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Technisch vernuft
boven de weg!

Een jaar na introductie van het project 

GGOR (Gewenst Grondwater- en  

Oppervlaktewater Regime) Landhorst  

op Peil voert waterschap Aa en Maas 

de eerste maatregelen ten behoeve van 

flexibeler peilbeheer uit. Dit houdt in dat 

bestaande stuwen in de Lage Raam  

worden gereinigd en bijgewerkt. Daar-

naast worden de stuwkleppen die nu met 

de hand bediend worden vervangen door 

geautomatiseerde stuwkleppen. Erik 

Geene, lid van het Algemeen Bestuur 

van waterschap Aa en Maas en lid van 

de klankbordgroep: “het gewenste  
waterpeil kan hierdoor op ieder  

tijdstip worden gerealiseerd. Het 
water kan worden vastgehouden of 
afgevoerd als dat nodig is. Deze flexi-
biliteit van het waterpeil is belangrijk, 
want te nat of te droog kan hiermee 
worden voorkomen.” 

Om de werkzaamheden goed uit te kun-

nen voeren wordt de Lage Raam tijdelijk 

omgeleid. De beek stroomt daarom via 

een grote pijpleiding over de weg. Naar 

verwachting rijdt het verkeer eind mei 

weer gewoon over de beek, in plaats 

van er onder door. De werkzaamheden 

worden dan afgerond.

Voor even ligt de Lage Raam niet laag, maar hoog. Ter hoogte van de 

Hapseweg tussen Wanroij en Haps stroomt de beek via een technische 

installatie vier meter boven de weg; maar liefst zes meter boven zijn eigen 

peil. Het verkeer rijdt hier onder de beek door. Het technisch vernuft wordt 

ingezet om de stuwen in de Lage Raam te renoveren en automatiseren.

Landhorst op Peil
 

Passend waterregime 
voor de landbouw

Het gebied rondom Landhorst is, 

met name in de voorjaars- en zomer-

maanden, te droog. Voor de landbouw 

en voor de natuur. 

Waterschap Aa en Maas is daarom 

samen met de ZLTO het project  

Landhorst op Peil gestart. Daarmee  

werken we aan een betere watervoor-

ziening in het gebied, afgestemd op 

het gebruik van de grond en rekening 

houdend met de natuurlijke kenmerken 

van de ondergrond.

(Grond)water wordt beter vastgehouden 

zodat beregenen minder snel nodig is. 

Met deze brief informeert waterschap 

Aa en Maas de grondeigenaren in de 

regio over de voortgang van dit project. 

Informatiebrief



Contact

Een gerenoveerde en geautomatiseerde stuw

Werken met water. Voor nu en later.
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Voor vragen kunt u contact 

opnemen met:

•  Ingrid Rijkers, projectleider 

bij waterschap Aa en Maas,  

T. 073 615 8269;

•  Jan Derks, waterbeheerder 

bij waterschap Aa en Maas,  

T. 0485 39 6306.

Of een lid van de klankbordgroep: 

Erik Geene, Helmie van Creij,  

Wilbert Egelmeers, Mat van de 

Broek

Voor meer informatie: 

www.aaenmaas.nl/landhorstoppeil 

Meer informatie
Over de bijeenkomsten rondom peil-

beheer verstrekt waterschap Aa en 

Maas binnenkort meer informatie. 

Heeft u vragen over het project of 

wilt u meer inzicht in de maatregelen 

die genomen worden en zijn? Dan 

kunt u op 22 mei binnen lopen bij 

waterschap Aa en Maas. Tussen 

16.00u-20.00u zijn medewerkers 

van het waterschap aanwezig op het 

districtskantoor te Cuijk om vragen te 

beantwoorden. 

Rond de tafel voor beter peilbeheer
Het afgelopen jaar heeft waterschap Aa 

en Maas middels huiskamergesprekken  

geïnventariseerd hoe het water systeem in 

het gebied rond Landhorst kan worden  

geoptimaliseerd. Bij agrariërs kwam 

hierbij de wens naar voren om het hoofd

water systeem beter te kunnen sturen. 

Water kan dan worden vastgehouden en 

afgevoerd wanneer dat nodig is. Verdro

ging in het gebied wordt zo tegengegaan 

en wateroverlast wordt waar mogelijk 

voor komen.

Samen met agrariërs in het gebied heeft 

waterschap Aa en Maas de wensen, 

knelpunten en mogelijke oplossingen 

rondom peilbeheer in kaart gebracht.  

Het water in het gebied rond Landhorst 

zakt, zo blijkt, vrij snel weg.  De hoog-

gelegen gebieden zijn vaak te droog, 

terwijl er in de laag gelegen gebieden 

(rondom Wanroij) sprake kan zijn van 

wateroverlast.

Onderscheid in maatregelen 
De knelpunten en oplossingen zijn op 

kaart gezet en vervolgens gepresenteerd 

in een gebiedsbijeenkomst. In de hieruit 

volgende maatregelen is vervolgens een 

onderscheid gemaakt. Wat pakken we  

het eerste aan, en wat kan nog even 

wachten? De aanpak van de stuwen in 

de Lage Raam kreeg hierbij prioriteit. 

Het automatiseren ervan draagt bij aan 

de flexibiliteit van het systeem. Zo kan er 

sneller en efficiënter gestuurd worden op 

een passend waterpeil bij een te droge of 

natte situatie. 

Hoe nu verder?
Met de werkzaamheden bij de stuw in de 

Lage Raam is een eerste stap in de rich

ting van flexibel peilbeheer gezet. 

Maar wat gaat er nog meer gebeuren?

De komende periode gaat het waterschap 

met agrariërs kijken waar in het gebied het 

peilbeheer aangepast kan worden.  Het 

nemen van maatregelen is één onderdeel, 

het optimaliseren van de stuwpeilen is ook 

nodig voor een optimaler watersysteem. 

De focus ligt dan op het verhogen van het 

stuwpeil om water langer beschikbaar te 

hebben. De samenwerking met de streek 

is hierbij erg belangrijk. Het waterschap 

heeft een beeld bij de beste kansen, maar 

wil dit met u beoordelen.  In juni 2013 

wordt een bijeenkomst gepland, wij willen 

u daar alvast voor uitnodigen. Uiteindelijk 

moet dit voor u leiden tot hogere opbrengs-

ten, waarbij minder beregend hoeft te wor-

den omdat grondwaterstanden hoger zijn. 

En verder…
Dit jaar en in 2014 worden nog aanvul-

lende maatregelen genomen zoals het 

aanleggen van (LOP)stuwtjes in de 

leggerwaterlopen. Uit de inventarisatie 

bleek ook dat er veel vragen waren over 

beheer en onderhoud. De meeste aan-

gedragen knelpunten zijn inmiddels

opgelost, zoals het doorsteken van 

duikers of onderhoud aan stuwplanken. 

Ook bleek dat het niet altijd duidelijk is 

voor wie en hoe de onderhoudstaken 

zijn voor sloten en duikers. 

Op www.aaenmaas.nl/landhorstoppeil 

vindt u ‘de spelregels’ voor het onder-

houd van sloten nog eens op een rij. 


