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1 Samenvatting en advies
Waterschap Aa en Maas heeft de taak het peilbeheer voor gebieden af te stemmen op de omgeving
en de doelen die aan een watersysteem gekoppeld zijn. Deze taak maakt inzichtelijk dat
tegenstrijdige belangen vragen om compromissen ten aanzien van peilbeheer. Om voor het
waterbeheer zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de diverse doelen, is een GGOR (Gewenst
Grond en Oppervlaktewater Regime) project gestart voor het stroomgebied van de Leijgraaf. In
diverse stappen en in intensief overleg met vertegenwoordigers uit het projectgebied zijn
gebiedskenmerken, beleidsdoelen, knelpunten en mogelijke oplossingen geïnventariseerd. De
voorgestelde maatregelen leiden tot een optimalisatie van het peilbeheer.
Het stroomgebied van de Leijgraaf kent vier deelgebieden met een specifieke problematiek.
Onderstaande tabel geeft de maatregelen voor twee algemene knelpunten en specifieke knelpunten
voor de vier deelgebieden.
Zie Bijlage10 hoogtekaart en bijlage 2 wateraanvoer en verdeling

Knelpunt
Algemeen knelpunt 1
Algemeen knelpunt 2

Deelgebied 1:
Boekel / Venhorst

Deelgebied 2:
Bovenloop Leijgraaf
Deelgebied 3:
Benedenloop Leijgraaf
Deelgebied 4:
Groote Wetering

Set van maatregelen
Regulier overleg lokaal niveau.
Onderhoud GGOR proces: in gesprek blijven met omgeving.
Flexibel peilbeheer: optimaal conserveren in combinatie met het (indien
nodig) inspelen op actuele en verwachte waterbehoefte. Hiermee wordt
het gedrag van het waterschap bedoeld naar de omgeving.
Capaciteit gemaal Veluwe verminderen bij sterke toename afvoer als
technische oplossing.
Debietgestuurd peilbeheer. Tijdelijke verlaging van hoge stuwpeil bij
automatische stuwen ten tijde van hoge afvoer tijdens de zomer als
technische oplossing.
Water conserveren in Boekel / Venhorst.
Automatiseren stuwen in Peelse Loop om leverbetrouwbaarheid van de
afgesproken hoeveelheid te verbeteren.
Basis op Orde; baggeren en krappe duikers vervangen.
Bodemprofiel vergroten binnen bestaande EVZ’s.
Bodemprofiel vergroten van nog te verwerven gronden t.b.v. waterafvoer.
Basis op orde voor de aanvoerroute naar Bernheze; baggeren.
Flexibel peilbeheer.
Behouden wateraanvoer.
Basis op orde.
Flexibel peilbeheer.

Van de vier aspecten uit de doelstelling wordt hieronder beschreven in hoeverre de doelstelling
behaald is.
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1.1 Betere balans in lokale waterbehoeften
De maatregelen benoemd bij de algemene knelpunten 1 en 2 dragen bij aan de gewenste
optimalisatie van het waterbeheer. We blijven in gesprek met de streek over de optimalisatie van het
gevoerde, flexibele peilbeheer binnen de in dit GGOR afgesproken marges en in integrale afweging
van de belangen. Op de hoge gronden zetten we in op maximaal conserveren van water. Dit
voorraadbeheer is van belang voor zowel de ecologie als voor de landbouw om watertekorten zo
lang mogelijk uit te stellen. In de beekdalen zoeken we afhankelijk van de behoefte en de
hydrologische omstandigheden en neerslagverwachting binnen de in dit GGOR afgesproken marges
continu naar het juiste evenwicht. Voor de natte natuurparels binnen het projectgebied hebben de
maatregelen geen meetbaar effect. Omdat hier geen knelpunten opgehaald zijn, worden geen
wijzigingen doorgevoerd en blijven we hier maximaal conserveren. Door de resultaten van de
maatregelen uit het proces te volgen en te bespreken met de streek wordt meer draagvlak gecreëerd
voor de handelingen van het waterschap.
Ook het gedoseerd bedienen van stuwen en gemalen leidt tot een optimalisatie die meer aansluit bij
de gebiedskenmerken, weersomstandigheden en wensen van gebruikers. Dit vraagt om een
aanpassing in zowel de stuwen en gemalen, een toename voor de capaciteit t.b.v. bediening, alsook
een kleine aanpassing van kaders waarbinnen het peilbeheer wordt uitgevoerd.

1.2 Vermindering wateroverlast door hoge grondwaterstanden
Het knelpunt wateroverlastdoor hoge grondwaterstanden, is aanwezig in deelgebied 2 (bovenloop
Leijgraaf) en deelgebied 3 (benedenloop Leijgraaf) en deels in deelgebied 4 (Groote Wetering).
Er wordt geen overlast ervaren door inundatie vanuit waterlopen. De hierna benoemde maatregelen
richten zich dus niet op het beperken van inundatierisico.
Door het uitvoeren van de benoemde maatregelen zoals verruimen van het bodemprofiel en
toepassen van debietgestuurd peilbeheer wordt het knelpunt kleiner.
Dit is effectief in de beekdalen en is een voorwaarde om hoge streefpeilen ten behoeve van aanvoer
naar deelgebied 4 te kunnen blijven hanteren. Voor de hoger gelegen peilvakken van de Leijgraaf
leidt het vergroten van het profiel tot vermindering van de overlast. Flexibel peilbeheer heeft hier
betrekking op het verlagen van de inlaathoeveelheid tijdens grote neerslag. Dit vermindert de lokale
en periodieke grondwateroverlast die in de huidige situatie ervaren wordt. Het inundatierisico neemt
niet toe omdat in de Leijgraaf alle stuwen geautomatiseerd zijn en geprogrammeerd zijn op een vast
waterpeil.
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1.3 Vermindering watertekort
Watertekort doet zich met name voor in deelgebied 1 (Boekel/Venhorst) en deels in deelgebied 4
(Groote Wetering). Door de benoemde maatregelen wordt water optimaler gestuurd naar dit droge
gebied en wordt het water aldaar beter verdeeld en geconserveerd. Op deze manier kan in droge
tijden de continuïteit van wateraanvoer gegarandeerd worden. Hierdoor wordt langere tijd tegemoet
gekomen aan de waterbehoefte. Tijdens lange droge perioden blijft de waterbehoefte in de zomer
groter dan het aanbod. De mogelijkheden om watertekorten te verminderen op het perceel zijn in dit
GGOR niet opgenomen als maatregel door het waterschap. Daarover blijft het waterschap in gesprek
met de streek om (o.a. aan de hand van bedrijfswaterplannen) te kijken welke maatregelen nodig zijn
voor het beperken van watertekort.

1.4 Positieve effecten realiseren op (ecologische) waterkwaliteitsdoelen
De maatregel flexibel peilbeheer heeft een licht positief effect op de ecologische doelstellingen die
binnen het plangebied gelden. Door flexibel peilbeheer wordt meer ingespeeld op
weersomstandigheden en dit komt op bepaalde momenten dichter bij natuurlijk peilbeheer. Doordat
de peilen nog steeds onnatuurlijk blijven (hoog in de zomer, laag in de winter) heeft de maatregel
geen grootschalig positief effect op de Kaderrichtlijn Water doelen. Maar het heeft ook geen negatief
effect op ecologische functies vanuit de groenblauwe mantel (o.a. de ecologische verbindingszones).
Met de voorgestelde maatregelen wordt een haalbare, lichte verbetering of gelijkblijvende situatie
voor eerder genoemde doelen bereikt. Daarnaast wordt beoogd de EVZ op enkele plekken uit te
breiden.
In bijlage 12 effecten/maatregelen matrix zijn de effecten van de te nemen maatregelen per
deelgebied overzichtelijk gemaakt.
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2 Inleiding
2.1 Aanleiding
Waterschap Aa en Maas werkt voor diverse deelgebieden aan de optimalisatie van waterbeheer. Aan
de hand van de functies van een gebied worden deelgebieden gedefinieerd. In diverse
natuurgebieden zijn zogeheten GGOR natuur projecten uitgevoerd. Ook voor landbouwgebieden
dienen optimalisatie studies uitgevoerd te worden. Het projectgebied Leijgraaf is een deelgebied
waar een GGOR landbouw project is gestart.
Om te voldoen aan de waterbehoefte van de landbouw worden via de Leijgraaf grote hoeveelheden
water getransporteerd. Dit zorgt plaatselijk voor hoge waterpeilen.

Stuwvak 211G in de Leigraaf: hoge waterpeilen t.b.v. wateraanvoer

Al ruim 30 jaar wordt gesproken over de wens tot optimalisatie van het peilbeheer, niet te veel en
niet te weinig water, in het stroomgebied van de Leijgraaf. Het waterschap pakt de signalen uit de
omgeving op en start een GGOR-project (Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime) voor het
stroomgebied van de Leijgraaf. Het stroomgebied omvat de gemeenten Boekel, Uden, Bernheze en
delen van Maasdonk, St. Michielsgestel en ’s-Hertogenbosch. Doel: te komen de gewenste
optimalisatie van de waterpeilen.
Hoofdlijn van het waterbeleid van waterschap Aa en Maas is een goed beheer van de watervoorraad.
Hierbij worden de grondwaterstanden nauwlettend in de gaten gehouden en tekorten tijdig
aangevuld. Dit vergt een nieuw aanpak voor waterconservering (het zo lang mogelijk vasthouden van
water in de bodem ter bestrijding van verdroging en het voorkomen van droogteschade) en een
optimalisatie van de wateraanvoer. Daarvoor is zowel inzet van het waterschap als de agrariër nodig.
Een GGOR-proces kenmerkt zich door het objectief in beeld brengen van de wensen ten aanzien van
de verschillende functies zoals verschillende typen agrarische bedrijven en natuur met specifieke
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wensen. Daarna wordt een integrale en gebiedsgerichte afweging gemaakt welke maatregelen
noodzakelijk zijn om zoveel mogelijk aan de wensen voor die functies tegemoet te komen. Dit doen
we samen met de betrokkenen en belanghebbenden in de streek. Het resultaat is een beschrijving
van de te realiseren en te behouden grond- en oppervlaktewaterstanden. Deze waterstanden zijn
afgestemd op de kenmerken en de functies van het betreffend gebied.
Het GGOR-project Leijgraaf leidt tot optimalisatie van het waterpeil- en watervoorraadbeheer. Er
wordt in samenhang gebiedsgericht gekeken naar waterbesparing, waterconservering en
wateraanvoer. Passend binnen de lange termijn strategieën die binnen het Deltaplan Hoge
Zandgronden de komende jaren verder worden ontwikkeld. Gericht op het in balans brengen van de
vraag en de aanbod van water via:
x het verkleinen van de watervraag en de kwetsbaarheid voor droogte;
x het vergroten van de beschikbaarheid van gebiedseigen water;
x het optimaliseren van de aanvoer van water.
Inzet is om in samenspraak met de streek te werken aan structurele oplossingen: het bedenken,
ontwerpen, afspraken maken over en uitvoeren van maatregelen.

Onder normale omstandigheden is ontwatering < drooglegging. Bij droogte is er i.p.v. een bolle grondwaterspiegel een
holle grondwaterspiegel.
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2.2 Probleemstelling
De kunstmatige aanvoer (via gemaal Veluwe bij Boekel) leidt in het groeiseizoen periodiek tot een te
natte situatie in de directe omgeving van de Leijgraaf. Het oorspronkelijke afvoerprofiel van de
Leijgraaf is nooit aangepast op de nieuwe functie van
wateraanvoer.
Om te voldoen aan de waterbehoefte wordt via de
Leijgraaf en het aangesloten verdeelsysteem een grote
hoeveelheid water getransporteerd.
In alle deelgebieden is het huidige peilbeheer veelal gericht
op maximaal conserveren. Het gevolg hiervan is dat de
peilen, ongeacht het karakter van het deelgebied, over een
zo lang mogelijk periode zo hoog mogelijk worden
gehouden. In de hoge, droge gebieden is door de relatief
lage grondwaterstanden het bufferend vermogen groot. In
de beekdalen (Leijgraaf, Groote Wetering) zijn de
grondwaterstanden relatief hoog, en is minder buffering
aanwezig. Dit levert lokaal overlast op als de
grondwaterstand stijgt en het overtollige water niet
voldoende kan worden afgevoerd.
De landbouw in de hoger gelegen delen van het
projectgebied ondervindt vooral droogte. Men vraagt om een hoeveelheid water die nu niet geleverd
kan worden. Hier is een sterke wens tot verbetering van met name de wateraanvoer.

Bovenloop Leigraaf op leggerprofiel

De (ecologische) waterkwaliteit voldoet in een aantal gebieden niet aan de eisen volgens Kader
Richtlijn Water. Het huidige waterbeheer leidt niet altijd tot verbetering van die kwaliteit.

2.3 Doelstelling
In samenspraak met de streek werken aan een basis van vertrouwen en werken aan structurele
oplossingen die bijdragen tot optimalisatie van het peilbeheer in de Leijgraaf. Dit leidt tot:
x een betere balans tussen mogelijkheden voor wateraanvoer en de lokale waterbehoefte;
x vermindering van wateroverlast in de vorm van hoge grondwaterstanden;
x vermindering van watertekort;
x positieve effecten op ecologische doelstellingen in het gebied en voortvloeiend daaruit op de
waterkwaliteit;
x duidelijkheid geven over te voeren peilbeheer.
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2.4 Projectbegrenzing

Het project omvat het gebied:
x waar de waterlopen afwateren op de Leijgraaf in het oosten;
x het verzorgingsgebied van de wateraanvoer via de Leijgraaf tot en met de Kleine Wetering aan
de noordzijde;
x de monding van de Wambergse beek in de Aa in het westen van het projectgebied.
Daarmee valt het projectgebied in de gemeenten Boekel, Uden (behoudens het deel wat naar Raam
afwatert), Bernheze en een deel van de gemeenten St.Michielsgestel, Maasdonk en ’s-Hertogenbosch.

2.5 Aanpak
Het GGOR-proces is per definitie cyclisch en terugkerend. Simpelweg omdat de (economische)
omstandigheden veranderen maar bijvoorbeeld ook omdat waterschapsbeleid zich altijd blijft
ontwikkelen. Belangrijk dus dat bij beslissingen over het te voeren beheer en de maatregelen wordt
aangegeven voor hoe lang de afspraken gelden.
De projectopdracht is om op korte termijn, op basis van aanwezige gebiedskennis, te komen tot
structurele en breed gedragen oplossingen. Deze maatregelen dragen bij aan de middellange termijn
doelen. Door het contact te onderhouden met de belanghebbenden worden oplossingen regelmatig
geëvalueerd. Dit zou kunnen leiden tot aanpassingen in het gevoerde beheer (plan-do-check-act). Deze
cyclus is gestart met het opstellen van deze GGOR-visie Leijgraaf.
De lokale kennis en ervaring van ingelanden en waterschapsmedewerkers is ten volle benut. Het is een
bewuste keuze beperkt gebruik te maken van hydrologische grondwatermodellen. Dit in verband met
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de korte doorlooptijd van het project en de pragmatische insteek om te komen tot optimalisatie van
het oppervlaktewaterbeheer. De maatregelen die voorgesteld worden in dit projectplan zijn getoetst
aan het beleid van waterschap en provincie. Het betreft o.a. het provinciaal waterplan, het
waterbeheerplan 2010-2015 en het beschermingsbeleid zoals verwoord in de Keur Waterschap Aa en
Maas 2013.

2.6 Werkwijze
Het waterschap heeft intensief samengewerkt met vier klankbordgroepen. De klankbordgroepen zijn
deels samengesteld op voordracht van de lokale ZLTO-afdelingen, aangevuld met andere
belanghebbenden uit de omgeving. Dit betreft o.a. Staatsbosbeheer, gemeenten en natuurvereniging
De Specht. Deze groepen zijn geselecteerd op basis van grondpositie binnen 50 meter vanaf
leggerwaterlopen (waterlopen in beheer bij het waterschap) in het projectgebied.
De vier gebieden zijn gebaseerd op de gemeentegrenzen van Boekel, Uden en Bernheze en drie
deelgebiedjes van de gemeenten Maasdonk, St. Michielsgestel en ’s-Hertogenbosch zij samengevoegd
tot één projectdeelgebied. Voor de inventarisatie van de knelpunten is het projectgebied ingedeeld
naar vier gebieden die qua watersysteem en type knelpunten overeen komen. Voor de sessies waarin
de oplossingen besproken zijn is deze onderverdeling niet meer aangehouden, maar is bewust gekozen
om per sessie verschillende belangen bij elkaar te brengen. De met de klankbordgroepen
geïnventariseerde knelpunten en oplossingsrichtingen zijn tijdens informatieavonden met de gehele
projectomgeving gedeeld. De uitnodigingen hiervoor zijn gericht aan eigenaren met eigendom groter
dan vier hectaren, binnen 50 meter naast een leggerwatergang. Tevens zijn de informatieavonden in
de lokale huis-aan-huisbladen bekendgemaakt.

