Verdonschot (1990) cenotypen genoemd) geïnventariseerd.
Vervolgens wordt aan de hand van een aantal stuurvariabelen
ingeschat welke ontwikkelingsrichtingen er zijn voor de beschreven
ecotopen, alsmede wordt een overzicht gegeven van gewenste
habitats binnen de ecotopen met de daarvoor kenmerkende macrofaunasoorten.
Hierbij moet wel een kanttekening worden geplaatst bij het zonder
meer toepassen van de cenotypen, zoals beschreven in Verdonschot
(1990). Dit rapport is namelijk gebaseerd op wateren in Overijssel.
Gebruik maken van deze cenotypen en stuurvariabelen is dan ook
meer een pragmatische dan een wetenschappelijk onderbouwde
keuze geweest.
Algemene karakteristiek van de Groote Molenbeek
De Groote Molenbeek is een genormaliseerde laaglandbeek. Hoewel
deze tot de laaglandbeken wordt gerekend is de stroomsnelheid in
het algemeen vrij hoog, van 20-30 cm/s in de bovenloop tot ca. 3050 cm/s in de midden- en benedenloop. Over het gehele traject van
boven- tot benedenloop wordt op de waterbodem een rood-bruine
neerslag van ijzerfosfaat en/of ijzeroxide aangetroffen. Het water
heeft op veel plaatsen een grijze/grijsblauwe kleur.
Macrofauna van de Groote Molenbeek
Het Zuiveringschap Limburg heeft macrofaunagegevens verzameld
op een vijftal locaties in de Groote Molenbeek. Van boven- naar
benedenloop zijn deze gelegen bij de Schatberg, Ulfterhoek, Tienray
en Wanssum.
- Schatberg: Op deze locatie werden veel muggelarven aangetroffen,
voornamelijk Chironomus en Procladius, en in mindere mate
Macropelopia en Cricotopus. Ook werden veel Oligochaeten

