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Agenda 

1. Opening en mededelingen
2. Inleiding van de twee integrale varianten
3. Toelichting op de bouwstenen die onderscheid laten zien in het 

oppervlakte- en grondwaterpeil
4. Vervolg tot besluitvorming voorkeursontwerp en uitgangspunten 

schaderegeling
5. Volgend overleg (verwacht eerste hel  februari) 
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2. Doel doorrekenen twee 
integrale varianten  
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2. Doel doorrekenen twee integrale varianten 
Bouwstenen  

Peil stuw Egweg  

Peil stuw Meisevoort  

Afwatering 't Bord  

Peil stuw Kammerberg, Peil stuw P01 Peelkanaal, Peil stuw NIEUW Peelkanaal 

Moerasbeek - beekloop (het 'bakje’), moeraszone, overstromingszone 

Waterberging 

Bereikbaarheid voor onderhoud  

Vispassages  

Monding Hooge Raam  
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3. Grootste veranderingen effectbeeld a.g.v.
doorrekenen integraal ontwerp 
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Scenarioberekening 4C 
(alleen peil Egweg + Meisevoort)  

Variant A 
(8.00 m +NAP / 80 cm,  
i.c.m. overige bouwstenen)  

Variant B 
( 7.80 m +NAP / 60 cm,  
i.c.m. overige bouwstenen) 



Peil Egweg 
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Variant A (8.00 m +NAP / +80 cm) Variant B ( 7.80 m +NAP / +60 cm) 



Peil Meisevoort 
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Variant A (8.40 m +NAP / +55 cm) Variant B (8.30 m +NAP / +45 cm) 



Afwatering ‘t Bord - onderbemaling 
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Variant A (richting Lage Raam) Variant B (rich ng Maas) 



Peil stuw Kammerberg, Peil stuw P01 
Peelkanaal, Peil stuw NIEUW Peelkanaal 

Variant A
• Peil stuw Kammerberg 8.30 m +NAP / +20 cm 

• Peil stuw P01 Peelkanaal 9.25 m +NAP / +15 cm 

• Peil nieuwe stuw peelkanaal 8.80 m+NAP / +70 cm
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Variant B
• Huidige situatie



Moerasbeek - beekloop (het 'bakje’), 
moeraszone, overstromingszone 
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Moerasbeek - beekloop (het 'bakje’), 
moeraszone, overstromingszone 
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Variant A 
meer slingerend, met bos

Variant B 
meer recht, open landschap 



Zien we iets over het hoofd? 

• Wat willen jullie ons meegeven voor de afweging en de voorbereiding op het 
advies richting bestuur?
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4. Vervolg tot besluitvorming voorkeursontwerp 
en uitgangspunten schaderegeling 
• Half februari volgende begeleidingsgroep  (14 – 18 feb)
• Daarin wordt het concept advies aan het bestuur besproken: 
• 1. Uitgangspunten nadeelcompensatie regeling (= schaderegeling) 
• 2. Uitgangspunten voor het voorkeursontwerp (gekozen bouwstenen), daarbij hoort: 
• - Uitgangspunten stapsgewijze peilverhoging (evaluatie- en beslismomenten) 
• - Uitgangspunten monitoring (analyse, interpretatie, conclusies) 
• - Menukaart mitigerende maatregelen 
• Concept wordt vooraf digitaal gedeeld, dit zijn vertrouwelijke documenten 
• Half maart start procedure voor besluit door Dagelijks Bestuur 
• Eind april besluit Dagelijks Bestuur verwacht 
• Begin mei begeleidingsgroep met toelichting besluit 
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