2.7 Inventarisatie Knelpunten
Op basis van de gebiedskennis van eigen medewerkers is een inventarisatie gemaakt van knelpunten.
Om de inventarisatie zo volledig mogelijk te maken, zijn de vier klankbordgroepen uitgenodigd: één
klankbordgroep per deelgebied. Tijdens vier bijeenkomsten benoemden de leden van de
klankbordgroep samen met het waterschap een 100-tal knelpunten. De knelpuntenlijst vormde de
basis voor een algemene streekbijeenkomst . Ook tijdens deze bijeenkomst (en voorafgaand aan de
bijeenkomst via de website) konden aanwezigen aanvullingen geven op de knelpuntenkaart.
(Bijlage_01). Hier benoemen wij per knelpunt:
x beschrijving knelpunt;
x mogelijke oplossingen;
x de voorkeursmaatregel;
x de mogelijke invloed van de maatregel op overige doelstellingen in het gebied.
Gebiedsknelpunten:
Sommige knelpunten kunnen met een meer generieke maatregel worden opgelost of verminderd. Dit
zijn meerdere knelpunten die ontstaan door dezelfde oorzaak en dus voor oplossingen ook als één
knelpunt bekeken dienen te worden. In het hoofdstuk ‘Maatregelen’ worden deze knelpunten en
maatregelen nader beschreven.
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2.8 Inventarisatie oplossingen
Samen met de klankbordgroepen is intensief gezocht naar mogelijke oplossingen voor de knelpunten.
Tijdens deze bijeenkomsten werd expliciet gezocht naar oplossingen buiten de geijkte paden. De
bijeenkomsten werden begeleid door medewerkers van het waterschap die getraind zijn in het
faciliteren van creatieve processen. (Bijlage_08).
De knelpunten met maatregelen staan uitvoerig beschreven in het hoofdstuk ‘maatregelen’.
Op basis van expert-judgement zijn de door de klankbordgroepen genoemde oplossingen, getoetst op
haalbaarheid en realiteit. In Bijlage_08 is te lezen welke oplossingen wel/niet terugkomen in het
vervolg van het project en waarom. Na de toets zijn de resultaten teruggekoppeld naar de gehele
streek (via een uitnodiging en via de website).
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3 Gebiedsanalyse
De knelpunten- en maatregeleninventarisatie heeft plaatsgevonden op basis van gebiedskennis. Dit is
het uitgangspunt geweest voor de visie. In dit hoofdstuk worden het huidige watersysteem en de
knelpunten hierin beschreven. Dit doen we aan de hand van een aantal thema’s:
x wateraanvoer en waterverdeling;
x peilbeheer;
x ecologische doelstellingen;
x grondgebruik.
Vanuit de waterhuishouding is een duidelijk onderscheid tussen enerzijds een hoog en droog deel
binnen het projectgebied en anderzijds een deel wat lager is en natter. Uit de hoogtekaart (Bijlage_10)
wordt het verschil in NAP-hoogte duidelijk. In het meest westelijke deel van het projectgebied ligt het
maaiveld op ca. 5 meter NAP terwijl Boekel in het oosten op 20 meter NAP ligt. Het is duidelijk dat het
water (zowel oppervlakte- als grondwater) van het hoger gelegen deel in het oosten naar het lager
gelegen deel in het westen stroomt. In het projectgebied zijn het dal van Leijgraaf en het dal van de
Grote Wetering natuurlijke laagtes. Door deze geografische verschillen binnen het projectgebied is het
karakter anders en zijn de klachten van de aangelanden ook anders.

3.1 Wateraanvoer en waterverdeling
Deelgebied Boekel/Venhorst
Boekel en omgeving liggen op de horst (hoger gelegen deel in het landschap). De waterlopen die hier
ontspringen wateren af richting het lager gelegen dal van de Leijgraaf. Het hoogteverschil tussen de
bovenstroom van de Leijgraaf en Boekel is ca. 10 meter. Vanwege het hellende karakter van het
gebied staan er veel stuwen in deze waterlopen om het oppervlaktewater maximaal vast te houden.
Ondanks de hoge stuwdichtheid, kampt de omgeving van Boekel
in de zomer met droogval.
De omgeving heeft een overwegend agrarische functie en is in
het Waterbeheerplan benoemd als ca. 1500 ha. verdroogd
gebied.
Wateraanvoer naar dit gebied gebeurt via de Peelse Loop
(gelegen in district Boven Aa) en de Landmeerse Loop, alwaar
het verdeeld wordt. Onder optimale omstandigheden is de
wateraanvoer in de zomerperiode maximaal 200 l/s. Zowel het
gebied Boekel-Venhorst als het gebied rondom de Peelse Loop is
gevoelig voor droogte vanwege de hoge ligging (geen natuurlijke
aanvoer) en de (grof) zandige ondergrond waardoor het water
gemakkelijk in de bodem infiltreert.
Drooggevallen waterloop in Boekel
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Deelgebieden Leijgraaf Boven– en Benedenloop en Groote wetering
De Leijgraaf is circa 20 kilometer lang. Van oorsprong ontspringt de Leijgraaf aan de westzijde van
Boekel. Tot in de jaren 70 van de vorige eeuw viel de Leijgraaf in de zomer regelmatig droog. Middels
diverse ruilverkavelingen is de Leijgraaf grotendeels vergraven en ingericht op wateraanvoer en
afvoer. Dat geldt ook voor de watergangen die afwateren op de Leijgraaf en voor de watergangen die
ingezet kunnen worden voor verdeling van de wateraanvoer. De oorspronkelijke krappe
afvoerprofielen zijn nooit aangepast op aanvoerfunctie. Hierdoor ontstaat een opstuwende werking.
Ook bij de reeds ingerichte delen van de totale EVZ-opgave langs de Leijgraaf is in het verleden
onvoldoende rekening gehouden met het profiel voor de aanvoerfunctie. Daarbij zijn bijvoorbeeld
duikers onder de wegen niet meegenomen in de EVZ-realisatie.
Via gemaal Veluwe in Boekel wordt hoofdzakelijk in de zomermaanden water uit de Aa opgepompt
naar de Leijgraaf. Zo wordt een groot achterland van water voorzien (Zie Bijlage_02). Gemaal Veluwe
is het meest bovenstrooms gelegen waterinlaatpunt en heeft een maximale capaciteit van 1200 liter
per seconde. De maximale pompcapaciteit wordt steeds vaker ingezet.

gemaal Veluwe pompt 1000 liter per seconde

Verdere verdeelpunten voor wateraanvoer liggen bij de aftakking naar de Beekgraaf richting Veghel
(200 l/s) en bij Vorstenbosch (500 l/s). De aflaat bij Vorstenbosch zorgt voor wateraanvoer richting
Loosbroek, tot aan de Groote en Kleine Wetering. Als laatste is er een wateraflaat bij Kameren naar de
Wambergse beek om de omgeving Middelrode en Berlicum van water te voorzien (Zie bijlage_02).
Behalve de genoemde verdeelpunten gaan diverse kleinere inlaten het gebied in.
Vanuit de diverse inlaatpunten uit de Leijgraaf wordt het water via een fijnmazig verdeelsysteem zo
goed mogelijk verdeeld over het gebied.
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3.2 Peilbeheer
In het gehele district Beneden
Aa wordt het huidige
peilbeheer gedaan vanuit de
beleidsgedachte om maximaal
te conserveren. Het is al lang
verleden tijd dat de stuwen in
de winter gestreken werden en
watergangen in die periode
droog vielen. Er wordt gewerkt
aan de hand van een
stuwenboek waar in de
streefpeilen per stuw in zomeren wintersituatie genoemd zijn.
Deze peilen zijn op basis van
ervaring en in afstemming met
de omgeving tot stand
gekomen. Vanuit de
conserveringsgedachte is het
peilbeheer aangepast en
worden alle peilen zo lang
mogelijk op maximaal
zomerpeil gehouden.
Deze nieuwe vorm van peilbeheer heeft bijgedragen aan maximaal conserveren in de hoge en droge
gebieden. Ondanks deze inspanning zijn de problemen/klachten over droogte en watertekorten in
Boekel/Venhorst nog niet opgelost. Het huidige systeem zit aan de grenzen van wat mogelijk is met
water vast houden.

Maximaal opstuwen zonder neerslag van betekenis in winter/voorjaar heeft beperkt effect (foto april 2014)

14

Het peilbeheer vanuit het principe maximaal conserveren wordt ook toegepast in de lagere delen en
beekdalen. In de lagere delen, waar de ondergrond veel eerder verzadigd is, leidt maximale opstuwing
en minimale drooglegging eerder tot overlast bij afvoersituaties. Door hier vast te houden aan het op
conserveren gerichte stuwpeilen, leidt dit in de lage delen tot vele klachten uit de omgeving.

Schematische doorsnede van hoog gebied waar maximaal water vastgehouden wordt ter aanvulling van grondwater en
laag gebied waar optimaal water vastgehouden wordt om wateroverlast te beperken

De stuwen in de Leijgraaf zijn allemaal geautomatiseerd en zijn peilgestuurd. Hierdoor is het mogelijk
hogere peilen te hanteren zonder te groot risico op inundatie (de watergang overstroomt op
aanliggende percelen) vanuit de Leijgraaf. Deze hogere peilen zijn deels het gevolg van de benodigde
wateraanvoer naar gebieden benedenstrooms via de Leijgraaf (Loosbroek/Bernheze). Door de huidige
wijze van peilbeheer ontstaat, ondanks intensief onderhoud (6 a 8 maal per jaar maaien in de
aanvoerroutes), regelmatig teveel opstuwing en hoge waterstanden. Hierdoor zijn landbouwpercelen
langs de Leijgraaf niet voldoende in staat om overtollig water af te voeren in natte perioden, waardoor
schade aan gewassen ontstaat. De hogere stuwpeilen hebben ook tot gevolg dat aanliggende percelen
constant een minimale drooglegging kennen. Omdat de Leijgraaf in een zandige bedding ligt, wordt
het aangevoerde water de aanliggende percelen ingeduwd. De Leijgraaf draineert dus niet maar
infiltreert juist (Onderzoek pilot peilgestuurde drainage Lage Gooren, Aa en Maas 2011).
De hogere delen in Uden, Boekel en Venhorst erg gevoelig voor droogte. De beregeningsbeperkingen
in deze omgeving de afgelopen jaren zijn daar het bewijs van. Het waterschap wil de
waterbeschikbaarheid in droge tijden graag vergroten. Daarom worden in de huidige situatie de
stuwen maximaal op de zomerpeil gehouden. Ook in de natte (winter) perioden, mits daar geen
overlast door ontstaat. Door de stuwpeilen maximaal hoog te houden wordt de grondwatervoorraad
aangevuld en zorgt daarmee voor een besparing op de inlaat van gebiedsvreemd water.
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In de Leijgraaf worden de stuwpeilen hoger gehouden. Omdat de stuwen geautomatiseerd zijn,
worden veel stuwen ook in de natte periode (winterseizoen) niet meer maximaal naar beneden
gedraaid. Dit betekent dat water wordt vastgehouden. Door de automatisering reageren stuwen direct
op peilveranderingen waardoor de kans op wateroverlast vermindert. Dit met als doel het beschikbare
grondwater optimaal te conserveren en daarmee de benodigde aanvoer van water in het voorjaar te
kunnen beperken.
Het huidige peilbeheer is weinig flexibel. Er wordt weinig geanticipeerd op de actuele situatie met
betrekking tot drooglegging en verzadiging van aanliggende percelen en weersomstandigheden.

3.3 Ecologische doelstellingen
In het projectgebied liggen diverse ecologische opgaven. Op de kaart ‘ecologische functies’ is
weergegeven welke doelstellingen van toepassing zijn op verschillende watergangen (Bijlage_03). Op
hoofdlijnen gaat dit over het realiseren van Ecologische Verbindingszones (EVZ), inrichtings- en
beheermaatregelen ten behoeve van de Kaderrichtlijn water en het herstellen van ‘landnatuur’
(ecologische hoofdstructuur). Daarnaast is er de functie ‘water voor de groenblauwe mantel’. Dit
omvat o.a. de ‘oude’ functies voor natuur en landbouw, respectievelijk de Groene Hoofd Structuur
(GHS) en Agrarische Hoofd Structuur (AHS) (zie bijlage_03 en bijlage_11).
In het oostelijk deel van het projectgebied lopen diverse grondbreuklijnen. Daar waar het ijzerrijke
grondwater door de breuklijn wordt tegengehouden, wordt het opgestuwd tot aan maaiveld. Hierdoor
is het hogere maaiveld boven de breuklijn natter dan de lager gelegen grond beneden van de breuklijn.
Dit bijzondere verschijnsel wordt wijst genoemd. Voor agrariërs zijn dit lastig te bewerken natte
gronden. Vanuit natuur bezien bieden wijstgronden een unieke flora en fauna. De Provincie heeft
wijstgronden aangemerkt als aardkundig monument en vallen ze binnen de functie ‘water voor de
groenblauwe mantel’. Drie onderzoeksgebieden wijstherstel vallen binnen het projectgebied;
Annabos, Donzel en Slabroek (zie Bijlage_04).
De opgaven zijn nog niet allemaal gerealiseerd (zie bijlage_05). Bij de herinrichting wordt zo veel
mogelijk rekening gehouden met zowel de natuurlijke- als ook de waterhuishoudkundige opgaven.
Omdat slechts deeltrajecten van de Leijgraaf zijn ingericht, is op veel plaatsen niet het optimale
doorstroomprofiel aanwezig en zijn de waterhuishoudkundige knelpunten dus nog niet opgelost.
Voor de ecologische functies geldt in het algemeen dat waterhuishoudkundige ingrepen gericht zijn op
behoud, versterking of verbetering van natuurwaarden.

3.4 Grondgebruik
De landbouw, en daarmee het grondgebruik, is in het projectgebied divers van aard en wisselt vaak
(zie Bijlage_6). Voor andere functies dan agrarisch grondgebruik, worden randvoorwaarden gesteld in
provinciale en gemeentelijke ruimtelijke plannen. Deze randvoorwaarden bepalen mede de
afstemming van het waterbeheer op het grondgebruik. Dit vraagt om maatwerk.
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4 Knelpunten en maatregelen
4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk worden de mogelijke maatregelen verder uitgewerkt Er wordt onderscheid gemaakt in
de verschillende onderdelen:
x maatregelen die gelden voor de meer algemene punten;
x maatregelen toegespitst op een specifiek deelgebied;
x lokale maatregelen.
Na een korte toelichting op het knelpunt worden mogelijke maatregelen benoemd. Dit zijn
maatregelen die uitvoerbaar worden geacht op de korte termijn. Naast deze maatregelen zijn er ook
maatregelen die niet haalbaar en reëel bleken te zijn. Deze komen om die reden in onderstaande
uitwerking niet terug. Deze niet haalbaar geachte maatregelen zijn voor de volledigheid opgesomd in
Bijlage_08 .
Bij elke maatregel zijn voor- en nadelen en kanttekeningen omschreven. Tot slot is per type knelpunt
een adviesmaatregel voorgesteld en zijn de kosten van deze adviesmaatregel benoemd.

