Optimalisatie peilbeheer Leijgraaf
Het resultaat
Waterschap Aa en Maas heeft in samenwerking met grondeigenaren tussen 2014 en 2018 de
watervoorziening in het stroomgebied van de Leijgraaf verbeterd. Er is voor het gehele stroomgebied
een GGOR opgesteld, een Gewenst Grond- en Oppervlaktewaterregime. Geen overbodige luxe, want
ons klimaat verandert. We gaan meer drogere periodes meemaken en meer zware buien, waardoor
het watersysteem veerkrachtiger moet worden en het beheer dynamischer. Voor de landbouw
betekent dit dat de potentiële opbrengst kan toenemen door een langer groeiseizoen en een hogere
luchttemperatuur. Maar er is ook meer risico op vochttekorten en wateroverlast.
Er zijn voor het volledige projectgebied bijvoorbeeld gewenste
streefpeilen afgesproken om de waterverdeling
te optimaliseren. Deze worden eens in de
Geffen
zoveel tijd geëvalueerd. Op deze kaart staan
alle uitgevoerde maatregelen.
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Hieronder is per nummer op
de kaart de oorspronkelijke
situatie beschreven en de
uitgevoerde maatregel(en).
Daar is ook een categorie aan
gekoppeld, zie legenda.
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Op deze locatie was er sprake van een te natte situatie. Door een
keer extra de bodem te maaien is deze te natte situatie opgelost. O
Op deze locatie was er sprake van een te natte situatie door een
verhoogd winterpeil. Daarom is de waterloop gebaggerd, hierdoor is
er meer ruimte ontstaan om een betere waterafvoer te kunnen genereren. K
De duikers van de schouwsloten op deze locatie zaten verstopt.
Daarom zijn deze doorgespoten en is de waterloop gebaggerd. Zo kan
het water weer gemakkelijk door de sloot stromen. B, K
Op deze locatie was er sprake van een te natte situatie. Daarom
is er een extra afsluiter geplaatst. In de zomer is het water dan
gemakkelijker vast te houden en in de winter blijft deze dicht om de
wateraanvoer te beperken. R
Op deze locatie was er sprake van een te natte situatie. Daarom is
er een streefpeilenbesluit vastgesteld waarin optimalere streefpeilen
zijn afgesproken. F
Op deze locatie was er sprake van een te droge situatie in de
zomerperiode. Terwijl er wel een goede mogelijkheid is voor
wateraanvoer. Er is voldoende water aanwezig. Door het baggeren
van de waterloop is het nu gemakkelijker om het water er in te
laten. K
Op deze locatie was sprake van een te droge situatie. Daarom is er
een afsluiter geplaatst om de wateraanvoer en waterafvoer beter in
controle te houden. Daarnaast is de waterloop ook gebaggerd. Zo kan
het water weer gemakkelijk door de sloot stromen. R, K
Deze locatie was erg nat, terwijl het wel gewenst was dat het juist
wat droger was. Daarom is er een streefpeilenbesluit vastgesteld
waarin optimalere streefpeilen zijn afgesproken. F
Op deze locatie liggen de percelen laag en werden voorheen als nat
ervaren. Nu is er een streefpeilenbesluit vastgesteld waarin streefpeilen zijn afgesproken om te zorgen voor een optimaler waterpeil. F

10

Op deze locatie was er sprake van een te hoge wateraanvoer.
Hierdoor was er sprake van een te natte situatie in Berlicum. Daarom
was flexibeler peilbeheer nodig. T

11

Op deze locatie was er de wens om flexibeler om te gaan met het
peilbeheer. Omdat de waterloop wel wat voller mag zijn. Als het een
droge zomer is zetten we nu de bestaande stuwen iets hoger. T

12

Op deze locatie was er sprake van een te natte situatie. Deze problematiek wordt verder opgepakt binnen een ander project. S

13

Op deze locatie was de situatie te nat. Het water werd niet afgevoerd. De watergang is nu gebaggerd en het streefpeilenbesluit is
vastgesteld waarin optimalere streefpeilen zijn afgesproken. F, K

14

Op deze locatie was er sprake van een te droge situatie in de
zomerperiode. Daarom is er een stuw geplaatst om te zorgen voor
een optimale verdeling van het water. G

15

Op deze locatie was er sprake van een te natte situatie. De stuw is
verplaatst en verhoogd om te zorgen voor een optimalere verdeling
van het water. G