heidemij

aangetroffen. In 1984 werden nog twee soorten haften gevonden,
in zeer geringe aantallen. Bij de aanwezigheid van veel
waterplanten werden ook diverse soorten slakken en wantsen
gevonden.
- Ulfterhoek: Deze locatie was voor een groot deel vergelijkbaar met
Schatberg, met dat verschil dat hier meer bloedzuigers (o.a.
Erpobdella) en het waterpissebed Asellus aquaticus werden
aangetroffen. Ook waren er meer kevers en keverlarven aanwezig
en minder Oligochaeten.
- Horst: Op deze locatie werden weer veel Oligochaeten en
bloedzuigers aangetroffen. De aanwezige muggelarven duiden op
voedselrijk, stromend water; de dimensie van het water neemt toe.
- Tienray: Vergelijkbaar met de locatie Horst, alleen werden hier veel
(meer) asellidae gevonden.
- Wanssum: Een vergelijkbaar beeld als in Tienray. Wederom veel
muggelarven die duiden op stromend water met een grotere
dimensie.
Conclusie:
In de Groote Molenbeek worden voornamelijk tolerante, weinig
kenmerkende soorten aangetroffen. Haften, kokerjuffers en vlokreef
ten ontbreken van boven- tot benedenloop geheel. Voor snelstromende laaglandbeken kunnen met name macrofaunasoorten van
deze groepen karakteristiek worden genoemd. Er kan derhalve
worden geconcludeerd dat de macrofaunasamenstelling van de
Groote Molenbeek relatief arm aan kenmerkende soorten is. Op
grond van de macrofauna blijkt dat ook niet mogelijk een onder
scheid te maken in boven-, midden- en benedenloop. Vermoedelijk
fluctueert de stroomsnelheid te veel en is de substraatvariatie zoals
in laaglandbeken van nature wordt aangetroffen van boven- tot
benedenloop, volledig verstoord.
Wanneer de macrofauna van de zijbeken van de Groote Molenbeek
in beschouwing wordt genomen, valt het volgende op. In de Kattenstaartse beek en in de Noordersloot worden steenvlieglarven (Nemoura cinerea) aangetroffen. In de Noordersloot komt tevens Proasellus meridianus voor.
In de Loliebeek worden de kokerjuffers Hydropsyche angustipennis,
Plectrocnemia conspersa, Athripsodes atherrimus en Oecetis spec,
aangetroffen, alsmede libellen, haften, wantsen en de kriebelmuglarve
Odagmia ornata. De Loliebeek is eveneens een genormaliseerde
laaglandbeek. De stroomsnelheid is enigszins lager dan in de Groote
Molenbeek. De Loliebeek heeft echter een rijkere macrofaunasamen
stelling dan de Groote Molenbeek. Voor de genormaliseerde toe
stand kan de macrofauna in de Loliebeek, met enige terughoudend
heid, als voorbeeld dienen voor de ontwikkeling van de macrofaunagemeenschap in de Groote Molenbeek.
Inventarisatie van de aanwezige ecotopen
Naar analogie met Verdonschot (1990) kan voor het watersysteem
van de Groote Molenbeek een aantal ecotoop-typen (cenotypen)
worden onderscheiden.
De bovenloop van de Groote Molenbeek wordt gevormd door een
aantal sloten die in de beek uitmonden. De beek zelf is in grote
mate gekanaliseerd. Kenmerkend voor het bovenstroomse gebied
zijn de volgende ecotoop-typen:
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- droogvallende en/of zwakstromende sloten (A1);
- sloten met een zuur karakter (A2);
- de (niet-natuurtijke) gereguleerde bovenloop van de Groote Molen
beek (A3).
Kenmerkend voor de middenloop van de Groote Molenbeek is dat
de beek in beperkte mate is genormaliseerd. De taluds zijn niet zeer
diep ingesneden en de beekbodem bevindt zich niet zeer ver bene
den het maaiveld. De oever is niet een strakke rechte lijn, maar is
op veel plaatsen onregelmatig. Er is geen breed maaipad. De beek
stroomt door een aantal elzenbroekbosjes (Soerven, Elsbeemden). In
de middenloop monden enkele kleinere zijbeken in de Groote
Molenbeek uit (onder andere Elsbeek).
Het volgende ecotoop-type is kenmerkend:
- saprobe, gereguleerde (maar niet geheel gekanaliseerde) midden
loop van laaglandbeken (B1).