4.2 Algemene knelpunten en maatregelen
4.2.1 Algemeen knelpunt 1: Communicatie onvoldoende
Uit de sessies met de streek, maar zeker ook uit lopende reguliere overleggen met betrokkenen uit een
aantal lokale regio’s, blijkt dat er nu onvoldoende structureel overleg is tussen streek en waterschap.
Maatregel 1: Regulier overleg op lokaal niveau
Uit opgedane ervaringen blijkt dat samenwerking verbetert en het wederzijds begrip toeneemt bij
frequenter overleg. Door naar elkaar te luisteren is het makkelijker om in te spelen op belangen en
behoeften. Bovendien is er meer begrip voor het standpunt en het gevoerde peilbeheer van het
waterschap. Ook indien niet (volledig) aan persoonlijke belangen kan worden voldaan. Het vertrouwen
in het handelen van het waterschap neemt toe.
De effecten en ervaringen van uitgevoerde maatregelen worden gedeeld en besproken tijdens de
reguliere overleggen.
Het projectgebied bestaat uit deelgebieden. Deze worden gevormd door een combinatie van
gemeentegrenzen, ZLTO-afdelingen en stroomgebieden. Door (ook in de toekomst) regulier
‘wateroverleg’ te hebben, blijven we optimaal in gesprek met onze klanten. De agenda hoeft zich niet
te beperken tot peilbeheer . Ook maatregelen op het gebied van een betere waterkwaliteit,
initiatieven van ondernemers of waterschap voor samenwerking of beleidswijzigingen kunnen aan bod
komen.
Voordeel: We kunnen vooraf betere afwegingen maken. Hierdoor zijn de klanten tevredener.
Beslissingen worden beter afgewogen. Minder ad hoc ingrepen zijn nodig. Wederzijds begrip groeit en
dit biedt kansen om accountmanagement agrariërs te versterken.
Nadeel: Verandering van inzichten en ervaringen kan leiden tot extra investeringen.
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Kanttekening: Tijdsinvestering personeel. Overleggen vinden veelal plaats in de avonduren en
behoeven voorbereiding en follow up.
Kanttekening: Samenwerking kan te hoge verwachtingen scheppen.
Maatregel 2: Onderhoud van de GGOR
De voorgenomen maatregelen uit het GGOR Leijgraaf project worden uitgevoerd, waaronder
verbeteringen in het peilbeheer. Door aan het uitvoeringsprogramma GGOR Leijgraaf een
‘onderhoudsspoor’ te koppelen blijven we met de streek in gesprek en is tussentijdse evaluatie over de
ingeslagen weg mogelijk. Regelmatig toetsen wij of uitgevoerde maatregelen het gewenste effect
opleveren en of nieuwe voorstellen passen binnen de visie en het actuele beleid.
Voordeel: Proactief in contact blijven met de klanten en verbeteren waar nodig.
Nadeel: Verandering van inzichten en ervaringen kan leiden tot extra investeringen.
Kanttekening: Tijdsinvestering personeel. Overleggen vinden veelal plaats in de avonduren en
behoeven voorbereiding.
Advies: beide maatregelen oppakken
Kosten:
Maatregel 1:
Inzet capaciteit medewerkers.
Maatregel 2:
Inzet capaciteit medewerkers.
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Algemeen knelpunt 2: Niet voldoende reageren op weersomstandigheden
Toelichting knelpunt:
Uit sessies met de streek blijkt dat aangelanden niet per definitie last hebben van hoge waterstanden
in droge situaties. Wel wordt als knelpunt benoemd dat het waterschap te laat of niet reageert op
verzoeken om peilen tijdelijk naar beneden bij te stellen. Dit komt voor tijdens het groeiseizoen, in
perioden van veel neerslag en in de zaai- en oogsttijd.
De automatische stuwen zijn geprogrammeerd om op ingestelde waterpeilen te sturen. Zo kunnen
hogere peilen gehandhaafd worden zonder risico op inundatie (land overstroomt vanuit
oppervlaktewater).
Geen inundatie betekent echter niet dat men geen last heeft van hoge grondwaterstanden. Dat komt
omdat overtollig water, bijvoorbeeld in tijden van overvloedige regenval, niet weg kan.
Maatregel 1: Flexibel peilbeheer waar nodig
Als waterschap willen we de waterbeschikbaarheid in droge tijden graag vergroten. Om de
waterbeschikbaarheid te vergroten en de watertekorten te beperken is flexibel peilbeheer een
noodzakelijk instrument. Flexibel peilbeheer speelt in op de actuele situatie, zoals grondwaterstand,
verzadiging van gronden en de tijd van het jaar in samenhang met de weersvoorspelling.
Met flexibel peilbeheer wordt de watervoorraad beheerd door een hoog peil te hanteren zonder
overlast te creëren. Dit betekent dat in normale situaties water maximaal wordt geconserveerd. Op de
hogere delen binnen het projectgebied zal vanwege relatief lage grondwaterstanden niet snel overlast
ontstaan en zal het derhalve niet nodig zijn in natte perioden om de stuwpeilen aan te passen. In de
lagere delen binnen het projectgebied (beekdalen) kan met flexibel peilbeheer water optimaal
geconserveerd worden zonder overlast te creëren. Indien de omstandigheden hierom vragen tijdens
natte situaties wordt overlast voorkomen door peilen tijdelijk te verlagen.
Eén van de gereedschappen die we willen inzetten bij flexibel peilbeheer is grondwater gestuurd
peilbeheer. Hier is in 2011 ervaring opgedaan met de pilot ‘Peilbeheer Op Maat’ in de omgeving van
Boekel en Uden. In deze pilot is onderzocht hoe het peilbeheer in het oppervlaktewater af te stemmen
op de actuele grondwaterstand. De ervaringen uit deze pilot waren positief.
Door gebruik te maken van de aanwezige kennis en informatie kan beter geanticipeerd worden om
maximaal te conserveren zonder overlast te veroorzaken.
Concrete instrumenten binnen flexibel peilbeheer kunnen zijn het aanpassen van een stuwpeil en
afwijken van het huidige maairegime. Bijvoorbeeld door een extra maaibeurt in te zetten of juist een
maaibeurt over te slaan. Ook het automatiseren van stuwen draagt hier aan bij. Voor 9 stuwen die van
belang zijn voor de waterverdeling in het projectgebied is een investering geprogrammeerd.
Door nauwlettend de effecten te volgen en te monitoren van uitgevoerde maatregelen kan maatwerk
geleverd worden (zie ook 3.2.1).
De maatregel flexibel peilbeheer heeft een licht positief effect op de ecologische doelstellingen die
binnen het plangebied gelden. Door flexibel peilbeheer wordt meer ingespeeld op
weersomstandigheden en dit komt op bepaalde momenten dichter bij natuurlijk peilbeheer. Doordat
de peilen nog steeds onnatuurlijk blijven (hoog in de zomer, laag in de winter) heeft de maatregel geen
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grootschalig positief effect op de Kaderrichtlijn Water doelen. Maar het heeft ook geen negatief effect
op ecologische functies vanuit de groenblauwe mantel (o.a. de ecologische verbindingszones).

Voordeel: Het peilbeheer beter laten aansluiten op weersomstandigheden. Hierdoor wordt natschade
beperkt en toch water geconserveerd.
Nadeel: Kanttekening: Toename van tijdsbesteding medewerkers Beheer & Onderhoud; Flexibel peilbeheer
vraagt om extra inzet wat tot hogere personeelslasten leidt.
Kanttekening: Kaders voor peilbeheer zijn nog niet formeel vastgelegd. Dit krijgt medio 2014 vorm in
de “Nota peilbeheer”. Het peilbeheer zal moeten voldoen aan die vast te stellen kaders. Deze zullen in
een streefpeilbesluit tot uitdrukking komen (zie maatregel 4.2.3).

Maatregel 2: Capaciteit gemaal aanpassen aan weersomstandigheden
In de bovenloop van de Leijgraaf wordt het peil bepaald door het krappe profiel van deze
aanvoerroute en het debiet (hoeveelheid water per seconde). Het debiet wordt bepaald door gemaal
Veluwe aan het begin van de Leijgraaf. In natte perioden zorgt neerslag in het bovenstroomse deel van
het projectgebied voor een toename van het debiet. Door in de zomer, tijdens natte situaties, tijdig de
capaciteit van gemaal Veluwe tijdelijk te verminderen stuwt het peil in de bovenloop minder hoog op.
Zo vermindert de overlast op deze locaties.
Voordeel: minder overlast van hoge stuwpeilen in bovenloop van de Leijgraaf.
Voordeel: Door tijdens neerslagpieken minder water door de Leijgraaf af te voeren wordt de
stroomsnelheid lager en is er minder kans op oevererosie en uitspoeling van macrofauna .
Nadeel: Kanttekening: Ingeval van tegenstrijdige belangen dient een gewogen beslissing te worden genomen
over het in te laten debiet. Ook als beter rekening wordt gehouden met de weersomstandigheden,
zullen er situaties zijn waar aanvoer tot hogere peilen zal leiden.
Maatregel 3: Debietgestuurd peilbeheer
Debietgestuurd peilbeheer is een technische vorm van flexibel peilbeheer waarbij optimaal gebruik
wordt gemaakt van automatische stuwen. Het is vooral inzetbaar in het benedenstroomse deel van de
Leijgraaf en in de Groote Wetering. Bij hoge afvoeren in de zomer wordt het peil langzaam
teruggebracht tot een lager streefpeil. Zo hebben de gronden meer mogelijkheden om overtollig water
kwijt te kunnen. Het peil wordt na de natte situatie weer verhoogd om zonder overlast optimaal te
conserveren. Bijlage_09 geeft meer achtergrondinformatie in debiet gestuurd peilbeheer.
Voordeel: Percelen kunnen gemakkelijker het overtollig water kwijt.
Voordeel: Door de aangelanden de kans te geven om tijdens pieken beter te ontwateren is er meer
draagvlak om onder normale omstandigheden optimaal te conserveren.
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Nadeel: Tijdens natte periodes in de zomer zal een iets grotere piekafvoer ontstaan, omdat de stuwen
dan verlaagd worden. Doordat de stuwkleppen relatief langzaam verlaagd worden is dit nadeel relatief
beperkt. Indien ook maatregel 2 (flexibel peilbeheer) wordt toegepast is het effect nog kleiner.
Kanttekening: Met deze maatregel dient ervaring opgedaan te worden om het zo effectief mogelijk in
te zetten.
Advies: alle drie de maatregelen uitvoeren
Kosten:
Maatregel 1:
Inzet capaciteit medewerkers.
Maatregel 2:
Inzet capaciteit medewerker O&R.
Maatregel 3:
Inzet capaciteit medewerker O&R.

Algemeen knelpunt 3: ontbreken van een streefpeilbesluit
Toelichting knelpunt:
In een GGOR landbouw projectgebied, zoals dat van het stroomgebied van de Leijgraaf, dient een
streefpeilbesluit vastgesteld te worden. Deze is tot op heden niet beschikbaar. In het streefpeilbesluit
worden stuwpeilen vastgesteld, en de daarbij behorende beheermarges. Ook moet omschreven
worden onder welke omstandigheden de beheermarges ingezet worden.
Maatregel 1: vaststellen streefpeilbesluit
Voor het projectgebied Leijgraaf zal een streefpeilbesluit in 2016 vastgesteld worden. Enerzijds dient
er monitoring plaats te vinden op de (cumulatieve) effecten van de uit te voeren fysieke maatregelen.
Vanuit de streek is duidelijk aangegeven dat hoge peilen niet altijd ongewenst zijn, zolang het
overtollige water weg kan als het nodig is. We houden dan ook vast aan het optimaal conserveren van
water. Het is daarom gewenst ervaring op te doen met flexibel peilbeheer alvorens een
streefpeilbesluit vast te stellen.
Voordeel: duidelijkheid voor medewerkers en ingelanden over het te voeren peilbeheer.
Nadeel: Kanttekening: over de diverse voorgestelde maatregelen in het projectgebied, en de ervaring die moet
worden opgedaan met het aangepaste peilbeheer, wil het waterschap in contact blijven met de
belanghebbenden. Ook voor het in beeld brengen, en het optimaal gebruiken maken van de
beheermarges is een proefperiode noodzakelijk. Na twee jaar wordt verwacht voldoende ervaring te
hebben om over te gaan tot het vaststellen van een streefpeilbesluit.
Advies: maatregel 1 uitvoeren
Kosten:
Maatregel 1:
Inzet capaciteit medewerkers.
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4.3 Gebiedsknelpunten
Vanwege de verschillen in het karakter van het watersysteem binnen het projectgebied is een indeling
gemaakt in deelgebieden. De verschillen zitten in het hydrologisch karakter van de ondergrond
(beekdal, hoge zandgronden). Knelpunten die in deze paragraaf worden beschreven zijn niet lokaal
maar van toepassing in een heel deelgebied. Het betreft deelgebieden Boekel / Venhorst (Hoge
zandgrond), Bovenloop Leijgraaf (beekdal, smal profiel), Benedenloop Leijgraaf (beekdal, breed
profiel), Groote Wetering (beekdal).
4.3.1

Deelgebied 1: Boekel / Venhorst

Toelichting knelpunt:
De omgeving van Boekel/Venhorst is droog. Van nature is er geen aanvoer van oppervlakte- en
grondwater. De doorlatendheid van de zand- en grindbodem is groot waardoor water snel wegzakt.
Het gebied is in het WaterBeheerPlan 2010-2015 opgenomen als verdroogde landbouw.
Agrariërs in de omgeving van Boekel-Venhorst dringen al jaren aan op meer water. Verbetering van
wateraanvoer kan een beregeningsbeurt uitstellen of uitsparen. In het huidige systeem wordt water
aangevoerd vanuit het Peelkanaal bij Vredepeel en via de Peelse Loop naar Boekel gebracht. Er wordt
maximaal 400 liter per seconde (conform WATAK akkoord) ingelaten in de Peelse Loop (nabij
Stippelberg) en wordt verdeeld over de verschillende gebieden volgens interne afspraken. Onder
optimale omstandigheden wordt 200 liter gestuurd naar Boekel/Venhorst via de Landmeerse Loop. In
drogere tijden neemt het debiet aan de bron sterk af. Het verbeteren van de leverbetrouwbaarheid
van de afgesproken hoeveelheid water draagt bij aan de grondwatervoorraad en voorziet daarmee in
de behoefte van de agrariërs.
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Maatregel 1: Automatiseren stuwen district Boven Aa
Het water in de aanvoerroute Peelse Loop is soms niet goed te sturen. Dit komt door de opstuwing als
gevolg van de aanwezige vegetatie of minimale drooglegging (zie Bijlage_09). Door het automatiseren
van drie stuwen in de aanvoerroute kan het water beter worden gestuurd. Dit zorgt voort minder
overlast en wordt de waterbeschikbaarheid constanter.
Voordeel: Er kan constanter water naar Boekel en Venhorst worden gestuurd. Het verhoogt de
leverbetrouwbaarheid van water. De medewerkers Beheer & Onderhoud van district Boven Aa hoeven
de stuwen minder vaak te verstellen.
Nadeel: Door op afstand te sturen vermindert de kennis van de actuele situatie ter plaatse.
Kanttekening: Maatregel 2: Automatiseren stuwen district Beneden Aa
Het water in de aanvoerroute om en nabij Boekel Venhorst is soms niet goed te sturen. Dit komt door
de opstuwing als gevolg van de aanwezige vegetatie of beperking door lokale minimale drooglegging
(zie Bijlage_09). Door het automatiseren van vier stuwen in de aanvoerroute kan het water beter
worden gestuurd. Dit zorgt voor minder overlast en een constantere waterbeschikbaarheid.
Voordeel: Er kan constanter water naar Boekel en Venhorst worden gestuurd. Er is minder
handmatige bediening nodig.
Nadeel: Door op afstand te sturen vermindert de kennis van de actuele situatie ter plaatse.
Kanttekening: Maatregel 3: Basis op orde voor aanvoerroute
Om de continuïteit van wateraanvoer te verbeteren dient de
aanvoerroute via de Peelse Loop op orde te zijn. De maatregel die
hiervoor nodig is, is de basis op orde brengen van de watergang. Dit
bereiken we met baggeren en het vervangen van beschadigde duikers.
Bij de aanpassingen wordt rekening gehouden met een eventuele
toekomstige toename van extra aanvoerwater.

Aanwezige bagger belemmert
doorstroming 2 jaar na groot
onderhoud bovenloop Leigraaf
(april 2014)

Voordeel: De watergang wordt minder gevoelig voor overmatige
begroeiing. Door de mogelijkheid lagere peilen te hanteren met
dezelfde hoeveelheid aanvoer, stroomt wat minder water de zijsloten in
en zal dus minder water infiltreren en meer doorstromen richting Boekel
en Venhorst.
Nadeel: -

Kanttekening: De omvang van de te treffen maatregelen moet nog nader uitgezocht worden.
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Maatregel 4: Verminderen onttrekkingen bovenstrooms
Er is aangegeven dat water wordt onttrokken uit de omgeving van de aanvoerroute. Het is moeilijk te
kwantificeren wat het effect is van deze onttrekkingen. Het water dat wordt onttrokken is niet meer
beschikbaar voor Boekel. Door eerder een verbod in te stellen kan water langer worden doorgevoerd
naar het benedenstrooms gelegen droge gebied.
Voordeel: Meer water naar Boekel / Venhorst.
Nadeel: Minder water voor de agrariërs in de Rips.
Kanttekening: De afdeling Handhaving is niet gevraagd naar de haalbaarheid van de voorgestelde
maatregel.
Maatregel 5: Aanbrengen leemlaag
Tijdens grote droogte infiltreert veel water in de ondergrond. Tijdens zeer droge periodes kan dit
oplopen tot ongeveer 50%. Door de bodem van de aanvoerroute te voorzien van een leemlaag, neemt
de infiltratiecapaciteit af en kan water verder weg getransporteerd worden richting Boekel/Venhorst.
De leemlaag neemt niet alle infiltratie weg. Er infiltreert immers ook water via de zijsloten .
Voordeel: Door de verminderde infiltratie gaat meer water naar Boekel/Venhorst.
Nadeel: De infiltrerende werking van de watergang neemt af ter plaatse van het belemen, en daarmee
ook de lokale beschikbaarheid van water. Ook de drainerende werking neemt af. Hierdoor kan in natte
perioden overlast ontstaan. Mogelijk kan dit worden beperkt door de leemlaag niet te ver in de taluds
door te laten lopen.
Nadeel: Een leemlaag is gevoelig voor beschadiging tijdens maai- en baggerwerken.
Kanttekening: Binnen het waterschap is weinig ervaring met het aanbrengen van een leemlaag in een
watergang.
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Maatregel 6: Alternatieve aanvoerroute (tweede kraan uit het Peelkanaal)
In het verleden zijn onderzoeken gedaan naar een alternatieve wateraanvoerroute via het Peelkanaal.
Doel hiervan is het vergroten van de continuïteit van wateraanvoer. Voor deze oplossing moet
benedenstrooms van het huidige aflaatpunt in het Peelkanaal een extra aftakking gemaakt worden
die, middels een nog te graven waterloop, aansluit op de Landmeerse Loop. Aanleiding voor deze
tweede inlaat is gelegen in het feit dat de huidige route niet optimaal op orde is waardoor vroegtijdig
‘geknepen’ wordt in aanvoer om overlast door te hoge peilen te voorkomen.
Voordeel: Het inlaten van water bij Vredepeel in de Peelse Loop kan verminderd worden. Hierdoor is
het minder noodzakelijk om maatregel 3 en 4 (Automatiseren stuwen aanvoerroute en Basis op orde
voor de aanvoerroute) uit te voeren.
Nadeel: Er is een grote ingreep in het Peelkanaal nodig om de capaciteit te waarborgen.
Kanttekening:
x er is eigendom nodig om de aantakking van het Peelkanaal naar de Landmeerse Loop aan
te leggen;
x met het op orde brengen van de huidige aanvoerroute is een alternatieve route niet
noodzakelijk.
Maatregel 7: Vergroten aanvoer via huidige aanvoerroute door district Boven Aa
Mogelijk komt in de toekomst meer water beschikbaar als de Noordervaart wordt gebaggerd. Als met
Rijkswaterstaat en waterschap Peel en Maasvallei besloten wordt dat extra water wordt aangevoerd,
dient een bestuurlijke keuze gemaakt te worden over de verdeling van het extra water. Afgestemd op
die nieuwe hoeveelheid dient een aantal aanpassingen in de bovenloop van de huidige aanvoerroute
gerealiseerd te worden, zoals het vervangen van duikers die teveel weerstand geven. Voor deze
maatregel is grondverwerving nodig.
Voordeel: Door extra water aan te voeren komen we tegemoet aan een lang bestaande wens tot
verbetering van de wateraanvoer.
Nadeel: Kanttekening: Binnen dit project kan geen invloed uitgeoefend worden op de besluitvorming over de
verdeling van mogelijk extra water.
Kanttekening: In de toekomst zijn aanvullende maatregelen nodig om het mogelijk extra water door
de watergang (m.n. de inlaat Vredepeel van de Peelse Loop) te krijgen.
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Maatregel 8: Profiel verkleinen
In het gebied van Boekel en Venhorst ligt een aantal grotere watergangen. Door het versmallen of
verondiepen van de watergang neemt de infiltratiecapaciteit van de watergang af. Zo gaat minder
aanvoerwater ‘verloren’. Dit water komt dan echter ook niet ten goede aan het grondwater.
Het verondiepen (door de bodem op te hogen) levert naar verwachting niet veel extra op voor de
conservering (vermindering van drainerende werking) doordat stuwen nu al hoog gehouden worden
en water voor tegendruk zorgt.
Voordeel: iets minder infiltratie van aanvoerwater en iets minder drainage, al zal dit in een
infiltratiegebied als Boekel / Venhorst niet veel uitmaken.
Nadeel: voor sommige watergangen is het grote profiel nodig om tijdens pieksituaties het water af te
voeren. Hier is maatregel dus niet mogelijk.
Kanttekening: Door het verondiepen van de watergang valt deze eerder droog.
Kanttekening: Deze maatregel is niet uitgebreid onderzocht.