16

Op deze locatie was er sprake van een te droge situatie in de
zomerperiode. Er was geen tot weinig water beschikbaar. Daarom is
de stuw verplaatst van bovenstrooms naar benedenstrooms. Er kan
hierdoor meer water worden geconserveerd. G

17

Op deze locatie was er sprake van een te natte situatie. Daarom is
er een afsluiter geplaatst om de wateraanvoer en waterafvoer beter
in controle te houden. R

18

Op deze locatie was er sprake van droogte vanwege hoogteverschil.
De omliggende percelen zijn veel lager. Daarom moest het water op
een manier de bult op worden gebracht. Hiervoor is er een unieke op
maat gemaakte infiltratievoorziening op initiatief van ondernemer
Leon Steenbergen. De graszodenkweker heeft een pompsysteem
bedacht om met het overtollige water van zijn te natte gronden zijn

droge gronden te
voorzien van water.
Door dit systeem is
de watervoorziening
voor de omgeving van
de Vinkelsestraat sterk
verbeterd. N

draait
op waterkracht.
Aan
de twee
stuwen in
de Leijgraaf
zijn waterraderen geplaatst die
voldoende energie
opwekken om het
gemaal te laten functioneren. Dit is het eerste
energieneutrale gemaal in
Nederland, uniek dus! Meer
informatie: www.aaenmaas.nl/
leijgraaf. E, F, J

19

Op deze locatie was er
sprake van een natte hoek op
het perceel. Er omheen liggen
meerdere hoge, droge percelen.
Daarom heeft de ondernemer een
manier bedacht om het overtollige water
van deze locatie naar de droge percelen te
krijgen. De graszodenkweker Leon Steenbergen
heeft een pompsysteem bedacht om met het overtollige water van zijn te natte gronden zijn droge gronden te
voorzien van water. Door dit systeem is de watervoorziening voor de
omgeving van de Vinkelsestraat sterk verbeterd. N

20

Op deze locatie was het waterpeil erg hoog. Dit kwam mede vanwege het maaibeleid dat ondertussen was veranderd. Zo ontstonden
er problemen op de Groote Wetering. Daarom is de waterloop gebaggerd en is de stuw geautomatiseed. Zo wordt het waterpeil nu beter
gereguleerd. K, C

21

Op deze locatie was het waterpeil erg hoog. Dit kwam mede vanwege het maaibeleid dat ondertussen was veranderd. Daarom is de
waterloop gebaggerd. Zo wordt het water beter afgevoerd. K

22

Op deze locatie onstonden bij piekbuien problemen omdat de
waterloop vol liep. De (te) kleine duikers stremden de waterafvoer.
Daarom zijn de krappe duikers in de omgeving vergroot. P

23

Op deze locatie was er sprake van een te natte situatie. Daarom is
er een gebiedsregeling ingesteld die zorgt voor een goede wateraanvoer en waterverdeling. Daarnaast is er een streefpeilenbesluit vastgesteld waarin de gewenste streefpeilen staan. E, F

24

Op deze locatie was er sprake van een te natte situatie. Daarom is
er een gebiedsregeling ingesteld die zorgt voor een goede wateraanvoer en waterverdeling. Daarnaast is er een streefpeilenbesluit vastgesteld waarin de gewenste streefpeilen staan. E, F

25

Met name als er een tijdje niet gemaaid was nam het risico op
wateroverlast op deze locatie toe. Daarom was flexibeler peilbeheer
nodig en komen we in de toekomst eventueel een extra keer maaien.

O, T

26

Met name wanneer er een tijde niet gemaaid was nam het risico op
wateroverlast op deze locatie toe. Daarom was er de behoefte om te
streven naar een stabieler waterpeil. Als oplossing is er een gebiedsregeling ingesteld die zorgt voor een goede wateraanvoer en waterverdeling. Daarnaast is er een streefpeilenbesluit vastgesteld waarin
de gewenste streefpeilen staan. E, F

27

De percelen op deze locatie waren nat. Daarom is er een streefpeilenbesluit vastgesteld om te zorgen voor optimalere waterpeilen. F

28

Op deze locatie was er sprake van een te natte situatie. Dit probleem kwam door de hoge stand van stuw 211F. Om dit optimaler in
te regelen is er een gebiedsregeling getroffen om te zorgen voor een
goede wateraanvoer en waterverdeling en een streefpeilenbesluit
vastgesteld waarin de gewenste streefpeilen staan. E, F