In de benedenloop heeft de Groote Molenbeek een kanaal-achtige
verschijningsvorm. De breedte is toegenomen van 2-3 m in de
middenloop naar 5-8 m in de benedenloop. Er is een breed maai
pad aangelegd. Het talud is diep ingesneden. De beek is volledig
gekanaliseerd. Het volgende ecotoop-type is kenmerkend:
- belaste gekanaliseerde benedenloop (C1).
Er zijn geen eenduidige criteria voorhanden om aan te kunnen
geven waar de bovenloop overgaat in de middenloop, en deze
overgaat in de benedenloop. Op dit moment zijn er onvoldoende
gegevens om deze begrenzingen te kunnen onderbouwen. In de
natuurlijke situatie zijn er ook geen exacte grenzen, maar flexibele
overgangen.
Voor de voortgang van het onderzoek is het evenwel pragmatisch
toch een dergelijke, maar wel subjectieve, begrenzing aan te geven.
Voorgesteld wordt voor de bovenloop het traject van de Groote
Molenbeek tot de kruising met de Midden-Peelweg te nemen. In het
bovenstroomse gebied vindt de beek haar oorsprong in een aantal
sloten.
De middenloop is het traject vanaf de kruising met de MiddenPeelweg tot aan de kruising met de weg Blerick-Horst (t/m Ham
broek). Dit traject bevat de meeste langs de Groote Molenbeek
gelegen elzenbroekbossen. Als alleen gekeken zou worden naar de
afmetingen van de beek voor het vaststellen van de trajecten, dan
zou de middenloop eigenlijk moeten lopen tot aan de kruising met
de Römerweg (voor Sevenum). Stroomopwaarts van deze kruising is
de beek slechts matig genormaliseerd, terwijl die stroomafwaarts
ervan sterk is gekanaliseerd. Aangezien de Groote Molenbeek zich
bij 't Ham (dit is nog verder stroomafwaarts) in een matig gekanali
seerde staat bevindt, is er voor gekozen het traject van de beek tot
na 't Ham de middenloop te noemen.
Ontwikkelingsmogelijkheden voor de verschillende ecotoop-tvpen
Bovenloop
- A1/A2: Voor de droogvallende en/of zwakstromende sloten, en/of
sloten met een zuur karakter is dit tevens de ontwikkelingsrichting,
en vormen deze zelf de doeltypen. Voor de ontwikkeling van de
ecologische waarden van deze typen is het noodzakelijk de water-
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buffering in het bovenstroomse gebied te bevorderen, veenvorming
te stimuleren en de nutriëntenlast te verminderen.
- A3: De (niet-natuuriijke) gereguleerde bovenloop van de beek kan
zich ontwikkelen tot een meer natuurlijke bovenloop. De
stuurvariabelen "regulatie", "organische stof en "droogvalling" zijn
daarbij van belang. Voor die ontwikkeling is het noodzakelijk de
regulatie te verminderen (door bijvoorbeeld de dimensies aan te
passen), de belasting met organische stof te verminderen, en
droogvalling te beperken.
Middenloop
- B1: De saprobe middenloop kan zich ontwikkeien tot een geregu
leerde middenloop of tot een half-natuurlijke middenloop.
Voor ontwikkeling naar een gereguleerde middenloop is het
noodzakelijk de belasting met organische stof te verminderen.
Voor ontwikkeling naar een half-natuurlijke middenloop spelen
naast de stuurvariabele "organische stof ook de stuurvariabelen
"regulatie" en "dimensies" een rol. De belasting met organische stof
dient af te nemen, maar daarnaast dient de regulatie af te nemen,
maar daarnaast dient de regulatie af te nemen, en dienen de
dimensies te worden aangepast (niet breder en dieper, maar waar
mogelijk smaller en ondieper).
Benedenloop
- C1: De belaste gereguleerde benedenloop kan zich ontwikkelen tot
het type "middelgroot riviertje", of "belast kleine tot middelgrote
lijnvormig water".
Voor ontwikkeling naar het laatst genoemde type is het nood
zakelijk dat de belasting met nutriënten afneemt en dat de
dimensies worden aangepast naar ondieper.
Voor de ontwikkeling naar het type "middelgroot riviertje" is het
noodzakelijk dat de belasting met nutriënten afneemt, de
stroomsnelheid toeneemt, en de dimensies worden aangepast naar