Advies: Maatregel 1, 2 en 3 uitvoeren. Na besluitvorming totaal beschikbare hoeveelheid water
uit het Peelkanalenstelsel kan het extra debiet via de huidige aanvoerroute geleverd worden na
aanpassingen.
Kosten:
Maatregel 1:
Het aanleggen van 3 TMX stuwen € 150.000,Maatregel 2:
Automatiseren stuwen in district Beneden Aa € 125.000,Maatregel 3:
Basis op orde in de aanvoerroute in district Boven Aa € 100.000,Maatregel 4:
Verminderen onttrekkingen; Geen kosten.
Maatregel 5:
Belemen €600.000,Maatregel 6:
Alternatieve aanvoerroute (tweede kraan Peelkanaal) €1.200.000,Maatregel 7:
Vergroten capaciteit aanvoerroute in district Boven Aa € 100.000,Maatregel 8:
Profiel verkleinen € 20.000,-
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4.3.2

Deelgebied 2: Bovenloop Leijgraaf

Toelichting knelpunt:
In de bovenloop van de Leijgraaf wordt overlast ervaren door aangelanden van hoge
oppervlaktewaterpeilen. Ontwatering van de percelen dichtbij de Leijgraaf wordt daardoor beperkt
waardoor deze percelen vaak een hoge grondwaterstand hebben. Dit heeft tot gevolg dat gronden
slecht bewerkbaar zijn en minder opbrengen. In tijden van aanvoer kan gemaal Veluwe maximaal 1200
liter water per seconde verpompen uit de Aa naar de Leijgraaf. De periode van aanvoer op maximale
capaciteit is steeds langer geworden. Vervolgens wordt het water getransporteerd en verdeeld naar
het achterland. Het van oorsprong aanwezige afvoerprofiel is nooit aangepast aan de
wateraanvoerfunctie. Het krappe profiel in combinatie met de wateraanvoer veroorzaakt opstuwing
en hoge waterstanden.
Het baggeren in 2011 leidde al tot een verlaging van het peil met ongeveer 15 cm. Hiermee wordt
onderstreept dat verruiming van het profiel zin heeft als oplossing om hoge peilen van het
oppervlaktewater tegen te gaan.

Maatregel 1: Profiel vergroten binnen beschikbare gronden (en bestaande EVZ’s)
De huidige ecologische verbindingszone ( EVZ) heeft een beperkte capaciteit qua waterdoorvoer. Dat
komt omdat bij de realisatie van de EVZ alleen een schuine oever is aangelegd en geen
profielverruiming van de hoofdstroom. Zo’n 3,5 kilometer is ingericht als EVZ waarbij het
doorstroomprofiel niet is aangepast op de aanvoerfunctie. Dit kan alsnog worden uitgevoerd,
waardoor de opstuwing wordt verminderd.
In het voorjaar van 2014 wordt gestart met de realisatie van een EVZ in een deel van de bovenloop van
de Leijgraaf. Hiervoor zijn in de voorliggende jaren stroken grond aangekocht op vrijwillige basis.
Daarbij wordt tevens een doorstroomprofiel aangelegd dat past bij de aanvoerfunctie. Hier worden
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twee doelen verwezenlijkt, namelijk profielverruiming ten behoeve peiloptimalisatie en aanleg
ecologische zone. Als gevolg van de ruimte die water heeft zal de opstuwing lager zijn maar ook het
peilbeheer wordt iets natuurlijker.
In Bijlage_09 is het effect van profielverbreding verder uitgewerkt. Zie ook: verminderen
gemaalcapaciteit onder flexibel peilbeheer.
Voordeel: Minder opstuwing en lagere peilen bij gelijkblijvende capaciteit.
Voordeel: Stabielere peilen (minder hoog in de zomer) zijn positief voor de ecologie.
Nadeel: Er moeten werkzaamheden worden uitgevoerd in de huidige EVZ. Indien tijdens de uitvoering
rekening wordt gehouden met de bestaande natuur hoeft dit geen grote problemen op te leveren.
Kanttekening: Deze maatregel heeft alleen substantieel effect als ook maatregel 2 wordt uitgevoerd
(totaal effect is 30 cm peilverlaging t.o.v. de huidige situatie). Door de verbreding van de bodem
ontstaat een iets steiler talud. Dit zou nadelig kunnen zijn, maar door het huidige onnatuurlijke
peilbeheer wordt een verdere verslechtering niet verwacht.
Maatregel 2: Doorstroomprofiel vergoten op nog te verwerven gronden
Het is belangrijk om bestaande “flessenhalzen” uit het profiel te verwijderen en een gelijkmatig
doorstroomprofiel te realiseren. Waar het waterschap geen eigendom heeft moeten nog stroken
grond verworven worden. Tevens is het mogelijk om profielverbreding te realiseren door werkpaden
op te offeren en breed te gaan rijden.

Flessenhals in bovenloop Leigraaf. Waar de ecologische verbindingszone nog niet aaneengesloten is gerealiseerd zijn
flessenhalzen ontstaan op de overgangen van breder profiel naar smaller. Dit veroorzaakt opstuwing.
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Voordeel: Het peil kan verder naar beneden worden gebracht.
Voordeel: Stabielere peilen (minder hoog in zomer) zijn positief voor de ecologie.
Voordeel: Door een gelijkvormig profiel aan te brengen (het weghalen van flessenhalzen) zal de
stroomsnelheid gelijkmatig zijn waardoor de taluds minder zullen afkalven. Een ruimer
doorstroomprofiel is ook minder gevoelig voor begroeiing. Hierdoor vindt een kostenreductie plaats in
regulier maaionderhoud en in herstelwerkzaamheden aan taluds en werkpaden.
Nadeel: Kanttekening: Deze maatregel heeft alleen substantieel effect als ook maatregel 1 wordt uitgevoerd
(totaal effect is 30 cm peilverlaging t.o.v. de huidige situatie). Door het onderhoudspad op te offeren
moet het onderhoud uitgevoerd worden vanaf de percelen van aanliggende eigenaren.
Kanttekening: Grondverwerving kost meestal veel tijd.
Advies: Beide maatregelen uitvoeren.
Kosten:
Maatregel 1:
€100.000 voor inrichten in bestaande EVZ.
Maatregel 2:
€175.000 voor verbreden doorstroomprofiel en ecologische opgave EVZ
realiseren.
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4.3.3

Deelgebied 3: Benedenloop Leijgraaf

Toelichting knelpunt:
In de benedenloop van de Leijgraaf wordt overlast ervaren door hoge peilen. Ontwatering van de
percelen dichtbij de Leijgraaf wordt daardoor beperkt waardoor deze percelen vaak een hoge
grondwaterstand hebben. Dit heeft tot gevolg dat gronden slecht bewerkbaar zijn en minder
opbrengen.
Er zijn twee oorzaken/redenen aan te wijzen van de hoge waterstanden namelijk de hoge peilen van
de stuwen in de Leijgraaf omwille van de aanvoer naar het agrarisch achterland en voor conservering.
Het stuwvak voor stuw 211G in de Leijgraaf t.b.v. wateraanvoer naar Bernheze wordt hoog opgestuwd
om het water te dwingen het ‘beekdal van de Leijgraaf’ te verlaten. Drooglegging net voor de stuw is
ca. 20 centimeter. Afgelopen zomer is het gelukt, door frequent maaien van de Leijgraaf en van de
aanvoerroute naar Bernheze en verder, om ca. 10 centimeter peilverlaging te realiseren in het
betreffend stuwvak. Dit is niet afdoende om het knelpunt naar tevredenheid op te lossen.

Maatregel 1: flexibel peilbeheer
Zie toelichting bij generieke maatregelen.
Voordeel: Nadeel: Kanttekening: Door het aangepaste beheer komt het waterschap tot beter inzicht in het gewenste
waterbeheer. Specifiek voor stuwvak 211 G in de Leijgraaf geldt dat het aangepast peilbeheer zal
worden gebaseerd op ervaring nadat maatregelen benedenstrooms in de aanvoerroute richting
Bernheze (maatregel 3) zijn uitgevoerd. Dit draagt bij aan de onderbouwing voor een in 2016 vast te
stellen streefpeilbesluit.
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Maatregel 2: Basis op orde voor watergang van 211GB naar noorden ter hoogte van Vorstenbosch
Eind 2013 is het profiel van de noordelijke watergang gebaggerd. Uit berekeningen blijkt dat het
vergroten van het profiel effect heeft op de aanvoercapaciteit. Orde grootte betreft het 10 cm
peilverlaging t.o.v. huidig peil. De maatregelen pakken dus al positief uit voor het waterpeil voor
komende zomer. In de praktijk moet blijken hoever stuw 211G en 211GB naar beneden gebracht
kunnen worden, zonder dat dit effect heeft op het aanvoerdebiet naar het noorden.
Voordeel: Verbetering drooglegging in gebied rondom Vorstenbosch.
Nadeel: Kanttekening: De voorspelde peilverlaging is een theoretisch getal. In de praktijk moet blijken of deze
verlaging ook echt gehaald kan worden zonder afname inlaatdebiet.
Maatregel 3: Verdergaande profielvergroting naar het noorden (Bernheze)
Baggeren alleen (maatregel 2) verlaagt het peil naar verwachting met 10 cm. Bovengenoemde
maatregel kan het knelpunt wellicht niet voldoende oplossen. De aanvoerroute naar Bernheze is mede
door het krappe profiel in combinatie met de wateraanvoer gevoelig voor opstuwing. Om het peil
verder terug te brengen dient de wateraanvoer naar Bernheze verbreed te worden. Omdat het gebied
erg vlak is moet dit over een grote lengte gebeuren. De bovenbreedte van het nieuwe profiel dient ca.
2,5 meter verbreed te worden over een lengte van minimaal 2,5 kilometer. Bijlage_09 geeft meer
inzicht in de effecten van profielvergroting.
Voordeel: Verbetering drooglegging in gebied Vorstenbosch.
Nadeel: Kanttekening: Het profiel moet over grote lengte worden verdiept en verbreed. Er zal
grondverwerving nodig zijn of het onderhoudspad zal moeten worden opgeofferd.
Kanttekening: De voorspelde peilverlaging is een berekend getal. In de praktijk moet blijken of deze
verlaging ook echt gehaald kan worden zonder afname inlaatdebiet.
Kanttekening: Effect op peilverlaging voor vistrap 211G (De Witpassage) is niet onderzocht en kan
eventueel extra kosten met zich mee brengen.
Maatregel 4: Plaatsen gemaal bij stuw 211GB bij Vorstenbosch
Met het plaatsen van een gemaal hoeft het peil bovenstrooms van stuw 211G niet meer zo hoog
opgestuwd te worden. Het aanvoerdebiet naar Bernheze blijft gehandhaafd door middel van het
gemaal.
Voordeel: Acceptabel peil in de Leijgraaf bovenstrooms van stuw 211G, zonder afname inlaatdebiet
richting Bernheze.
Voordeel: Verbetering drooglegging in gebied.
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Nadeel: Kanttekening: Effect op peilverlaging voor vistrap 211G is niet onderzocht.
Kanttekening: Er dienen gronden verworven worden voor het plaatsen van een gemaal.
Advies korte termijn:
x
x

Toepassen flexibel peilbeheer (maatregel 1);
Op orde brengen van het systeem vanaf 211G naar het noorden (maatregel 2).

Advies middellange termijn:
Vergroten van het profiel aanvoerroute (maatregel 3).
Kosten:
Maatregel 1:
Inzet capaciteit medewerkers.
Maatregel 2:
Geen investeringskosten. Uitvoering is recent uitgevoerd in de exploitatie.
Maatregel 3:
€150.000,Maatregel 4:
Optionele maatregel plaatsen opvoergemaal €250.000,4.3.4

Deelgebied 4: Groote Wetering

Toelichting knelpunt:
Langs de Groote Wetering wordt over de gehele waterloop overlast ervaren door hoge waterpeilen.
Deze overlast heeft een tweetal oorzaken:
x in de bovenloop van de Groote Wetering wordt opstuwing veroorzaakt doordat er veel
(bagger)slib aanwezig is. De basis is niet op orde en dit belemmert de sturing op het
peilbeheer;
x in de benedenloop van het beekdal wordt tevens overlast ervaren door hoge waterstanden.
Dit wordt mede veroorzaakt door het vasthouden van een vast stuwpeil, ongeacht de
weersomstandigheden en aanwezige begroeiing in de watergangen. Hierdoor is een risico
geïntroduceerd op inundatie uit de watergangen op aangrenzende percelen.
Het verdelen van het beschikbare water en de wens om maximaal te conserveren zonder overlast te
creëren in een systeem waar van de basis niet op orde is vraagt om veel kunst en vliegwerk van uit het
district. Uitgangspunt is om de wateraanvoer voor het gebied Bernheze en de Groote Wetering (via de
Leijgraaf) ongewijzigd te laten.
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Maatregel 1: Basis op orde voor Groote Wetering
In de Groote Wetering is een aanzienlijke
hoeveelheid bagger aanwezig. In 2014 wordt
de Grote Wetering gebaggerd. Dit zal in
delen van het gebied een verlagend effect
hebben op de peilen tijdens piekafvoeren
Voordeel: Minder overlast tijdens
pieksituaties.
Nadeel: Kanttekening: Vrijgekomen bagger Grote Wetering moet nog verwerkt
worden (foto april 2014)

Maatregel 2: flexibel peilbeheer
Zie toelichting bij generieke maatregelen.
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Advies: Beide maatregelen uitvoeren.
Kosten:
Maatregel 1:
Uitvoering is gepland in 2014.Geraamde kosten €100.000. Geen onderdeel van GGOR
budget.
Maatregel 2:
Inzet capaciteit medewerkers.

4.4 Lokale maatregelen
4.4.1 Hoofdwatersysteem
Lokale maatregelen dragen bij aan de optimalisatie peilbeheer op perceelsniveau. Hierbij moet
gedacht worden aan het leggen van duikers, aanpassen van stuwen, afsluiters plaatsen etc. Totaal
geraamde kosten van deze lokale maatregelen is ca. € 280.000,-. Dit bedrag is exclusief investeringen
die reeds gepland zijn voor uitvoering. Deze investeringen leveren een positieve bijdrage aan het
oplossen van zowel lokale als gebiedsdekkende knelpunten.
4.4.2 Detailwatersysteem
Het watersysteem is wijd vertakt. Het hoofdwatersysteem wordt beheerd door het waterschap. Dit
beheer is gericht op grotere gebieden waarvoor gemiddeld genomen het peilbeheer is afgestemd. Om
ook het lokale watersysteem af te stemmen op het gewenste grondgebruik, heeft een eigenaar of
pachter de eigen verantwoordelijkheid ontwatering te optimaliseren. Dit kan door het op orde houden
van kavelsloten, het aanbrengen van b.v. LOP-stuwen, of het aanbrengen van (peilgestuurde) drainage.
Het waterschap kan hiervoor de juiste gegevens over peilen in het hoofdwatersysteem aanleveren,
alsook faciliteren bij het ontwerpen en zo nodig vergunnen van detailontwatering.
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5 Vervolg
Nadat het waterschapsbestuur een besluit heeft genomen over de voorliggende GGOR-visie, het
uitvoeringsprogramma en de daarvoor benodigde middelen, start de uitvoering van relatief kleine
maatregelen.

5.1 2014
Dit zijn de maatregelen die zonder aanvullend onderzoek of formele besluitvorming uitgevoerd
kunnen worden (Quick win’s ). Door de relatieve eenvoud zijn deze maatregelen direct uit te voeren.
En worden in 2014 opgepakt. Een aantal van deze maatregelen is al gepland in het kader van regulier
onderhoud (duikers vervangen, baggeren e.d.).

5.2 2015
Voor het aanpassen van waterlopen, bij verbreding of het aanbrengen van nieuwe stuwen, is een
besluit noodzakelijk volgens de Waterwet. Het nader uitwerken van deze maatregelen vraagt een
technisch onderzoek en het opstellen van een bestek. Deze voorbereidingen dienen in 2014 plaats te
vinden om ze in 2015 of kort daarna uit te kunnen voeren.
Op basis van resultaten en ervaringen van de maatregelen (o.a. flexibel peilbeheer en baggeren) die in
2014-2015 worden uitgevoerd kan er eind 2015 gestart worden met het opstellen van
streefpeilbesluit. Deze kan in 2016 vastgesteld kan worden.