29

In de zomerperiode mocht het waterpeil wel wat meer omhoog,
mits dit niet voor verdere problemen in de omgeving zou zorgen. Na
onderzoek bleek dit geen probleem te zijn en is er een gebiedsregeling getroffen om te zorgen voor een goede wateraanvoer en waterverdeling en een streefpeilenbesluit vastgesteld waarin de gewenste
streefpeilen staan. E, F

30

Op deze locatie was er sprake van een te nat perceel. Daarom is er
een streefpeilenbesluit vastgesteld waarin optimalere streefpeilen
zijn afgesproken. F

31

De percelen op deze locatie waren nat. Daarom is er een streefpeilenbesluit vastgesteld om te zorgen voor optimalere waterpeilen. F

32

Op deze locatie was er sprake van een te natte situatie. Daarom is
er een streefpeilenbesluit vastgesteld waarin de gewenste streefpeilen staan. F

33 Op deze locatie was er sprake van een te hoge waterstand. Deze
werd hoog gehouden om water naar Loosbroek, Heesch en Vinkel
te stuwen. Er zal vanaf nu actiever worden gestuurd op het waterpeil. Er is een gebiedsregeling getroffen om te zorgen voor een
goede wateraanvoer en waterverdeling en een streefpeilenbesluit
vastgesteld waarin de gewenste streefpeilen staan voor de omgeving. Tevens is er een nieuw aanvoergemaal geplaatst (gemaal Den
Doolhof) om wateraanvoer te garanderen en om de te natte situatie te verbeteren. Dit gemaal is volledig energieneutraal omdat het

34

Het waterpeil op deze locatie was erg hoog, hoger dan nodig. Er was
sprake van onderbemaling van gemaal Rietbeemden. Deze is aangepast naar een lager streefpeil in het streefpeilenbesluit. F

35

Op deze locatie was er sprake van een te nat perceel in verband
met het hoge waterpeil van de Leijgraaf. Daarom is er een streefpeilenbesluit vastgesteld waarin optimalere streefpeilen zijn afgesproken. F

36

Het perceel op deze locatie was erg nat. Dit probleem is opgepakt
binnen het Nationaal Bestuursakkoord Water. S

37

De percelen op deze locatie waren nat. Daarom is er een streefpeilenbesluit vastgesteld om te zorgen voor optimalere waterpeilen. F

38

Op deze locatie was er sprake van een te nat perceel door de vettige grond. Hierdoor kan het water bij hevige regenval niet gemakkelijk weg door de grond, maar via het perceel de sloot in. Daarom
is er hier een gebiedsregeling ingesteld om te zorgen voor een goede
waterafvoer en wateraanvoer. E

39

Deze locatie is relatief droog. Daarom is er een gebiedsregeling
ingesteld om zo de wateraanvoer en waterverdeling beter te kunnen
regelen. E

40

Op deze locatie was er sprake van een te natte situatie. Dit
kwam met name vanwege wijstverschijnselen en het grondsoort:
moer (veengrond, moerassig land). Het water verdwijnt snel
de grond in, waar het soms gunstig is om een watervorraad te
hebben en houden. Daarom is er een streefpeilenbesluit vastgesteld waarin de gewenste streefpeilen staan. Stuwen worden nu
zo ingeregeld dat het water op de juiste momenten vastgehouden
kan worden. F

41

Op deze locatie was het peilbeheer niet efficient. Er is hier gekeken
naar het makkelijker sturen van de pieken in natte situaties en het
voorkomen van te droge situaties. Daarom is er een gebiedsregeling
ingesteld om zo de wateraanvoer en waterverdeling beter te kunnen
regelen. Daarnaast is er in de zijsloot een LOP-stuw geplaatst zodat
het water beter vastgehouden wordt. E, H

42

Op deze locatie was er sprake van een te hoog waterpeil in de
Leijgraaf en daardoor was er in combinatie met de begroeiing een
risici0 op een te natte situatie. Over de gewenste waterpeilen zijn nu
afspraken gemaakt in het streefpeilenbesluit. Ook is er een gebiedsregeling ingesteld die zorgt voor betere wateraanvoer en waterverdeling. Om verdroging te voorkomen op de aanliggende percelen zijn in
de zijwatergangen LOP-stuwen geplaatst. E, F, H