breder (groter overstromingsdeel).
Karakteristieke habitats en macrofaunasoorten voor de ontwikkelinostvpen
Bovenloop
Het doeltype voor de bovenloop is een "natuurlijke bovenloop". De
beek meandert en is (plaatselijk) beschaduwd. Het substraat in de
beek bestaat voornamelijk uit zand. In de binnenbochten, waar de
stroomsnelheid wat lager is, bezinkt detritus en slib. Verder worden
in de beek bladeren en takken aangetroffen. De oever is niet beschoeid, in de buitenbocht overhangend, al dan niet door boom
wortels vastgehouden, en in de binnenbocht schuin.
De macrofauna bestaat voornamelijk uit stroomminnende en stromingstolerante taxa. De macrofauna indiceert een oligo- tot B-mesosaproob milieu en plaatselijk in de beek een polysaproob milieu.
Voorbeelden van te verwachten soorten en soortsgroepen zijn:
steenvliegen (Nemoura cinerea), haften (Baetis sp.), kokerjuffers (o.a.
Limnephilidae), de vlokreeft Gammarus pulex en diverse muggelarven ais Polypedilum breviantennatum, Paratrichocladius rufiventris
en Phaenopsectra sp.. In de binnenbocht tussen het detritus en het
slib kunnen soorten als de bloedzuiger Erpobdella octoculata en
wormen voorkomen.
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Middenloop
Het doeltype voor de middenloop is een "half natuurlijke midden
loop".
De beek meandert in meer of mindere mate, vaak zijn de oevers wel
vastgelegd (door milieu- en natuurvriendelijke materialen). Er is
submerse vegetatie en ook blad en takken zijn in beperkte mate in
de beek aanwezig.
De meest typerende macrofaunataxa komen in zowel stromend als
stilstaand water voor. De macrofauna indiceert een meso- tot polysaproob milieu. De taxa bestaan o.a. uit wormen (tubtficidae),
muggelarven (o.a. Macropelopia sp., Prodiamesa olivacea, Phaenopsectra sp.), steenvliegen (Nemoura cinerea), diverse soorten mijten
en kokerjuffers.
Benedenloop
Het doeltype voor de benedenloop is "middelgroot riviertje" of "belast
klein tot middelgroot lijnvormig water*.
Wanneer een soort "gemiddelde" uit deze typen wordt genomen,
bijvoorbeeld een "belast middelgroot riviertje", dan kan een type
worden beschreven waaraan de benedenloop van de Groote Molen
beek ongeveer kan voldoen. De beek is voor het overgrote deel
gereguleerd. Daar waar het mogelijk is, moet de beek kunnen
meanderen, eventueel met meandering (kunstmatig) binnen het
stroombed. Het substraat bestaat voornamelijk uit zand, veelal
bedekt met slib. Er komen ondergedoken waterplanten voor en
emerse vegetatie langs de oever.
De macrofauna bestaat uit soorten van zowel stromende als stil
staande wateren. De taxa indiceren een B-mesosaproob milieu.
Bij een goede kwaliteit van het water moet het mogelijk zijn soorten
als de beekjuffer Calopteryx splendens en diverse kokerjuffers (zoals
Mystacides sp., Molanna angustata) terug te krijgen. Diverse soorten
haften (Cloeon sp., Caenis sp.), muggelarven, kevers en slakken
worden in het genoemde cenotype aangetroffen.
De bovengenoemde opsomming is slechts een indicatie van soorten
en soortsgroepen die men kan verwachten als de beek wordt
aangepakt en de habitats worden gecreëerd. Er zijn vele factoren
die bij het ecologisch herstel van de beek een rol spelen. Water
kwaliteit, dimensie (breedte en diepte), regulatie, trofie, saprobie,
substraat, stroomsnelheid, etc. zijn allemaal van meer of minder
grote invloed op de ontwikkeling van het aquatische ecosysteem. Er
valt ongetwijfeld meer te zeggen en uit te zoeken met betrekking tot
de doeltypen voor de Groote Molenbeek, maar er wordt voorgesteld
dat pas in een later stadium (na de keuze van het scenario) te
doen. Voorlopig is met het bovenstaande geprobeerd een beeld te
geven van een gewenste, en ons inziens, niet te idealistische kwali
teitsontwikkeling van de Groote Molenbeek.