5.3 2016-2017
Het GGOR is geen statisch document. De dynamiek vanuit ruimtelijke ordening, bedrijfsvoering, beleid
en zelfs klimaat kunnen aanleiding zijn om een GGOR te herzien.
Grote ingrepen ten gunste van KRW of andere (niet agrarische) functies vragen wellicht veranderingen
die nu nog niet aansluiten bij de functie van het gebied. Mogelijke tegenstijdigheid dient nader
geanalyseerd te worden, waarna deze als randvoorwaarden geïmplementeerd kunnen worden in
nieuwe uitgangspunten voor een volgend GGOR voor dit projectgebied. Deze uitwerking vindt o.a.
plaats in de door het waterschap op te stellen nota peilbeheer.
De wens om de wateraanvoer naar Boekel te vergroten is al lange tijd aanwezig. Daarvoor moet met
buurwaterschap Peel en Maasvallei en Rijkswaterstaat overeen gekomen worden hoeveel water
aangevoerd kan worden en hoe dat water verdeeld kan worden over de verschillende waterschappen
en deelgebieden. Omdat deze besluiten en activiteiten buiten de projectscope vallen, komen ze in de
categorie ‘lange termijn maatregel’. Voorbereiding om aanvoer te vergroten zijn ver gevorderd en ten
aanzien van besluitvorming kansrijk. Deze maatregel is zeer aan te bevelen vanuit de GGOR visie
Leijgraaf, ter verbetering van de waterhuishouding in de AHS.

2014
Baggeren

2015
lokale maatregelen

Flexibel peilbeheer
Communicatie

Onderzoek 'effect belemen'
optimaliseren aanvoer Boekel

2016
Automatiseren stuwen
Vaststellen
streefpeilenkaart

2017
Automatiseren stuwen

2018
Communicatie
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6 Bijlagen
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Nummer

Naam_Melder

Categorie

klacht

Relatie met andere
klacht

Mogelijke oplossingen aangedragen

Stuw

Drooglegging huidige
situatie

Probleemanalyse volgens waterschap

Oplossingenanalyse

Ecologie

Maatregel watersysteem waterschap

Door het belemen van de watergang zal er wel minder water
wegzakken, het is echter een erg dure maatregel. Door het
automatiseren van een aantal belangrijke stuwen (251N en 251CO)
en het plaatsen van een nieuwe automatische stuw bovenstrooms
Plaatsen drie automatische stuwen en
van 251JD kan het water beter worden gestuurd. Er zal een meer
Hier speelt de vraag over natuur en landbouw. Hoe worden keuzes upgraden duikers in Peelse Loop. Handhaven
constante stroom water naar Beneden Aa stromen. (door infiltratie
gemaakt tussen Landmeersche Loop en boeren Boekel / Venhorst? - op beregeningsverbod uit oppervlaktewater
zal het in droge tijden echter laag blijven) Daarnaast kan er mogelijk
-> zie 5 voor ecologische redenatie
en dit mogelijk eerder instellen voor dit
beter worden gehandhaafd op beregeningsverboden uit
gebied.
oppervlaktewater. In de aanvoerroute kunnen maatregelen worden
genomen zodat in de toekomst eventueel (bij vergroting water
WATAK) meer water door de route kan, zoals het uitbaggeren van
het profiel en vergroten van opstuwende duikers.

Detailmaatregel

1

Algemeen

Droog

Te weinig aanvoer, vraag over verdeling landbouw en natuur.
Ook door begroeiing en afkalving te weinig doorvoer. Na maaibeurt even meer aanvoer.

2 / 3/ 4 / 7 / 8 / 9 / 10 /
11 / 12

Damwand in oevers, aanvoer door
buizen en pomp 2e aanvoerroute
Peelkanaal.

-

-

Droogval van waterlopen is iets natuurlijks. Dit zal deels geaccepteerd
moeten worden. Een beetje water door een waterloop zal ook niet meteen
leiden tot het oplossen van droogteschades. Door beregening wordt water
onttrokken, bovenstrooms, maar ook in het gebied van Boekel/Venhorst.
Hierdoor neemt de afvoer door de waterlopen af. Door de goed doorlatende
ondergrond infiltreert er in droge periode water. Mogelijkerwijs zullen de
hogere peilen bovenstrooms tot iets meer infiltratie leiden. Doordat het in
de huidige situatie technisch moeilijk is om het water bovenstrooms goed te
sturen gaat soms teveel water naar ander gebieden. Het is dus wel mogelijk
om meer water richting Boekel/Venhorst te sturen. Dat er meer water komt
net na het maaien komt doordat de het water dat in de waterloop is
opgestuwd kan wegstromen.

2

?

Droog

Aanvoer bereikt 211MLA maar 211MLB (Statenweg) niet. Op dit traject veel inzijging. Zijsloten bij
voorkeur watervoerend.

1

Meer aanvoer, bodem afdichten

211MLB

80 cm

Deze locatie ligt nog relatief ver bovenstrooms. Als het water hier al niet
komt zal het zeker niet nog verder komen. Vermoedelijk treedt probleem dus
vooral op in zeer droge periodes.

-

-

Zie 1

-

3

?

Droog

Bij beregening zakt grondwater snel en daarmee ook het slootpeil.

1

-

-

-

Het probleem wordt herkend. Het laat ook zien dat beregening ook nodig
kan zijn indien er nog water in de sloot staat. De wateraanvoer is er ook voor
om de eerste beregeningen iets uit te stellen. Zodra er wordt beregend moet
er geaccepteerd worden dat sloten droogvallen. Het watervoerend houden
van sloten is ook niet de oplossing voor de droogte. Bedenk dat er wel (bijna)
altijd water in de sloot staat indien het nat is op het perceel, maar dat het
perceel niet nat hoeft te zijn indien er water in de sloot staat.

-

-

Geen maatregel

-

Het verder verkleinen van de watergang zal problemen opleveren
tijdens natte situaties. Belemen ligt hier niet voor de hand omdat
het water ter plekke niet meer kan infiltreren, waardoor de
grondwateraanvulling niet meer plaatsvindt. Daarnaast zijn de
kosten hoog.

de Landmeerse loop is een KRW waterlichaam waarbij een bepaald
ecologisch doel behaald dient te worden. De huidige ecologische
toestand is ontoereikend: soorten van stromend water ontbreken
en het water is voedselrijk waardoor draadwier, liesgras, smalle
waterpest en aarvederkruid voorkomen. Stuwen zijn nog niet
vispasseerbaar, deels is bovenstrooms een NVO aanwezig en/of in
uitvoering. Om het ecologisch doel op termijn te behalen zijn
continue stroming en een aangepaste inrichting (creeren diversiteit
habitats) belangrijke voorwaarden. In de huidige situatie valt de
Landmeerse loop droog in de zomer, doordat de wateraanvoer
vanuit de Peelse loop maar voor een klein deel door de Landmeerse
loop wordt gestuurd. Even benedenstrooms stuw 248K gaat het
water rechtsaf richting Boekel.

Stuwen reeds verhoogd, geen verdere
maatregel

Geen maatregel

Het is technisch mogelijk om het peil te verlagen, echter zijn er dan
problemen met de eigenaar aan de noordkant. Die wil een hoger
peil. Het is mogelijk het perceel aan te sluiten op de zuidelijke
watergang. Hier moet dan een afsluitbare duiker onder de weg
worden aangelegd, zodat deze regelbaar is voor de eigenaar. De
noordelijke tak moet worden afgedamd. De watergang worden
opgeschoond.

-

Geen maatregel

Afsluitbare duiker onder de weg, in
cominbatie met opschonen watergang en
afsluiten noordelijke tak

-

4

?

Droog

Landmeerseloop valt droog. Het is een hele ruime waterloop.

1

Bodem belemen

-

-

De Landmeersche Loop valt inderdaad droog. Door het profiel te verkleinen
zal het aanvoerwater wat minder snel wegzijgen. Dit zal niet veel effect
hebben. Daarnaast betekent water in de watergang niet dat het aanliggende
perceel geen last meer heeft van droogte. Door de doorlatende ondergrond
zullen de grondwaterstanden dan nog steeds ver weg zakken. Water in de
sloot is dus niet meteen een oplossing. Een watergang moet in natte
situaties het water kunnen afvoeren. Tijdens hoog water is de capaciteit
maar net voldoende.

5

J.H.M.J. Krol

Nat

248A staat hoog voor conservering, bij piekafvoer potentieel knelpunt wateroverlast.

-

Stuw verzetten en automatiseren

248A

40 cm in winter

Het probleemgebied watert af bovenstrooms van 248A. Dit hogere peil
wordt als probleem ervaren en is bekend.

6

?

Nat

Wateroverlast bij kas in pieksituatie. Water kan onvoldoende weg bij pieksituatie, waardoor peil
verlaagd moet worden.

-

-

-

-

Om te voorkomen dat de kassen onder water komen wordt bij zeer hoge
afvoeren in de winter gezorgd dat er minder water richting de kas stroomt.
Dit gebeurt middels een alarmpeil. Er zijn daarom geen problemen meer bij
de kassen.

-

-

Blijven sturen zoals nu, dan is er geen
probleem.

Geen maatregel

-

De watergang zal inderdaad droogvallen. Droogte op percelen zal niet
worden voorkomen door water in de sloot te houden. Daarnaast zal het ook
niet haalbaar zijn om altijd water in de sloot te hebben. Droogval zal dus
deels geaccepteerd moeten worden. De profielen lijken niet zeer diep. Het is
dus maar de vraag of dat de sloot overgedimensioneerd is.

In de praktijk blijven de stuwen tegenwoordig al op zomerpeil,
zodat het water dat beschikbaar is wat langer blijft. Dit is echter
geen oplossing voor de droogval. Mogelijk komt er in de toekomst
wat meer water, echter zal droogval hiermee niet geheel opgelost
kunnen worden.

-

Zie 1

Geen maatregel

De watergang is vrij diep. Bovenstrooms 90 cm en verder
benedenstrooms 120 cm terwijl hier weinig water komt. Mogelijk
kan watergang iets verontdiept worden waardoor deze minder
drainerend werkt. Het is echter ook mogelijk dat deze afmeting
nodig is in natte tijden. De stuwen bovenstrooms van de breuk
worden ook in de winter al op zomerpeil gehouden om zo zoveel
mogelijk water te conserveren. Extra conservering op de plassen
lijkt geen mogelijkheid.

-

Geen maatregel

Geen maatregel

7

?

Droog

Sloten zijn overgedimensioneerd en vallen droog

1 / 27

-

-

8

?

Droog

Droogloop vanaf 245E, incl. zijtak.

-

-

-

-

Watergang benedenstrooms van breuk. Het water komt bovenstrooms van
de breuk deels omhoog en stroomt minder door de ondergrond. Het perceel
is dus van nature droger. Daarnaast wordt een deel van het water
bovenstrooms gebruikt om de laagste vijver op peil te houden.

9

?

Droog

211MO, verdeling, beperkte aanvoer, droogloop

7

-

-

-

De stuwen worden ook in de winter op zomerpeil gehouden om zo
Probleem is vergelijkbaar met probleem 7, deze watergang wordt echter nog
zoveel mogelijk water te conserveren. Uiteindelijk zal het water wel
eerder niet voorzien van water.
wegzakken.

10

?

Droog

Molenloop valt droog en is overgedimesioneerd voor afvoer

7

-

-

-

11

?

Droog

Sloten zijn overgedimensioneerd en vallen droog

7

-

-

-

12

?

Nat

Te nat i.v.m. conserveren

Stuw verplaatsen

13

?

Nat

Het is er te nat

te nat afvoeren naar gebied wat te
droog is, naar westen

14

15

16

?

?

?

Nat

Droog

Nat

Onderbemaling omdat het te nat was.

Te droog, aanvoer niet mogelijk

Bij afvoer te nat, is gedraineerd (vroeger afgegraven)

16

15

-

-

Op tijd stuw plat leggen

211LK

211MW

-

211MT

20 cm

-

Geen maatregel

Geen maatregel

Watergang is breder dan andere watergang

Het versmallen van de watergang wordt niet als oplossing gezien.
Mogelijk kan de bodem van deze watergang worden opgehoogd.
Doordat de stuwen nu al hoog worden gehouden wordt niet
verwacht dat dit veel zal opleveren voor de drogere percelen.
Daarnaast is de waterdiepte wat minder en zal de bodem eerder
bereikt zijn.

-

Zie 1, eventueel verondiepen

Geen maatregel

Probleem vergelijkbaar met 7

-

-

Geen maatregel

Geen maatregel

-

Zomerpeil verlagen met 20 cm

Geen maatregel

?

?

Het perceel ligt net bovenstrooms van een breuk. Vermoedelijk heeft dit
perceel dus last van wijst. Indien het zomerpeil van 12,0 m + NAP klopt is de Verlagen zomerpeil. Mogelijk kan de bodem van de watergang hier
worden opgehoogd. Deze zal dan wel droog kunnen vallen, maar in
drooglegging wel zeer beperkt. Mogelijk is conserveren inderdaad te ver
natte tijden zal deze minder draineren.
doorgezet. In het bovenstrooms deel van dit stuwpand is de sloot mogelijk
dieper dan nodig.

40 cm

Het probleem is bekend bij het waterschap

50 cm in zomer

Overlast is bekend. Duidelijke een lager deel in het maaiveld. Het is ook een
groot perceel, dus ophoging ligt niet voor de hand. Ongeveer 19,9 m vs. 20,5
m NAP. De onderbemaling zelf werkt alleen in de natte tijden in de winter,
dus het waterschap is niet bang dat het de omgeving verdroogt.

Er zijn geen aanvullende maatregelen nodig.

-

Geen maatregel

Onderbemaling behouden

-

Aanvoer is inderdaad niet mogelijk. De stuwen worden al iets hoger gezet
dan vroeger.

Er zijn geen aanvullende maatregelen gevonden.

-

Stuwen hoog houden waar mogelijk

Geen maatregel

De drooglegging is inderdaad klein. Het perceel is afgegraven en ligt net
bovenstrooms van een stuw. Het maaiveld ligt 30-40 cm lager dan
omliggende percelen. De stuw heeft ook een groot achterland waar wel
droogte wordt ervaren.

Een mogelijke oplossing voor dit perceel is inderdaad de stuw op
tijd naar beneden draaien. Daarmee verdroog je echter het gebied
erachter, dat is ongewenst. Een mogelijke andere oplossing is het
verplaatsen van de stuw. Door de stuw 170 of 230 meter naar
bovenstrooms te plaatsen kan het peil wel hoog gehouden worden.
Dit verdroogt echter wel een dele van het gebied. Daarnaast is het
mogelijk om het perceel met een buis af te laten wateren
benedenstrooms van een stuw. Dit is positief omdat dit de minste
verdroging oplevert.

-

Minder snel verlagen stuw in combinate met
detailmaatregel

Buis van 45 meter aanleggen zodat perceel
benedenstrooms stuw kan afwateren.
Waarschijnlijk dienen er ook nog sloten
afgedamd te worden en mogelijk een
parallelsloot gegraven te worden.

30 cm zomer

Nummer

Naam_Melder

Categorie

klacht

Relatie met andere
klacht

Mogelijke oplossingen aangedragen

Stuw

Drooglegging huidige
situatie

Probleemanalyse volgens waterschap

Oplossingenanalyse

Ecologie

Maatregel watersysteem waterschap

Detailmaatregel

Verbreden profiel benedenstrooms en
flexibel omgaan met capacteit in natte
periodes

Geen maatregel

17

?

Nat

t Goor te nat t.b.v. aanvoer

18 / 26

-

211M

60 cm

De natte situatie is bekend, het profiel is te krap voor de afvoer. Ook voor
mensen die klacht niet hebben ingediend.

In de bijlage wordt het probleem verder bekeken. Er wordt
inzichtelijk gemaakt wat de effecten zijn van vergroten van het
profiel op het peil.

De voorgestelde oplossing 'profiel verruimen' kan goed
gecombineerd worden met de realisatie van een ecologische
verbindingszone. Een deel van de EVZ wordt dan ingezet voor een
verbeterde wateraanvoer zonder vernatting. Een vast peil jaarrond
is minimaal noodzakelijk voor een goede ecologische toestand.
Onnatuurlijke overgangen van winterpeil naar zomerpeil in de
periode maart/april dienen voorkomen te worden.

18

?

Nat

Te nat door hoge peilen in de Leigraaf

17 / 26

-

211L

60 cm

De natte situatie is bekend, het profiel is te krap voor de afvoer. Ook voor
mensen die klacht niet hebben ingediend.

In de bijlage wordt het probleem verder bekeken. Er wordt
inzichtelijk gemaakt wat de effecten zijn van vergroten van het
profiel op het peil.

De voorgestelde oplossing 'profiel verruimen' kan goed
gecombineerd worden met de realisatie van een ecologische
verbindingszone. Een deel van de EVZ wordt dan ingezet voor een
verbeterde wateraanvoer zonder vernatting. Een vast peil jaarrond
is minimaal noodzakelijk voor een goede ecologische toestand.
Onnatuurlijke overgangen van winterpeil naar zomerpeil in de
periode maart/april dienen voorkomen te worden.

Verbreden profiel benedenstrooms en
flexibel omgaan met capacteit in natte
periodes

Geen maatregel

19

?

Nat

Veluwe, te nat rond gemaal

211N

20 cm

In de EVZ is een dijkje aangelegd om te voorkomen dat het water op het
perceel komt.

Indien gronden aangekocht kunnen worden is het eventueel
mogelijk het profiel te vergroten. Het vergroten van het profiel
benedenstrooms (autonome ontwikkeling) heeft al een verlagend
effect. Daarnaast kan probleem wat afnemen door capacteit gemaal
bij veel afvoer benedenstrooms (neerslag) terug te schroeven.