43

Op deze locatie was er sprake van een te natte situatie. Daarom is
er een gebiedsregeling ingesteld die zorgt voor een goede wateraanvoer en waterverdeling. Daarnaast is er een streefpeilenbesluit vastgesteld waarin de gewenste streefpeilen staan. E, F

44

Op deze locatie was er sprake van een te nat perceel. Dit is nu
opgelost door het vaststellen van een streefpeilenbesluit waarin
de gewenste streefpeilen staan. Daarnaast is er een gebiedsregeling ingesteld die zorgt voor een goede wateraanvoer en waterverdeling. E, F

45

Op deze locatie was er sprake van een te natte situatie vanwege het
hoge waterpeil van de Leijgraaf. Daarom is de stuw geautomatiseerd
om het waterpeil beter te kunnen reguleren. Er wordt nog gekeken
of het mogelijk is om de waterloop te verbreden aan de hand van
beschikbare gronden. C

46

Op deze locatie was er sprake van een te natte situatie. Water werd
hier vastgehouden en het peil zou in de meeste ideale situatie best
wel iets lager mogen. Over de gewenste waterpeilen zijn nu afspraken gemaakt in het streefpeilenbesluit. F

47

Dit gebied ligt relatief hoog en droog. Het maaiveld ligt hoger dan
het lagere maaiveld ten zuiden, richting de Leijgraaf. Daarom is de
watergang opgeschoont en is er een LOP-stuw geplaatst zodat het
water beter vastgehouden wordt. B, H

48

In de zomerperiode werd het waterpeil op deze locatie over het
algemeen als goed ervaren. Buiten deze periode werd de situatie
echter als te nat ervaren. Over de gewenste waterpeilen zijn nu
afspraken gemaakt in het streefpeilenbesluit. Ook is er een gebiedsregeling ingesteld die zorgt voor betere wateraanvoer en waterverdeling. E, F

49

Hier was de situatie erg nat, omdat de waterloop relatief krap is
voor de hoeveelheid water die het af moet voeren. Daarom is de stuw
geautomatiseerd om het waterpeil beter te kunnen reguleren. Tevens
is de Leijgraaf verbreed zodat grotere hoeveelheden water beter afgevoerd kunnen worden. C, L

50

Hier was sprake van een te natte situatie rondom het gemaal
Veluwe. Daarom is er een gebiedsregeling ingesteld die zorgt voor
een betere wateraanvoer en waterverdelding. E

51

In de omgeving van Boekel is er sprake van een droge situatie.
Op deze locatie is de sloot relatief groot voor de hoeveelheid water
die er gemiddeld doorheen stroomt. Als oplossing zijn daarom
stuwen geautomatiseerd, om het waterpeil beter te kunnen reguleren. Daarnaast is de Peelse Loop (komt het projectgebied binnen
bij Elsendorp) geoptimaliseerd om de wateraanvoer naar Boekel en
omgeving te verbeteren. Ook is er een gebiedsregeling ingesteld die
zorgt voor betere wateraanvoer en waterverdeling. B, C, E

52

62

Op deze locatie was er sprake van schommelingen in het waterpeil. Het maaiveld van het betreffende perceel ligt veel hoger dan de
omgeving. De lagere percelen daarnaast konden overlast ondervinden. Daarom is er een inlaat geplaatst vanuit de Landmeerse Loop
naar de drogere percelen voor de wateraanvoer. M

63

Op deze locatie was er sprake van droogte, de Landmeerse Loop viel
namelijk droog. Dit is een relatief brede waterloop. Er is uitgebreid
onderzocht of het versmallen van de waterloop een gunstig effect
zou hebben op de bestrijding van de droogte en of de slootbodem
voorzien van leem nut heeft. Dit bleek niet de meest ideale oplossing
te zijn, want dit geeft vervolgens weer problemen in te natte situaties. Over de gewenste waterpeilen zijn nu afspraken gemaakt in het
streefpeilenbesluit. Stuwen zijn verhoogd om het water beter vast te
kunnen houden in droge periodes. A, F

64

De wateraanvoer op deze locatie was voorheen onvoldoende. Mede
door begroeiing en afkalving was er te weinig doorvoer van water.
Na een maaibeurt was er maar voor korte tijd sprake van meer
wateraanvoer. Als oplossing is daarom het achterstallige onderhoud bij de Peelse Loop uitgevoerd, zoals het upgraden van duikers. Daarnaast zijn een aantal belangrijke stuwen in de omgeving
(251N en 251CO) geautomatiseerd om zo het water beter te kunnen
sturen. Ook is er een gebiedsregeling ingesteld die zorgt voor betere
wateraanvoer en waterverdeling. In de toekomst wordt de wateraanvoer via de Peelse Loop nog verder geoptimaliseerd. A, B, C, E, P