heidemij

Bijlage I: Knelpunten vismigratie.
(Grontmij, 1990).

Knelpunt
beneden
strooms

Mate van
ontsluiting

Beek

Knel
punt

Groote Molenbeek

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12

Boddebroekerloop

R1
R2

Gr.Molenb.

1
2

Rijnbroekerloop

R1
R2
R3

Gr.Molenb. R1

1
1
3

Peelloop

R1
R2
R3

Gr.Molenb. R8

2
3

Blakterbeek

R1
R2

Gr.Molenb. R8

Kattenstaartse beek

R1
R2

Gr.Molenb. R10

2
1
1
1
1
2
3
3
2
2
3
3

Wertemerloop

-

Katt.beek R2

Elsbeek

-

Gr.Molenb. R11

Aschbroeklossing

-

Elsbeek

Boksloot

-

Gr.Molenb. R12

Knelpunten
R = regelbare stuw

Ontsluiting
1
=
2
=
3
=

2
3

2

minder dan 1 km
1 tot 3 km
meer dan 3 km

In het onderzoeksgebied worden de knelpunten veroorzaakt door
een groot aantal regelbare stuwen.
Er zijn geen gegevens beschikbaar voor de kosten van de ontslui
ting van de knelpunten. De gemiddelde kosten worden geschat op
gemiddeld ƒ 150.000,- per knelpunt. Voor het bepalen van de
kosten van een vispassage kan de volgende formule gehanteerd
worden:
K =

ƒ 30.000,-

+

H * ƒ 1.000,-

waarin:
K =
kosten aanleg vispassage
H =
te overbruggen hoogteverschil in cm
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VERKLARING
225

Watermolen

B

Bodemval

V

Vaste stuw

R

Regelbare stuw

T

Vistrap

G

Gemaal

K

Terugslag klep

O

Verdeelwerk

S

Grondduiher

0
I

Nummer watergang/beek

W

—

Monsternanepunt
Overkluizing
Betonnen, betegeld troject

Çç)
U

Wotergang die slechts periodiek watervoert
Hooggelegen beekbodem nabij uitmonding m de Maas
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Bijlage J: Constructievoorwaarden vistrappen.

A. Algemene randvoorwaarden:
1. voldoende afmetingen (breedte, diepte, debiet), afhankelijk van de
afmetingen van de rivier (hoe groter de rivier, hoe groter de
vistrap (niet recht evenredig);
2. het gehele jaar functionerend;
3. ook functionerend bij wisselende afvoeren en waterstanden;
4. zodanige situering dat vis "automatisch" naar de ingang geleid
wordt;
5. vis moet in de vistrap kunnen verblijven zonder kans op
"terugspoelen".
B. Randvoorwaarden constructie en watervoering vistrap:
6. voldoende diepte (min. 0,5 meter tot 1,5 meter bij beken resp.
rivieren);
7. V-vormige drempels (helling circa 1:6);
8. hoogteverschil tussen laagste punt V-vormige drempel en het
waterniveau van het eronder gelegen bekken minimaal de helft
van het hoogteverschil met het erboven gelegen bekken;
9. ven/al maximaal 15 cm (cypriniden) tot 25 cm (salmoniden);
10. gemiddelde stroomsnelheid over de drempel 1 m/s, traject van
0 - 1 m/s belangrijk;
11. afstand tussen drempels zo groot dat alle bij het verval over
drempel vrijkomende energie vóór de volgende drempel
vernietigd is. Afstand mede bepaald door lengte vissen, op grond
daarvan minimaal 3 m;
12. als drempels bestaan uit gladde dichte wanden: voorzieningen
voor optrekkende glasaal nodig.
C. Randvoorwaarden benedenstroomse uitmonding:
13. goede ligging in hoofdstroom. Indien gesitueerd in bocht: vistrap
in buitenbocht;
14. gemiddelde stroomsnelheid 1 m/s. Traject van 0 - 1 m/sec
belangrijk;
15. situering beneden-uitmonding zover mogelijk stroomopwaarts in
hoofdstroom mits niet in de sterk turbulente zone van de
stuwuitstroom en niet In de zone met snelheden > 1 m/sec;
16. situering zodanig gericht dat de invloed zo ver en zo diep
mogelijk in de hoofdstroom merkbaar is;
17. bodem van het eerste en laatste met de rivier/beek in open
verbinding staande vaak op gelijke hoogte als in hoofdstroom.
D. Randvoorwaarden bovenstroomse uitmonding:
18. regelbare bovenste drempel in verband met extreem hoge
afvoeren;
19. stroomsnelheid van de hoofdstroom ter plaatse moet lager zijn
(± 0,5 m/sec) dan de gemiddelde snelheid in de vistrap
(1 m/sec);
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20. bij waterkrachtcentrale vanaf bovenmonding vistrap een diagonaal
stroomopwaarts gericht visgeleidingssysteem aanbrengen ter
vermindering van vernietiging van afzwemmende vis door de
turbines.
Voor een uitgebreidere beschrijving van de randvoorwaarden wordt
verwezen naar het rapport "De zalm weer terug in de Maas?" van de
Combinatie Juliana (1986).
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Bijlage K:
Nr.