-

Vergroten profiel en flexibeler omgaan met
capaciteit bij veel neerslag / afvoer

Geen maatregel

20

Ketelaars

Nat

Te nat langs de Aa, moerige grond

201H

50 - 60 cm in zomer

Geen maatregel

Detailmaatregelen op perceel: paralelsloot,
drainage of verschuiven van grond.

21

?

Droog

Beperkte Aanvoer, Droog

7

-

-

-

-

-

22

vd Bosch

Droog

Peilschommeling in de watergang

29

-

248AC

+ 120 cm

Het maaiveld van het betreffende perceel ligt veel hoger dan de omgeving.
Verschil met buren kan oplopen tot 90 cm. De lagere percelen kunnen wel
overlast ondervinden. Om meer water te kunnen conserveren is LOP-stuw
248AC geplaatst.

Een mogelijke oplossing om in de winter en het voorjaar wat langer
water in de sloot te houden is het opschonen van de watergang
vanaf bovenstrooms 248D in de Landmeersche Loop. Dit moet
worden opgepakt samen met de buurman.

23

?

Algemeen

Droogval in de gehele gemeente Boekel

Vele klachten

-

-

-

Is de droogval een probleem of de lage grondwaterstanden het probleem?
Aanvoer kan een deel van de oplossing zijn.

-

Droog

Eigenaar pompt droog om nat te voorkomen. Dit is een probleem voor omliggende droge percelen.

13

Het is niet gewenst om in een droog gebied water weg te pompen.

Grond ruilen met van de Boom, dan kan het natuur worden en dat
willen ze daar, maar er is geen geld voor aankoop.

-

Probleem is dus al deels opgelost door pomp. Er wordt echter aangegeven
dat het probleem er nog steeds is, ondanks de pomp.

Door het plaatsen van een stuw kan het water over de stuw worden
gepompt, er kan dan een lager waterpeil worden gehanteerd.

40 cm

Drooglegging inderdaad klein.

-

-

30 cm zomer

Er is een duidelijk verschil te zien in maaiveldhoogte tussen noordelijk en
zuidelijk perceel. Bovenstrooms zit een perceel dat last heeft van droogte.

-

24

-

25

T.Timmermans/G. Nabuurs

Nat

Natte hoek. Wordt onderbemalen en is nog steeds nat. Kwel

11

26

Jacobs

Nat

In de zomer goed, daarbuiten is het al vlug te nat.

17 / 18 / 19

27

28

?

Verbruggen

Nat

Droog

Sportpark Boekel is te nat

Droog, ligt erg hoog

29

?

Nat

Natte hoek. Flexibel peilbeheer wordt toegepast.

30

?

Algemeen

Beschoeiing is een mooi iets. Alleen jammer dat het zo snel kapot wordt getrokken.

31

?

32

33

7

-

22

Wordt nu onderbemalen

waterverdeling anders mogelijk
maken

-

-

-

-

-

248AA

De Aa heeft in de huidige situatie een onnatuurlijk waterpeil (hoog
Het verlagen van stuw 201H ligt niet voor de hand omdat het een
in de zomer, laag in de winter). Dit blijft met de voorgestelde
erg lang stuwvak is. De twee percelen liggen met hun afvoer al
maatregel gehandhaafd. De voorgestelde maatregel is daarmee
Het perceel ligt net bovenstrooms van stuw 201H. De noordelijke kavelsloot
benedenstrooms van de stuw. Het peil kan daar niet lager i.v.m. de
'neutraal' voor de ecologie. Een vast peil jaarrond is minimaal
komt benedenstrooms van de stuw uit.
aanvoer naar gemaal Veluwe. Er is ook een hoger deel binnen het
noodzakelijk voor een goede ecologische toestand. Onnatuurlijke
perceel, eventueel kunnen de wat lagere delen worden opgehoogd. overgangen van winterpeil naar zomerpeil in de periode maart/april
dienen voorkomen te worden.
-

Zie 1

Geen maatregel

Geen maatregel

Opschonen watergang

-

Zie 1

Geen maatregel

-

Geen maatregel

Grondruil

-

Geen maatregel

Plaatsen stuw en blijven onderbemalen

Profiel vergroten of flexibel omgaan met de capaciteit van het
gemaal.

idem 17/18?!

Vergroten profiel en flexibeler omgaan met
capaciteit bij veel neerslag / afvoer

Geen maatregel

Is bekend

LOP-stuw plaatsen. In de stuw twee buizen om peil te sturen, één
voor bovenstrooms en één voor benedenstrooms.

-

LOP-stuw plaatsen

Geen maatregel

Het gebied ligt inderdaad erg hoog. Het maaiveld ligt meer dan 1,5 meter
hoger dan het lagere maaiveld ten zuiden, richting de Leijgraaf.

Er zal weinig aan te doen zijn wat betreft het grondwater. Mogelijk
kan grond worden afgegraven of kan overgestapt worden op een
teelt die minder gevoelig is voor droogte.

Geen maatregel

Geen maatregel

Het is mogelijk om de stuw 220 meter verder bovenstrooms te
plaatsen. Hier liggen wat hogere percelen en kan het peil hoog
blijven. Dit betekent echter wel dat de drooglegging voor het
zuidelijke perceel nog verder toeneemt. Dit is negatief voor deze
percelen en wordt daarom niet aanbevolen.

Flexibel peilbeheer blijven uitvoeren

Geen maatregel

?

?

-

Geen maatregel

Geen maatregel

Palen schuin intrillen

Algemeen

Als gevolg van de aanleg van de EVZ is de stroomsnelheid lager waardoor het water meer tijd heeft om
te infiltreren

-

-

-

-

Het effect van een waterloop op het omliggende land is afhankelijk van het
peil en de drainageweerstand van de watergang. Een hoger peil zorgt voor
een hogere waterstand. Indien het profiel groter wordt is er minder
drainageweerstand en kan er dus iets makkelijker uitwisseling optreden
tussen grond- en oppervlaktewater. Indien de oppervlaktewaterstand hoger
is dan de grondwaterstand kan verbreding van het profiel dus een (zeer)
klein effect hebben op de grondwaterstand. Dit komt echter niet door
vermindering van de stroomsnelheid. Indien het profiel breder wordt richting
het betreffende perceel kan er wel een stijging optreden van de
grondwaterstand, omdat de hogere oppervlaktewaterstand dichterbij het
perceel zit. Indien het profiel in de bovenloop wordt verbreed zal dit (indien
er niet teveel vegetatie staat) leiden tot een daling van het
oppervlaktewaterpeil en dus tot een daling van de grondwaterstand. Het is
goed mogelijk dat eventuele vernatting ook door andere zaken wordt
veroorzaakt.

Algemeen

Profiel in de Leijgraaf bij Toon Hanenberg is krap en vers (vorig jaar opgeknapt) waardoor de aanvoer
niet op maximaal gezet afgelopen zomer.

-

-

-

-

-

Doordat het profiel is opgeknapt kan er dus weer iets meer water
door de Leijgraaf. Dit is positief voor de boeren benedenstrooms in
het stroomgebied.

-

Geen maatregel nodig

Geen maatregel

-

Het waterschap moet keuzes maken in het peilbeheer. Binnen een peilvak
kunnen conflicterende belangen ontstaat. In beginsel wil het waterschap
conserveren indien mogelijk. Dit betekent met name dat in het voorjaar de
stuwen zo snel mogelijk omhoog gezet worden. De belangen bij 'te natte'
percelen zijn echter groter dan bij te droge percelen. Indien een
akkerbouwer belt met de vraag of dat een stuw naar beneden gezet kan
worden dan wordt hier meestal gehoor aan gegeven. Dit betekent dus dat er
nadelige effecten kunnen optreden voor de melkveehouder. Het grondwater
dat wegstroomt zal niet altijd aangevuld worden. In de hogere gebieden is
dit nog belangrijker dan in het beekdal. Zolang akkerbouwers in het beekdal
zitten of op de lagere percelen zullen deze tegenstellingen blijven bestaan.
Ook een onderbemaling hoeft niet de oplossing te zijn, omdat die ook water
kan wegtrekken van de buren.

Mogelijk kunnen er betere afspraken worden gemaakt binnen een
peilvak.

-

Meer overleg tussen boeren onderling

Geen maatregel

110 cm

Het maaiveld loopt in dit gebied sterk af. Net bovenstrooms van het
betreffende perceel staat een stuw. De droogte wordt door de buitendienst
niet herkend.

Een nieuwe stuw kan inderdaad meer water conserveren. De
afstand is echter relatief kort, het stuwpand zou een afstand
beslaan van ongeveer 200 meter.

Eventueel stuw plaatsen

Geen maatregel

+ 100 cm

De drooglegging is hier relatief groot en er zijn geen andere particulieren met
een lager perceel

Een nieuwe stuw kan inderdaad meer water conserveren. Het
stuwvak bedraagt ongeveer 300 meter. Een toelichting wordt
gegeven in de bijlage.

Stuw plaatsen

Geen maatregel

Algemeen

Akkerbouwers willen eerder land bewerken dan melkveehouders. Hierdoor kunnen er conflicterende
belangen ontstaan. Melkveehouders willen / kunnen langer conserveren.

-

-

34

Ad van Driel

Droog

Langs Uden zuid nu te droog. Peil kan hoger zonder natschade

-

extra stuw plaatsen

35

Ad van Driel

Droog

Langs Uden zuid nu te droog. Peil kan hoger zonder natschade

-

extra stuw plaatsen

-

-

Nummer

Naam_Melder

Categorie

klacht

Relatie met andere
klacht

Mogelijke oplossingen aangedragen

Stuw

Drooglegging huidige
situatie

Probleemanalyse volgens waterschap

Oplossingenanalyse

Ecologie

De maatregel 'geen maatregel' is neutraal voor het ecologisch
doelbereik. Het huidige peil in de Leigraaf is (en blijft) onnatuurlijk
Een extra stuw in de Leijgraaf ligt hier niet voor de hand. Er wordt
(laag in de winter, hoog in de zomer). Een vast peil jaarrond is
immers vooral overlast ervaren door mensen. Mogelijk kan de
minimaal noodzakelijk voor een goede ecologische toestand.
eigenaar wel gebruik maken van het hogere peil bovenstrooms van
Onnatuurlijke overgangen van winterpeil naar zomerpeil in de
stuw 211J. Indien het ondiepe drainage aanlegt kan er mogelijk wat
periode maart/april dienen voorkomen te worden. De huidige
in zijn perceel worden ingelaten.
ecologische toestand van de Leigraaf is ontoereikend: meer variatie
rond de waterlijn, meer stroming en minder nutriënten kunnen het
doelbereik van de Leigraaf vergoten.

Maatregel watersysteem waterschap

Detailmaatregel

Geen maatregel

Indien mogelijk gebruik maken van hogere
peil bovenstrooms stuw 211J.

36

Ad van Driel

Droog

Peil Leigraaf omhoog --> natter --> minder beregeningsbeurten nodig (aardappelen)

88

stuw plaatsen, peil anders regelen

211I

90 cm in zomer

De drooglegging is hier inderdaad wat groot.

37

Hans Timmers

Anders

Peilbeheer niet efficient. Land droogt uit, al het water is weg. Waterschap stuurt op bepaalde
datum/tijd die niet op het gewenste tijd voor de agrarier (boomkwekerij) is.
weers/klimaatomstandigheden

38 / 39

In een droog voorjaar stuwen
eerder omhoog zetten. Met peil dus
anticiperen op. Hevelpompje
plaatsen in zijsloot Leigraaf, in het
voorjaar

211J

80 cm

De drooglegging is wel wat groot, dit komt onder andere doordat perceel net
in bovenstrooms deel van stuwpand is gelegen.

Indien hij zijn grenssloot opschoont kan het water van de Leijgraaf
verder het perceel inkomen. Dan wordt het mogelijk iets natter.
Eventueel kan hij ook water oppompen uit deze zijsloot.

Flexibeler peilbeheer indien geen
tegengestelde belangen. Anders meer
overleg tussen de partijen onderling.

Watergang opschonen of pompje plaatsen

38

Hans Timmers

Nat

Heeft overlast

37

water 'verdwijnt' nu gelijk naar
Leigraaf. Waterverlies door verval
1,5 meter. Is proceswater van
champignonkweker + kwel/wijst.
Mogelijk stuw plaatsen

211K

60 / 70 cm

Het plaatsen van een stuw bovenstrooms zal benedenstrooms geen
verlagend effect geven. Benedenstroomse maatregelen kunnen wel effect
hebben. Bovenstrooms stuw 211K hebben meerdere mensen last van hoge
waterstanden.

Stuw 10 cm lager zetten.

Stuw 211K in de zomer met 10 cm verlagen,
tenzij het erg droog is.

Geen maatregel

39

Hans Timmers namens
Champignonkweker

Droog

Mogelijk heeft kweker het te droog.

37 / 38

Water conserveren

-

-

De kweker heeft zelf niet aangegeven dat hij een probleem heeft, wordt nu
dus niet opgepakt.

Geen maatregel

Geen maatregel

70 cm

Er is hier nog een behoorlijke drooglegging. Wel is te zien aan de sporen dat
het land nat is. Mogelijk is de grond moerig of het perceel dichtgereden? Wel
zijn er andere delen in het stuwvak met een kleine drooglegging (91)

Stuw 211K in de zomer met 10 cm verlagen,
tenzij het erg droog is.

Geen maatregel

40

Jacobs - van der Heijden

Nat

Perceel te nat (te groot ingetekend op kaart). Sinds aanleg EVZ is het perceel natter geworden. Stuw
wordt niet efficient/goed bediend nu

41

Hans Timmers

Anders

(on)kruid en distels in EVZ. Kruidendruk te hoog. Waait over naar boomkwekerijk

42

van Dommelen

Nat

Benedenstrooms perceel van Dommelen te nat. De buurman, van Milsdonk, klaagt nooit

43

Ad van Driel

Nat

Kaart aanpassen. In de praktijk minder nat dan waterschap ingetekend heeft.

44

Ad van Driel

Droog

Te droog

45

Hans Timmers

Anders

Kaart aanpassen. Is niet te nat

46

47

Goorts

?

48

Nat

Algemeen

Algemeen

49

Jos Bongers, gemeente Veghel

Oplossing

50

Jos Bongers, gemeente Veghel

Oplossing

Moergat. Te nat

Watervoorraad hebben en houden. Regenwater vasthouden. Gebiedseigen water vasthouden. Nu
verdwijnt er veel

Luisteren naar buren en groter gebied maakt het interessanter/ Kijken of dezefde situatie anders wordt
ervaren bij buren / Wat vindt men in Boekel
Brabant water heeft waterwinning in Veghel en Loosbroek. Proceswater dat 'over' is kijken of dat terug
kan naar het gebied. Gaat nu verloren
Veghel- buiten wordt heringericht. Wordt minder intensieve landbouw en meer stedelijk. Minder water
hier op termijn nodig?!

91

Stuw anders bedienen

211K
211K

Stuw in de Aa verplaatsen, meer
richting van Dommelen

Van Dommelen wil water in schouwsloot hoger hebben.
227I

-

37

-

-

-

-

227I

211J

-

+ 100 cm

Het hogere deel binnen het stuwvak heeft een drooglegging van meer dan
100 cm. Net bovenstrooms van de stuw ligt echter een perceel met een
drooglegging die veel kleiner is. Daarnaast is de stuw bovenstrooms bijna
verdronken. Deze bovenstroomse stuw regelt de verdeling van water tussen
Beekgraaf en Leijgraaf. Het peil kan dus ook niet veel hoger. Het is een vrij
hoog gebied waar nu wateraanvoer doorheen wordt gestuurd. Mogelijk
kunnen ze dus ook water inlaten via de zijsloten.

Aan dit hoge droge gebied is weinig te doen.

40 cm

Het maaiveld ligt hier op ongeveer 9,9 m + NAP. Het peil in de Leijgraaf is
ongeveer 9,5 m + NAP. De drooglegging is dus relatief klein. Het probleem
speelt zich echter maar af op een klein oppervlak. Daarnaast wordt
aangegeven dat de grond moerig is.

Mogelijk dat stuw 211J wat verlaagd kan worden. Er wordt echter
ook aagegeven dat er boeren zijn die het peil te laag vinden. Het
debietgestuurd peilbeheer kan hier mogelijk ook helpen, waarbij bij
grote afvoeren een lager peil wordt gehanteerd. Ook is het mogelijk
om eventuele vrijgekomen grond op te brengen.

-

-

-

-

Eric Dortmans

Nat

Een te hoge waterstand van stuw 211G, deze wordt hoog gehouden om water naar
Loosbroek/Heesch/Vinkel te kunnen stuwen. Is dit wel nodig? Dortmans heeft 11 van de 12 maanden
last van deze hoge waterstand. Alleen met extreme droogte is het prima. Actiever peilbeheer

60

Vergroten profiel naar het noorden

211G

30 cm (zomer)

52

Eric Dortmans

Nat

Probleem door hoge waterstand van stuw 211F

53

-

211F

30 - 40 cm (zomer)

Jan Ketelaars

Anders

Geeft aan dat hij in de zomer het peil wel hoogwil hebben, mits er niemand last van heeft (stuw 211F),
en door vistrap gaat zomers ook veel water verloren.