Op deze locatie was er bij neerslag sprake van een over het algemeen te natte situatie. Het perceel is gedraineerd en vroeger afgegraven. Het ligt net bovenstrooms van een stuw. Daarom is er een
buis van 45 meter aangelegd zodat perceel kan afwateren benedenstrooms van de stuw. I

53

In de omgeving van Boekel is er sprake van een droge situatie.
Op deze locatie is de sloot relatief groot voor de hoeveelheid water
die er gemiddeld doorheen stroomt. Als oplossing zijn daarom
stuwen geautomatiseerd, om het waterpeil beter te kunnen reguleren. Daarnaast is de Peelse Loop (komt het projectgebied binnen
bij Elsendorp) geoptimaliseerd om de wateraanvoer naar Boekel en
omgeving te verbeteren. Ook is er een gebiedsregeling ingesteld die
zorgt voor betere wateraanvoer en waterverdeling. B, C, E

Legenda

54

In de omgeving van Boekel is er sprake van een droge situatie. Op deze locatie is de sloot relatief groot voor de hoeveelheid water die er gemiddeld doorheen stroomt. Als oplossing
zijn daarom stuwen geautomatiseerd, om het waterpeil beter te
kunnen reguleren. Daarnaast is de Peelse Loop (komt het projectgebied binnen bij Elsendorp) geoptimaliseerd om de wateraanvoer naar Boekel en omgeving te verbeteren. Ook is er een
gebiedsregeling ingesteld die zorgt voor betere wateraanvoer en
waterverdeling. B, C, E
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Voor meer informatie:

55

De wateraanvoer op deze locatie behoefde verbetering. Daarom
is de Peelse Loop geoptimaliseerd. Zo zijn daar duikers verruimd
en stuwen geautomatiseerd om de wateraanvoer te verbeteren.
Daarnaast zijn meerdere belangrijke stuwen in de omgeving geautomatiseerd om zo het water beter te kunnen sturen. Ook is er een
gebiedsregeling ingesteld die zorgt voor betere wateraanvoer en
waterverdeling. B, C, E

56

Het sportpark in Boekel was te nat. Het was nodig om het water
beter te verdelen. Daarom is er een LOP-stuw geplaatst. Deze kan het
water vasthouden in droge tijden. H
Op deze locatie was er sprake van droogte, omdat er geen mogelijkheden zijn voor wateraanvoer. Daarom zijn er nieuwe afspraken
gemaakt in het streefpeilenbesluit over de gewenste peilen. Stuwen
worden bijvoorbeeld nu iets hoger gezet om het water beter vast te
kunnen houden. F
Tijdens zeer droge periodes was er sprake van onvoldoende
wateraanvoer en stond de sloot droog. Daarnaast trok het water dat
er in stroomde erg snel de grond in. Kortom, deze droogte moest
aangepakt worden. Daarom is de waterinlaat geautomatiseerd
om te zorgen dat de wateraanvoer beter gereguleerd kan worden.
Daarnaast is achterstallig onderhoud bij de Peelse Loop uitgevoerd,
zijn stuwen geautomatiseerd en is er een gebiedsregeling ingesteld.
Dit alles om te zorgen voor een betere wateraanvoer en waterverdeling. B, C, D, E

59

Stuw 248A staat hoog om water vast te kunnen houden. Echter
wanneer er een piekbui komt dan vormt deze hoge stuwstand een
risico voor wateroverlast. De stuw is nu geautomatiseerd zodat hij
automatisch omlaag kan in pieksituaties om overlast te voorkomen
en te zorgen voor voldoende water in droge periodes. C

60

Deze locatie is relatief nat. Er werd al flexibel omgegaan met de
peilen, zodat te natte situaties opgevangen konden worden. Over de
gewenste waterpeilen zijn nu afspraken gemaakt in het streefpeilenbesluit. F

61

Op deze locatie was er sprake van droogval. Als oplossing zijn
daarom een aantal belangrijke stuwen in de omgeving geautomatiseerd om zo het water beter te kunnen sturen. C
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