


2

• Terugkoppeling huiskamergesprekken en laatste

bevindingen

• Korte terugkoppeling aanvullende

scenarioberekeningen

• Komen tot een voorkeursalternatief: hoe pakken

we dit aan, wat zijn de bevindingen op basis van 

de beschikbare informatie.

• Vervolg
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Rotscheweg:

➢ Vasthouden als het kan

➢ Systeemoplossing/maatwerk bij Rotscheweg vanaf S3 voor landbouwpercelen

➢ Aandachtspunt is schuur bij Rotscheweg

‘t Bord en langs de LAW

➢ Vasthouden als het kan

➢ Systeemoplossing verplaatsen stuw goed ontvangen bij alle belangen

➢ Lokaal maatwerk op te natte plekken in systeem bij S3 en S4 (divers)

➢ Samenwerking op ‘t bord voor peilbeheer in de zomer

➢ Zorgen over voldoende afvoer in extreme situaties

Rondom de Hogeweg

➢ Lokaal maatwerk voor voldoende afwatering (ook in extremen)

➢ Paardenbak op laagste punt

➢ Kelders
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Vier scenario’s voor peilopzet stuw Egweg en Meisevoort (basisvariant):

Stuw Egweg

Stuw Meisevoort
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Scenario 3: + 60 cm Stuw Egweg en + 45 cm Stuw Meisevoort

Verschil winter Verschil voorjaar Verschil zomer
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Scenario 4: + 80 cm Stuw Egweg en + 55 cm Stuw Meisevoort

Verschil winter Verschil voorjaar Verschil zomer
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Basis scenario’s + mitigerende maatregelen Meisevoort en Rotscheweg

Stuw Egweg

Stuw Meisevoort

Locatie Meisevoort ‘basisvariant’
Locatie Meisevoort alternatief

Alternatieve locatie stuw Meisevoort

Opwaarderen bestaande sloot 
+ aanleggen nieuwe sloot
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Scenario 4: + 80 cm Stuw Egweg en + 55 cm Stuw Meisevoort

Voorjaar scenario 4 aanvullendVoorjaar scenario 4 basis
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Scenario 4: + 80 cm Stuw Egweg en + 55 cm Stuw Meisevoort

Voorjaar Huidig Voorjaar scenario aanvullendVoorjaar scenario basis
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Scenario 4: + 80 cm Stuw Egweg en + 55 cm Stuw Meisevoort

Voorjaar Huidig Voorjaar scenario basis Voorjaar scenario aanvullend
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• Ambitie gebiedsplan (= scenario 4) is haalbaar met gerichte

aanvullende maatregelen;

• Grootste mate van doelrealisatie voor natuurdoeltype wordt

gehaald in scenario 4;

• Zelfs in scenario 4 leidt dit niet tot de optimale waterstand voor

alle natuurdoeltypen;

• Voor de landbouw ligt het genuanceerder. Peilopzet in de 

zomer gewenst, voorjaar op een aantal locaties te nat; op 

perceelsniveau mitigerende maatregelen onderzoeken;

• Optimaal voorraadbeheer landbouw is mogelijk met extra stuw;

• Risicoanalyse bebouwing en kelders wordt nog uitgevoerd.
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• Werkende schaderegeling

• Peilopzet in stappen doorvoeren:

➢ Scenario 2: tot 40cm

➢ tussentijds evaluatie a.d.h.v. monitoring 

➢ Scenario 3: tot 60cm

➢ tussentijds evaluatie a.d.h.v. monitoring 

➢ Scenario 4: tot 80cm

➢ doorlopende monitoring 

• Mitigerende maatregelen:

➢ op systeemniveau: aan de voorkant besluiten en onderdeel maken van maatregelenpakket 

VKA

➢ Op individueel niveau: afhankelijk van type maatregel direct meenemen of later (hangt samen 

met tussentijdse evaluatie bij stapsgewijze peilopzet)
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Alternatieven peilopzet 
Egweg / Meisevoort: 

grondwatermodelstudie

Bestuurlijke 
keuze VKA 
peilopzet

Integrale planvorming Lage Raam

Keuze VKA 
peilopzet

Peilopzet Egweg-Meisevoort: modelstudie en 
omgevingsproces

Integrale planvorming en omgevingsproces: beekontwikkeling, waterberging en 
peilopzet Lage Raam

Programma van 
Eisen en 

Schetsontwerp

Voorlopig 
Ontwerp

Definitief 
Ontwerp

(Ontwerp-) 
projectplan Waterwet

Vaststelling 
Projectplan 

Inspraak-
procedure

Bestuurlijke 
keuze Integraal

VKA

Incl. hydrologische onderbouwing gecombineerde 
effecten grond- en oppervlaktewater
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•Nadere beoordeling huizen en kelders

•Individuele gesprekken bij bepalende gronden

•Verdere uitwerking schaderegeling

•Oproep: samen vullen van monitoringsnetwerk!

•Besluitvorming VKA via DB: november/december 2020