Dit is hoe het waterschap er tegenaan kijkt. Door het jaar heen valt er veel
meer water dan er verdampt. Dit wordt dus afgevoerd, voornamelijk via het
oppervlaktewater. Het conserveren van water is wat het waterschap wil en
doet binnen de mogelijkheden die het heeft. Omdat wateroverlast ook niet is
gewenst kunnen we bijvoorbeeld niet hele watergangen dempen. Wel
houden we de stuwen waar het geen overlast oplevert al hoger dan vroeger.
Veel stuwen staan nog maar 20 cm onder zomerpeil of blijven het hele jaar
Stuwen hoog blijven houden. Watergangen dempen is een manier
op zomerpeil staan. Mogelijk is er op plekken nog wel ruimte. Waar mogelijk
om water te conserveren. Dit zal echter moeilijk uitvoerbaar zijn.
houden we het peil in de zomer in de Leijgraaf hoog. Dit sluit aan bij de
wensen van de boeren om, zolang er niet teveel water valt, het waterpeil
hoog te houden. Aan conservering zitten wel de nodige beperkingen. Door
de doorlatende ondergrond zal in bepaalde gebieden (bv. Boekel) veel water
wegzakken naar de ondergrond en ook door verdamping zal de waterstand
zakken. Dit gegeven zal zeker in deze infiltratiegebieden niet voorkomen
kunnen worden.

Mogelijk een oplossing voor de hele droge periodes, indien debiet
Aa heel laag is

51

53

Mogelijk kan een extra stuw wel helpen om het water wat langer te
conserveren.
Mogelijk kan drainage hier goed werken. Er lijkt voldoende
drooglegging te zijn om de drainage te laten afwateren. Er is dan
geen pomp nodig. Het verlagen van stuw 211K is ook een
mogelijkheid.
Oppakken district
Indien schouwsloot wordt opgehaald komt het water al verder
richting het huis.

52

-

211F

40 cm (zomer)

Peilverlaging kan helpen. Door het peil te laten zakken naar 8,0
meter + NAP neemt de afvoer fors af, tot onder de 200 l/s. Om bij
deze hoogte wel dezelfde hoeveelheid water naar het noorden te
krijgen moet de watergang worden verdiept en verbreed. Er wordt
nu gebaggerd, dus waarschijnlijk kan het peil komende zomer al iets
Peil staat inderdaad hoog. Probleem is deels opgelost door onder te bemalen lager worden ingesteld om dezelfde hoeveelheid water naar het
door eigenaar zelf. Dit is echter niet toereikend.
noorden te krijgen. Een andere mogelijk oplossing is het plaatsen
van een gemaal. Dit is dan alleen om het betreffende stuwvak op
peil te houden. Een andere minder ingrijpende oplossing is het
toepassen van debietgestuurd peilbeheer. Bij hogere afvoeren daalt
het peil tijdelijk. Dit betekent ook dat de afvoer naar het noorden
afneemt, dit is in een nattere periode echter geen probleem.

Drooglegging is redelijk klein. Er zijn echter ook personen binnen stuwvak
wel tevreden.

-

Net ten westen van deze kavel ligt een sloot die afwatert
benedenstrooms stuw 211F. Mogelijk kan het perceel hierop
worden aangetakt met een afsluitbare duiker.

-

Aannemer gaat maaien op ons verzoek

Geen maatregel

Geen maatregel

Ophalen schouwsloot

-

-

Geen maatregel

Geen maatregel

-

-

Debietgestuurd peilbeheer

Geen maatregel

Peilen hoog houden waar mogelijk

Geen maatregel

Meer overleg waar nuttig

Geen maatregel

-

-

-

-

Peil kan komende zomer structureel lager
door baggeren dat wordt uitgevoerd.
Daarnaast extra verlagen peil bij hoge
afvoeren in zomer (debietgestuurd
peilbeheer). Grotere maatregelen waarin een
keuze gemaakt kan worden zijn het vergroten
van het profiel naar het noorden of het
plaatsen van een gemaal. Richting zuiden
afsluiter (stuw 211RBW) eerder dicht bij veel
neerslag. (laatste maatregel voor zuidelijk
deel knelpunt 51)

Onderbemaling behouden

Debietgestuurd peilbeheer

(afsluitbare) duiker om perceel af te laten
wateren op benedenstrooms pand

Het dichtzetten van de vistrap buiten de hoofdmigratieperiode (1
maart - 1juni) is toegestaan. Mits de vistrap weer open gaat zodra
de situatie weer 'normaal' is. Idealiter staat een vistrap het hele jaar
open, aangezien vismigratie in principe het hele jaar door plaats
vindt. Het huidige peil in de Leigraaf is (en blijft) onnatuurlijk (laag
Als stuw onder peil gaat zakken wordt vistrap dichtgezet. Hoog peil in de winter, hoog in de zomer). Een vast peil jaarrond is minimaal Als stuw onder peil gaat zakken wordt vistrap
blijft gehandhaafd.
dichtgezet.
noodzakelijk voor een goede ecologische toestand. Onnatuurlijke
overgangen van winterpeil naar zomerpeil in de periode maart/april
dienen voorkomen te worden. De huidige ecologische toestand van
de Leigraaf is ontoereikend: meer variatie rond de waterlijn, meer
stroming en minder nutriënten kunnen het doelbereik van de
Leigraaf vergoten.

Geen maatregel

Nummer

Naam_Melder

Categorie

klacht

Relatie met andere
klacht

Mogelijke oplossingen aangedragen

Stuw

Drooglegging huidige
situatie

Probleemanalyse volgens waterschap

Oplossingenanalyse

54

v.d. Wijst

Droog

Zomerperiode sloten droog Juli/ Aug. Interessant is dat hij zelf klaver is gaan telen. Dit gewas kan beter
tegen de droogte.

-

Hij denkt zelf dat er weinig aan te
doen is.

204CL

100 cm

Het is er inderdaad droog

In de zomer is de drooglegging ongeveer 100 cm. Er staat dan deels
nog wat water in de sloot door het aanvoeren van water.
Conservering wordt zelfs in de winter lastig omdat sloot dan al
droog valt

Ecologie

Maatregel watersysteem waterschap

Detailmaatregel

Geen maatregel

Geen maatregel

55

J v. Oss, Jan van de
Boomstraat

Nat

Natschade

-

-

204CL

50 cm

Perceel laag/nat door ontgronding, dus ook eigen verantwoordelijk.

Recentelijk is de schouwsloot verdiept en is een duiker vernieuwd
en dieper gelegd.

Maatregel reeds uitgevoerd

Geen maatregel

56

H. Sofner van Gemeente
Bernheze

Nat zomer

In zomer periode staat het water hoog, waardoor overstorten water moeilijker kunnen afvoeren.
Hogere peilen in toekomst niet gewenst.

61 en 62

Geen peilverhoging

211D en 211E

Waterstand boven
drempel overstort

Samen met de gemeente zijn deze knelpunten reeds opgepakt binnen de
SWO.

Peilverhoging is ook geen maatregel die het waterschap wil
doorvoeren. Dus dit kan worden toegezegd.

Geen verhoging in dit stuwvak

Geen maatregel

Wordt erkend door waterschap.

Het in inderdaad niet nodig om vroeg in winter op zomerpeil te
gaan. Omdat het een beekdal betreft kan conservering ook in latere
fase plaatsvinden. Debietgestuurd peilbeheer kan hier ook helpen.

Flexibeler peilbeheer. Eventueel een extra
keer maaien omdat het zo'n lang stuwvak
betreft. Eventueel debietgestuurd
peilbeheer.

Geen maatregel

Geen maatregel

Dempen perceelssloot

Extra maaien indien nodig. Nog bekijken hoe
we moeten bepalen wanneer dit nodig is.
Eventueel met waterstand benedenstrooms
stuw 211F.

Geen maatregel

Debietgestuurd peilbeheer

Geen maatregel

57

Krol / Nico Wiedema

Nat

Natschade door hoge waterstand Leijgraaf. Treedt eerder op net voor de maaiperiode.

58

Jacky Kanters

Droog

Belemmering wateraanvoer naar perceel door dichtgegroeide sloot

59

vd Broek, kleinfruit

Nat

Streeft naar egaal peil. Vooral nadat er een tijd niet gemaaid is kan peil te hoog worden in dit deel van
het stuwvak

60

Verkuijlen

Nat

Moet water kwijt kunnen ivm peilgestuurde drainage

61, 62 en 63

-

51

Het peil later omhoog zetten dan
nu.

211E

60 cm

Opschonen sloot om meer water
naar binnen te krijgen.

204CHA

50 - 80 cm

Het is er inderdaad droog en het water kan moeilijk naar binnen. LOP-stuw
werkt niet, is in verleden geprobeerd.

Het gaat om perceelssloot van de boer zelf. Deze kan hij zelf
opschonen waardoor water naar binnen kan. Veel effect zal dit niet
hebben omdat parallelsloot slechts 25 meter van aanvoersloot ligt.
Er valt ook te overwegen om de sloot te dempen waardoor er in
nattere tijden wat minder wegstroomt, mogelijk heeft dit meer zin
dan dat laagje wateraanvoer.

Voldoende maaien

211E

> 70 cm indien goed
gemaaid

Klacht is bekend. Opstuwing kan inderdaad plaatsvinden.

Recent is gebaggerd. Er wordt ook al goed gekeken naar dit
stuwvak. De intentie is om een keer meer te maaien indien nodig.
Nog bekijken hoe dit in de gaten te houden is.

Het probleem lijkt hier niet zo groot

Eventueel kan er minder water naar het noorden worden gestuurd,
maar dat levert problemen op. Mogelijk dat debietgestuurd
peilbeheer een bijdrage kan leveren.

-

211E

> 60 cm

61

Verkuijlen

Nat

Moet water kwijt kunnen ivm peilgestuurde drainage

62 / 57

-

211E

35 cm

Hier worden kersen geteeld. Een grotere drooglegging is beter, met name
voor het deel net langs de Leijgraaf. Het peil van stuw 211E kan niet zomaar
worden verlaagd, onder andere omdat de vijvers in het noorden van Dinther
dan niet meer op peil gehouden worden. Er kan ook voor worden gekozen
om het peil alleen tijdens zomerse pieken te verlagen, dan kan het
overtollige water beter worden afgevoerd.

Het probleem is nu door hem opgelost door het plaatsen van een
pomp. Tevens kan het peil in de Leijgraaf iets worden verlaagd.

Het huidige peil in de Leigraaf is (en blijft) onnatuurlijk (laag in de
winter, hoog in de zomer). Een vast peil jaarrond is minimaal
noodzakelijk voor een goede ecologische toestand. Onnatuurlijke
overgangen van winterpeil naar zomerpeil in de periode maart/april Debietgestuurd peilbeheer of verlagen stuw
211E indien het niet te droog is
dienen voorkomen te worden. De huidige ecologische toestand van
de Leigraaf is ontoereikend: meer variatie rond de waterlijn, meer
stroming en minder nutriënten kunnen het doelbereik van de
Leigraaf vergoten.

62

Verkuijlen

Nat

Moet water kwijt kunnen ivm peilgestuurde drainage

61 / 57

-

211E

30 cm

Hier staan aardbeien en de drooglegging is inderdaad klein

Peil verlagen met bijvoorbeeld 20 cm of debietgestuurd peilbeheer.

Het huidige peil in de Leigraaf is (en blijft) onnatuurlijk(laag in de
winter, hoog in de zomer). Een vast peil jaarrond is minimaal
noodzakelijk voor een goede ecologische toestand. Onnatuurlijke
Debietgestuurd peilbeheer of verlagen stuw
overgangen van winterpeil naar zomerpeil in de periode maart/april
211E in combinatie met voorziening voor
dienen voorkomen te worden. De huidige ecologische toestand van
vijvers Dinther.
de Leigraaf is ontoereikend: meer variatie rond de waterlijn, meer
stroming en minder nutriënten kunnen het doelbereik van de
Leigraaf vergoten.

Geen maatregel

De maatregel 'geen maatregel' is neutraal voor het ecologisch
doelbereik. Het huidige peil in de Leigraaf is (en blijft) onnatuurlijk
(laag in de winter, hoog in de zomer). Een vast peil jaarrond is
minimaal noodzakelijk voor een goede ecologische toestand.
Onnatuurlijke overgangen van winterpeil naar zomerpeil in de
periode maart/april dienen voorkomen te worden. De huidige
ecologische toestand van de Leigraaf is ontoereikend: meer variatie
rond de waterlijn, meer stroming en minder nutriënten kunnen het
doelbereik van de Leigraaf vergoten.

Debietgestuurd peilbheer

Geen maatregel

Baggeren, stuw DA gestreken houden en
indien nodig een keer extra maaien.

Indien gewenst vrijgekomen grond
opbrengen.

Aanpassen klepstandsnelheid en/of
vergroten krappere duiker(s).

Geen maatregel

Geen maatregel

Geen maatregel

63

Verkuijlen

Nat

Moet water kwijt kunnen ivm peilgestuurde drainage

57 / 61 / 62

-

211E

60 cm

De drooglegging is hier redelijk groot, valt dus mee met de nattigheid.

Stuw 204DA staat al op drempel waardoor deze verdrinkt. Dit blijft
zo. Daarnaast wordt er binnenkort gebaggerd, wat een positief
effect zal hebben. Indien er niet voldoende wordt gemaaid zal het Een stuw strijken is in ieder geval postief voor de vismigratie. Of het
onnatuurlijk peil hiermee wordt opgelost is alleen hetgeval indien
peil oplopen. Om het peil niet te laten stijgen zal er dus een keer
extra moeten worden gemaaid, al is dat na het baggeren mogelijk er minimaal een vast peil komt. Een vast peil jaarrond is minimaal
noodzakelijk voor een goede ecologische toestand. Onnatuurlijke
niet meer nodig. Indien gewenst komt de grond beschikbaar voor
overgangen van winterpeil naar zomerpeil in de periode maart/april
het perceel. Pas daarna kan eventueel gedacht worden aan het
dienen voorkomen te worden.
automatiseren van stuw 204D. Om eventuele verdroging van het
perceel van School te voorkomen kan stuw DA ook in de Graanloop
worden gezet, dit moet wel in overleg met van den Hurk.

64

Jos van den Hurk

Nat

Hoog peil ivm veranderd maaibeleid, geeft problemen op de Grote Wetering.

77

Beter onderhoud doen en stuw
aanpassen

204D en 204DA

Klein, perceel ligt in een
gat.

Nu al meer communicatie met hem, dat is vooralsnog naar wens.

65

Mari van Daal / Edwin van de
Pas

Nat

Bij piekbuien loopt watergat vol en (een te kleine duiker) stremt de afvoer.

-

Hij wil een kortsluiting naar de
noordelijk gelegen watergang

204CJ

-

In verleden wel een keer inundatie opgetreden, maar dit is nog voor de
automatisering van de stuw. Het is er wel nat. Maatregel van boer werkt
waarschijnlijk niet omdat peil in ontvangende watergang ook hoog is.

Nadat er overlast is opgetreden is stuw C en CJ al geautomatiseerd.
Peil reageert zelf op peil bovenstrooms van krappere duiker. Uit de
analyse is gebleken dat de klep traag reageert, de werking hiervan is
inmiddels aangepast. De krapper duikers hebben ook een
verhogend effect op de waterstand, zeker indien er vegetatie achter
blijft steken.

66

Pierre van de Rakt

Droog

Droog gevallen sloten in de zomer.

-

-

204H

-

Het is inderdaad droog. Er zijn ook klachten van muggen. Mogelijk komt dit
ook door mestkelders in de buurt

In verleden reeds gebaggerd, heeft niet geholpen voor de muggen.
Extra conservering niet mogelijk. Er is daar geen water en stuw
staat al hoog genoeg. Mogelijk kan extra water van stallen wel
worden geborgen in de droge watergangen zelf. Dit betekent echter
dat er in de winter wel versneld afvoer plaatsvindt.

67

Nico wiedema

Anders

tevreden peilbeheer

-

-

-

-

-

68

Jan Ketelaars

Nat

Nat perceel

-

-

211EB

30 cm

Is bekend

69

Eric Dortmans

Nat

Nat Perceel ivm hoge peil Leijgraaf

-

-

211H

70

Roel Ketelaars

Droog

Te droog zomer

71

-

204AC

60 cm

nvt, gaat over zijsloten groote wetering

De stuw kan worden verwijderd gestreken. Het verval is erg klein,
dus ook voor de iets drogere percelen bovenstrooms zal er weinig
veranderen.

Drooglegging inderdaad klein.

Kijken of H lager kan. Effect op EVZ, vistrap bovenstrooms en op
wateraanvoer naar de Beekgraaf. Verder zijn er mogelijk ook
mensen die wel tevreden zijn met het peil.

stuw H zelf is op dit moment nog niet vispasseerbaar. Dit is nog een
op te lossen vismigratieknelpunt. De bekkenvispassage bij stuw I
functioneerd niet optimaal. De meest benedestroomse trap heeft
een te hoog verval (het waterpeil staat net iets te laag). Hier moet
sowieso wellicht dus nog een extra vistrap bijgeplaatst worden. Een
lager waterpeil (10 cm lager)hoeft niet perse nadelig te zijn voor de
ontwikkeling van de EVZ. Het zal dan gaan om tijdelijke droogval in
de wintermaanden of het ontstaan van plasdraszones. Qua
doelsoorten is het droge deel van de EVZ bedoeld voor das,
struweelvogels en vlinders van droge habitats. het natte deel is
bedoeld voor kleine modderkruiper en drijvende waterweegbree.
de kleine modderkruiper is reeds aanwezig in de leigraaf, zei het
nog in lage aantallen.

Er is hier geen/weinig water beschikbaar.

Net bovenstrooms van het perceel ligt stuw 204AI. Deze heeft een
zomerpeil van 4,5 m + NAP. Dit is 30 cm hoger dan de
benedenstroomse stuw. Eventueel kan stuw 204AI verplaatst
worden naar benedenstrooms. Er kan dan meer water worden
geconserveerd. De damwand is toch al rot.

