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De GGOR
 in uw buurt!

Dit is de laatste nieuwsbrief die over  

het project Landhorst op Peil op papier 

verschijnt. Voortaan houden we u op 

de hoogte via onze site www.aaenmaas.nl/

landhorstoppeil. Hier staat ook de over-

zichtskaart met daarin alle maatregelen.  

De informatie op deze kaart wordt zoveel 

mogelijk actueel gehouden. Zo kunt u  

precies zien waar en wanneer welke maat-

regelen worden uitgevoerd. Naast de kaart 

zullen we ook regelmatig updates plaatsen 

over de voortgang van het project. Heeft 

u vragen of opmerkingen over de kaart? 

Neem dan contact met ons op. n

Doel van de avonden was om samen te 

komen tot nieuwe stuwstanden. Hierdoor 

kan meer water worden vastgehouden, 

zonder dat er schade ontstaat aan 

gewassen. Eerder al onderzocht het 

waterschap of alle stuwen in de hoofd-

waterlopen op een goede hoogte staan. 

De teelt en de grondsoort achter de 

betreffende stuwen vormden daarbij het 

uitgangspunt. 

Vanuit de streek is de wens naar voren gekomen om alle maatregelen binnen 
de GGOR Landhorst te presenteren op een overzichtelijke kaart. Om aan 
deze wens tegemoet te komen heeft het waterschap een overzichtskaart 
ontwikkeld waarop alle maatregelen staan vermeld. 

Op 12 en 13 juni heeft het waterschap met agrariërs uit de regio Landhorst-

Wanroij gekeken hoe het peilbeheer in deze regio kan worden verbeterd. 

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

Nieuw peilbeheer rondom Landhorst



Contactrenovatie stuw Wanroij

Lopstuw

Werken met water. Voor nu en later.
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Heeft u vragen of opmerkingen? 

Neem dan contact met ons op. 

Projectleider Ingrid Rijkers wordt in 

verband met zwangerschapsverlof 

tijdelijk vervangen door Paul Dano.

•  Paul Dano, projectleider GGOR 

Landhorst, T. 06 2070 2338;

•  Jan Derks, waterbeheerder  

district Raam, 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 

Samen staan we sterker! 
Zonder medewerking van talloze 

agrariërs in de streek zou de GGOR 

niet succesvol zijn. Het waterschap 

wil de samenwerking in de toekomst 

daarom graag voortzetten. De ont-

wikkelingen in het gebied blijven we 

daarom monitoren. Mocht u vragen 

hebben over deze monitoring, neem 

dan contact met ons op. Dit kan met 

Sjaak Robben of Hans van Dijk. Zij 

zijn bereikbaar via 0485 39 6300. 

Pilot werpt vruchten af
Het project GGOR Landhorst is een 

pilotproject. Dit betekent dat het als 

voorbeeld zal dienen voor soortge-

lijke projecten in andere gebieden. 

In september is gestart met de 

GGOR Leijgraaf. Hierbij wordt de wa-

terhuishouding in het stroomgebied 

van de Leijgraaf geoptimaliseerd. 

Uit de analyse bleek dat bij enkele stuwen 

de waterstand kan worden verhoogd. 

Deze bevinding is voorgelegd aan de 

agrariërs uit het gebied. Hierbij is per stuw 

bekeken of de beoogde effecten overeen 

komen met de kennis uit de streek. Dit is 

het geval, en een brede instemming van 

de aanwezigen met de beoogde verhogin-

gen van de stuwstanden is het resultaat. 

Inmiddels zijn de streefpeilen door het 

Dagelijks Bestuur van het waterschap be-

krachtigd en vastgelegd voor de komende 

tien jaar. Voor belanghebbenden bestaat 

nog de mogelijkheid om het projectplan en 

de streefpeilen in te zien. Zo krijgen diege-

nen die de informatieavond niet bezocht 

hebben toch de mogelijkheid vragen te 

stellen. Kijk voor meer informatie op www.

aaenmaas.nl/bekendmakingen. De streef-

peilen zijn ook te raadplegen via de viewer. 

Planning: wat gaat er gebeuren?
In juni 2012 presenteerde het waterschap 

de analyse van de maatregelen die door 

de streek zijn ingebracht tijdens de huis-

kamergesprekken eerder in 2011. Uit deze 

analyse bleek dat veel maatregelen effect 

hebben tegen verdroging. Het waterschap 

heeft al deze maatregelen beoordeeld op 

efficiëntie, haalbaarheid en kosteneffecti-

viteit. 

De maatregelen die uit deze beoordeling 

zijn gekomen zijn verdeeld in drie catego-

rieën: beheer- en onderhoudsmaatrege-

len, maatregelen in de hoofdwaterlopen, 

en maatregelen buiten de hoofdwaterlo-

pen. Deze categorieën worden gefaseerd 

uitgevoerd. Voor de maatregelen buiten 

de hoofdwaterlopen wordt, medio novem-

ber, nog contact opgenomen met belang-

hebbenden.

Beheer- en onderhoudsmaatregelen
In het voorjaar van 2013 heeft het water-

schap de knelpunten van het beheer en 

onderhoud als eerste aangepakt. Zo is de 

basis van het watersysteem op orde en 

kan het water in het gebied wegstromen 

als er overlast ontstaat en worden vastge-

houden in tijden van droogte.

Maatregelen in de hoofdwaterlopen
De uitvoering van de maatregelen in de 

hoofdwaterlopen zijn in 2013 van start 

gegaan met de automatisatie van de stu-

wen in de Lage Raam. Deze zijn recent 

opgeleverd. Op dit moment wordt de ver-

vanging van de stuwen in de Oude Raam 

bij Wanroij voorbereid. Deze worden eind 

2013 vervangen. Rondom de Hanekamp-

seweg nabij Wanroij worden halverwege 

2014 enkele stuwen vervangen en enkele 

nieuwe stuwen geplaatst. In het najaar 

van 2013 worden tevens de inlaatstuwen 

van het Peelkanaal geautomatiseerd. 

Eind 2013 volgt nog een projectplan voor 

de nieuw te realiseren stuwen en de 

nieuwe waterlopen ten behoeve van de 

wateraanvoer. In 2014 kunnen deze werk-

zaamheden uitgevoerd kunnen worden. n