Globale kosten scenario's.

Maatregel1

INRICHTINGSKOSTEN (EENMALIG)

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

Obstakels
Vrije meandering
Beperkte meandering
Rauwe oevers
Natuurlijk profiel
Oude lopen herstellen
Houtwallen
Totaal 2

6.1
6.2
6.3
6.4

8.1
8.2

Inzet Relatienota2:
verwerven
Linten
Ecologische verbindingszones
Opheffen barrières
vistrappen
ecotunneis

kosten x
ƒ 1.000

tot.
hoevh.

600

(8 km)
(12 ha)

100
80
50
750

(2 ha)
(1,6 ha)
(1 ha)
(15 ha)

kosten x
ƒ 1.000

tot.
hoevh.

2.800
450

(15 km)
(56 ha)
(9 ha)

100

(2 ha)

80
125
750

(1,6 ha)
(2,5 ha)
(15 ha)

tot
hoevh.

kosten x
ƒ 1.000

_

(20 km)
(12 ha)
(2 ha)
(2 ha)
(1,6 ha)
(2,5 ha)
(15 ha)

-

100

4.205

1.755

1.580

tot.
hoevh.

kosten x
ƒ 1.000

600
100
100
80
125
750

Referentiescenario

Scenario 3

Scenario 2

Scenario 1

500
25
50

(10 ha)
(5 ha)
(10 ha)

2.750
500
500

(55 ha)
(10 ha)
(10 ha)

2.750
1.000
4.000

(55 ha)
(20 ha)
(80 ha)

10.000
2.500
7.500

(200 ha)
(50 ha)
(150 ha)

600

(4 st)

750
250

(5 st.)
(5 st.)

1.650
1.450

(11 st.)
(10 st.)

1.450

(10 st.)

21.450

11.000

4.900

Totaal 6

1.175

Aanleg wandel-/fietsroutes e.d.
Aanleg visplaatsen

pm
50

Totaal 8

pm

pm

pm

pm

Totaal inrichtingsmaatregelen

2.755

6.655

15.205

21.550

(5 km)
(10 st.)

pm
75

(10 km)
(15 st.)

pm
75

(10 km)
(15 st.)

pm
75

(10 km)
(15 st.)

(exclusief diverse pm-posten)
BEHEERSKOSTEN (PER JAAR) (exclusief diverse pm-posten)
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6

6.1

"Niets doen" (zelfregulatie)
Handmatig schonen
Biologisch beheer
Afvoer maaisel
Aanpassen onderhoud
Beheer flauwe oevers

+ 15
pm
+ 42
- 15

Totaal beheersmaatregelen

+ 42

Inzet Relatienota2:
- beheer

6 - 48

(6 km)
(30 km)
(6 km)
(30 km)

+ 25
pm
+ 70
- 15
+ 2

(10 km)
(30 km)
(10 km)
(30 km)
(4 km)

11 - 88

(6 km)
(10 km)
(24 km)
(15 km)
(24 km)
(2 km)

(55 ha)

11 - 88

- 70
+ 5
pm
+ 14
- 1

(28 km)
(2 km)
(2 km)
(2 km)
(2 km)

•52

+ 105

+ 82

(30 ha)

- 15
+ 25
pm
+ 105
- 12
+ 2

(55 ha)

100 - 800

(500 ha)

voor uitgebreide beschrijving maatregelen zie tabel 9 (paragraaf 5.3)
de 22 ha Relatienotagebied bij t Ham is niet meegenomen in de kostenraming. De kosten hiervan zijn reeds verwerkt in
de kosten van de ruilverkaveling Melderslo.
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