Geen nadeling effect. De Kleine wetering heeft als ecologische
opgave: realiseren natuurvriendelijke oevers. Deze zijn op dit
moment nog nergens gerealiseerd. De vismigratie opgave geldt
alleen voor stuw 204AA en 204AB

Geen maatregel

Geen maatregel nodig

-

Strijken van stuw 211EB

Geen maatregel

Peil verlagen stuw H met 10 cm en
debietgestuurd peilbeheer

Geen maatregel

Stuw 204AI verder benedenstrooms plaatsen

Geen maatregel

Nummer

Naam_Melder

Categorie

klacht

Relatie met andere
klacht

Mogelijke oplossingen aangedragen

Stuw

Drooglegging huidige
situatie

Probleemanalyse volgens waterschap

Oplossingenanalyse

Ecologie

Maatregel watersysteem waterschap

Detailmaatregel

Nvt, is zijwatergang Kleine wetering

Stuw 204AC verplaatsen om de hoek en deze
verhogen.

Beschikbare grond opbrengen

Geen nadeling effect. De Kleine wetering heeft als ecologische
opgave: realiseren natuurvriendelijke oevers. Deze zijn op dit
moment nog nergens gerealiseerd. De vismigratie opgave geldt
alleen voor stuw 204AA en 204AB

Stuw 204AC verplaatsen om de hoek en deze
verhogen.

Geen maatregel

Flexibel peilbeheer. Als het een droge zomer
is zetten we de bestaande stuwen iets hoger.
Verder geen maatregelen.

Geen maatregel

Duikers mogelijk iets verleggen, watergang
opschonen, dan is het waarschijnlijk wel
mogelijk om er water in te laten.

Geen maatregel

71

Roel Ketelaars

Nat

Te nat

70

-

204AC

30 cm

Drooglegging is in zomer inderdaad klein

Op dit moment wordt de noordelijke watergang verlegd en
verbreed. De vrijgekomen grond wordt opgebracht op het
betreffende perceel. Mogelijk zijn hiermee problemen al opgelost.
Door stuw benedenstrooms te verlagen wordt peil iets lager.

72

Jan/Rene Westelaken

Droog

Zomer te droog

71 / 101

-

204AC

80 cm

Drooglegging mag inderdaad kleiner.

Dit betreft een vrij groot gebied. Stuw AC zou in de zijwatergang
geplaatst kunnen worden met een hoger peil. (stuw is niet meer
nodig want verdrinkt bijna) Het laagste maaiveld is ongeveer 4,9 m
+ NAP. Bij 40 cm drooglegging kan de stuw naar 4,5 m + NAP. Er
moet wel rekening worden gehouden met probleem 101. Hier zijn
klachten over een te natte situatie. Eventueel kan dit worden
opgelost door afdamming van sloten en deze laten afwateren naar
het noorden.

73

Carlos Schouten

Droog

Mag voller waterloop

99

extra stuw

204BHA en
204BC

De drooglegging is inderdaad redelijk groot. Dit komt door het verschil in
maaiveld.

Stuw 204BC en 204BHA hebben al iets hoger gestaan. Het peil
verder verhogen is niet mogelijk vanwege eventuele klachten van
99. Om veel meer water in de watergang te krijgen zouden twee
stuwen geplaatst moeten worden voor een relatief kort traject. Dit
is niet gewenst.

74

Jan vd Elzen/Dollevoet/P.
Bosch

Droog

Te droog in zomer

-

Meer water inlaten

204AB

75

Leon Steenbergen

Droog

Droog vanwege hoogteverschil

77 / 103

76

Sander Tax (gemeente den
Bosch)

Droog

Heesch West droog

-

77

Leon Steenbergen

Nat

Natte hoek perceel

75

Sloot valt droog

-

-

204D

30 cm zomer en 50 cm
winter

De watergang voldoet nog redelijk aan het profiel. Sommige duikers
Goede mogelijkheid voor wateraanvoer. Er is voldoende water aanwezig. Het
liggen mogelijk te laag, anderen te hoog. Indien watergang wordt
peilverschil is echter wel beperkt, dus nog te bekijken wat nodig is om water
opgeschoond en duikers worden uitgespoeld/verhoogd kan gebied
er doorheen te krijgen.
worden voorzien van water.
De omliggende percelen zijn veel lager. Er is ook weinig te sturen aan de
waterstand

Mogelijk kan er grond worden afgegraven, die weer beschikbaar kan
komen aan zijn lagere percelen van knelpunt 78.

Geen maatregel

Eventueel afgraven gronden

Weinig over bekend wat er in dit gebied gaat gebeuren.

-

Geen maatregel

Geen maatregel

Geen maatregel

Eventueel grond opbrengen

De drooglegging is hier redelijk klein. Binnen het stuwvak liggen echter ook
veel hogere percelen. Hier worden graszoden geteeld waardoor het perceel Mogelijkerwijs kan hij grond afgraven van zijn eigen hoge perceel en
deze verspreiden over zijn lage perceel.
steeds iets lager wordt. De eigenaar heeft dus ook een eigen
verantwoordelijkheid.

De grootte wetering heeft de functie van EVZ en is gedeeltelijk als
zodanig reeds ingericht. De doelsoorten zijn das, struweelvogels,
kamsalamander, rugstreeppad, poelkikker, kleine modderkruiper en
drijvende waterweegbree. Deels zijn dit soorten van het droge deel
van de evz waarop de peilaanpassing geen innvloed heeft. De
poelen, die voortplantingsgebied voor amfibieen zijn, dienen niet
uit te drogen en in het voorjaar watervoerend te zijn. In die winter
dienen ze als overwinteringsgebied. De Kleine modderkruiper is
Peil van de Grootte Wetering is maatgevend. Het verlagen van stuw tijdens het visstandonderzoek eind 2012 slechts met 1 exemplaar
Grootte Wetering 10 cm lager (stuw 204B) in
204BA alleen is dus geen oplossing. Peil GW (204B) kan wel 10 cm
aangetroffen. daarnaast is de groote wetering een KRW
de zomer, tenzij het erg droog is.
lager worde gezet.
waterlichaam (type kanaal) en dient het ecologisch doel
gerealiseerd te worden. Conform dit doel dient een natuurlijker
peilbeheer gehanteerd te worden. Een vast peil jaarrond is
minimaal noodzakelijk voor een goede ecologische toestand.
Onnatuurlijke overgangen van winterpeil naar zomerpeil in de
periode maart/april dienen voorkomen te worden. De huidige
ecologische toestand van de groote wetering is matig: veel
algemene soorten en soorten van voedselrijk water. Daarnaast is de
vegetatie soortenarm.

Geen maatregel

Nieuwe te ontwerpen vistrap bij 211a ook bij lager peil nog
Stuw 211A in de zomer verlagen met 20 cm
functioneren. De bestaande vispassage bij stuw 211b kan bij een indien mogelijk met vistrappen, tenzij het erg
iets lager zomerpeil ook nog functioneren. Is ingeschat obv de
droog is. Eventueel verbinden deel van
veldsituatie d.d. 1 nov '13 bij winterpeil. Er is een mogelijkheid om gebied met peil benedenstrooms van stuw
nog een extra benedenstroomse trap te realiseren.
211A

Geen maatregel

78

Peter Bosch

Nat

Natte hoek perceel / stuwen wetering

81 en 82

-

204B

40 cm in zomer

Uitgeleegd perceel.

79

van Hedel

Nat

Te nat door hoog peil van stuw 211A van de leigraaf, peil kan niet nog verder omhoog.

-

-

211A

15 en 35 cm

Drooglegging is inderdaad erg klein.

Door stuw 211A te verlagen wordt de overlast verminderd. Dit kan
alleen indien rekening wordt gehouden met de vistrap van deze
stuw. Daarnaast bekijken of de vistrap in de stuw bovenstrooms
nog werkt. Dit is wel mogelijk want er liggen nog trappen onder
water. Als extra maatregel kan mogelijk de kavelsloot worden
aangesloten op het benedenstrooms peil.

80

Peter Bosch

Nat

Te nat, water wordt niet afgevoerd nu. Is ter hoogte Brugstraat groote wetering. Hier ligt ook
afkoppelproject van Gemeente Maasdonk.

onderdoorgang maken of pomp
zetten op Groote wetering

204C

35 cm

Drooglegging bovenstrooms van stuw C is klein. Het perceel van Bosch heb ik
echter niet kunnen vinden.

Stuw 10 cm lager zetten.

Grootte Wetering 10 cm lager (stuw 204C) in
de zomer, tenzij het erg droog is.

Geen maatregel

81

Rob Steenbergen

Nat

Zeebroek is te nat. Dit perceel mag eigenlijk jaarrond droog zijn

82 en 78

extra stuw plaatsen

204B

ongeveer 40 cm

Geen extra stuw plaatsen om verlaging van 10 cm te compenseren.

Peil Grootte Wetering verlagen

Grootte Wetering 10 cm lager (stuw 204B) in
de zomer, tenzij het erg droog is.

Geen maatregel

82

Rob Steenbergen

Nat

Te nat, zijn laag gelegen percelen. Ter hoogte Middelrodenseweg/Koesteeg. De aanwezige duikers hier
zitten vaak verstopt en schouwsloten niet op orde?! In de zomer wil je hier ook water kunnen
vasthouden

81 en 78

goed onderhouden en/of sloten
uitdiepen en lop-stuwen plaatsen

204B

ongeveer 40 cm

Uitgeleegd perceel.

Door de Grootte Wetering 10 cm lager te zeggen zijn ze
waarschijnlijk al geholpen.

Grootte Wetering 10 cm lager (stuw 204B) in
de zomer, tenzij het erg droog is.

Geen maatregel

Afsluiter in winter blijft dicht zodat aanvoer
beperkt blijft

Eventueel extra afsluiters

District Beneden Aa communiceert met
gemeente over doorspuiten van de duikers.

Geen maatregel

Peilbeheer behouden

Geen maatregel

Het waterschap blijft in de toekomst flexibel
en luisteren naar de klanten. Vanwege
tegenstrijdige belangen binnen bijvoorbeeld
een stuwvak moeten er echter keuzes
worden gemaakt.

Geen maatregel

Geen extra maatregel nodig

Geen maatregel

83

Peter Bosch

Nat

Te nat, percelen schieten onder water. In de zomer wil je hier ook water kunnen vasthouden.

LOP-stuw plaatsen om toevoer
tegen te houden bij te nat en water
vast kunnen houden bij te droog

-

30 cm

Drooglegging wel klein door lage maaiveld, maar onder water schieten is niet
bekend. In het verleden zijn er wel al maatregelen genomen om het water
niet in het preceel te laten komen door afsluiter te plaatsen bij 205WRS.

n.v.t.

n.v.t.

Gemeente is hier verantwoordelijk voor beheer & onderhoud duikers

-

-

-

-

-

84

Westelaken

Anders

Duikers van schouwsloten zitten verstopt.

-

meenemen in gemeentelijk overleg
waterschap gemeente. contact
opnemen met gemeente om hen te
verzoeken adequaat onderhoud te
plegen

85

Rob Steenbergen

Anders

Hier is het peilbeheer nu goed!

-

-

86

87

J. Timmers

Algemeen

Meer flexibel peilbeheer hanteren. Aan het eind van de zomer is het niet meer nodig om peilen in de
Leigraaf hoog te houden

Nat

Nat perceel. ligt binnen attentiegebied Annabos

88

J. Timmers

Nat

Nat Perceel door vettige grond, scheidingssloot watert af beneden stuw 211I Weinig drooglegging en
een EVZ.

89

Schouten

Nat

Te nat door verhoogd winterpeil. Om water om te laten lopen gaat in de winter stuw 205DA omhoog.
De bollenkweker heeft hier last van.

-

Het klopt dat aan het eind van het jaar de peilen minder hoog hoeven. Het is
dan niet nodig om te conserveren. Hier kunnen we soepeler in zijn. In de
praktijk wordt op andere plekken wel al een flexibel peilbeheer gehanteerd.
Stuwen worden verhoogd indien mogelijk en verlaagd indien nodig. In de
Leijgraaf zakken de klepstanden overigens vanzelf al indien de afvoer
toeneemt. Hier zitten echter grenzen aan die we mogelijk gaan loslaten
indien het lukt om debietgestuurd peilbeheer te hanteren.

-

Mogelijk om een afsluiter te
plaatsen bovenstrooms zodat de
stuw in de winter naar beneden kan

Probleem wordt opgepakt binnen project St. Annabos. Er wordt een
sloot getrokken naar de legger. Deze sloot kan deels op peil worden
gehouden door de windmolen die er nu al staat.

-

211I

Het probleem is al deels verholpen door de kavelsloot. Bij hele natte
situaties blijft er overlast ontstaan. Bovenstrooms in stuwvak ook last van
droogte.

Het verlagen van het peil zal problemen opleveren bovenstrooms in
het stuwvak. Ook moet rekening worden gehouden met de vistrap.
Mogelijk kan debietgestuurd peilbeheer nog wel een bijdrage
leveren.

De maatregel 'geen maatregel' is neutraal voor het ecologisch
doelbereik. Het huidige peil in de Leigraaf is (en blijft) onnatuurlijk
(laag in de winter, hoog in de zomer). Een vast peil jaarrond is
minimaal noodzakelijk voor een goede ecologische toestand.
Onnatuurlijke overgangen van winterpeil naar zomerpeil in de
periode maart/april dienen voorkomen te worden. De huidige
ecologische toestand van de Leigraaf is ontoereikend: meer variatie
rond de waterlijn, meer stroming en minder nutriënten kunnen het
doelbereik van de Leigraaf vergoten.

Geen maatregel, eventueel debietgestuurd
peilbeheer.

Geen maatregel

205DA

Normaal was dat geen probleem. Nu is het gewas veranderd en zijn er wel
problemen.

Het plaatsen van een afsluiter in combinatie met het verlagen van
het peil in de winter is een goed idee. In de zomer zal wel water
door de watergang aangevoerd worden.

nvt

Afsluiter zetten op de net geplaatste duiker
en verlagen stuw 205DA. De afsluiter wordt
alleen in de winter ingezet en door het
waterschap bediend.

Geen maatregel

Mogelijke oplossingen aangedragen

Stuw

Drooglegging huidige
situatie

Droge sloten. Op deze locatie komt geen aanvoerwater van de Leijgraaf en het valt snel droog.
Waterloop is bijna 2 meter diep. In de omgeving is veel grondwateronttrekking.

204FE minder hoog opstuwen zodat
er langer water vastgehouden kan
worden tussen 204FD en 204FE in.
Mogelijk wel minder aanvoer naar
noordzijde perceel door deze
maatregel.

204FD

90 cm in zomer

Stuw 211L weer in gebruik nemen

211K

40 cm

Nummer

Naam_Melder

Categorie

klacht

90

Jan van Kessel

Droog

91

Jan Verstraten

Nat

Doordat stuw 211L eruit ligt moet het peil te hoog worden opgestuwd bij stuw 211K. Dit resulteert in
een te hoog peil in de parralel watergang.

92

v Bommel / vd Kalken

Nat

Meer aanvoer gewenst maar in combinatie met flexibel peilbeheer.

93

Brouwers

Nat

Natte gronden

94

Penninx

Anders

Wens om stroming op de recreatievijver te krijgen

95

Jan Verstraten

Nat

Percelen erg nat

96

?

Nat

Onderbemaling van gemaal Rietbeemden zorgt voor een natte hoek

97

?

Nat

Nat gebied door peil stuw 211EF

98
99

vd Westelake

100

Nat

Relatie met andere
klacht

-

69

Te nat

68

Nat

Aanvoer Berlicum te hoog, daardoor is het te nat.

73

Zelfde als 064

Het is er relatief nat, maar dat komt niet doordat stuw 211L buiten gebruik
is.
Ze geven aan dat het te nat is, maar dat ze toch meer wateraanvoer willen
hebben.

248J

60 cm

Vroeger waren deze percelen veel natter. De sloten zijn toen al aangesloten
op de watergangen benedenstrooms, waardoor de situatie sterk is
verbeterd. Het probleem wordt dus niet meer herkend.

211NB

-

Water wordt al op peil gehouden.

Het probleem is mogelijk niet zo groot. In het verleden was het er wel vaker
te nat, maar door het plaatsen van een afsluiter kan de eigenaar het peil
beter sturen. Problemen worden niet meer gemeld.

211H

40 cm in zomer

211EF

30 cm in zomer voor
laagste percelen

Het peil staat inderdaad hoger dan nodig. Daarnaast is er nog een probleem
met vrachtwagens die een sloot dichtrijden.
Er zitten verschillende lagere percelen bij waar de drooglegging maar 30 cm
bedraagt.

204BHA

50 cm

Het maaiveld is hier erg wisselen. De hogere percelen willen een hoger peil.

Betere afwatering verzorgen en
vaker maaien
Relatie met stuw 204AC. Mogelijk zal hij overlast kunnen ervaren indien het
peil hier hoger wordt. Hij kan echter wel naar het noorden afwateren, waar
het peil wat lager zal worden. Zijn kavelsloten moeten worden afgedicht.

Stuw plaatsen tussen 204AGA en
204AC

Oplossingenanalyse

Ecologie

Het maaiveld bovenstrooms van het perceel ligt hooguit 10 cm
Het perceel ligt hoog. Zowel benedenstrooms als bovenstrooms liggen lagere
hoger dan het maaiveld benedenstrooms van het perceel. Een
percelen. Dus ook als er water in de sloot zou staan dan blijft het droog. Het
nieuwe stuw zal dus niet veel opleveren. Het is ook wel jammer dat
is in ieder geval niet gewenst bovenstrooms de stuw te verlagen om dat
er een diepe watergang door het perceel loopt, maar een andere
minder te conserveren.
logische weg is er ook niet.

248K

Streefpeil aanpassen

Nat

Probleemanalyse volgens waterschap

101

v Schaijk

Nat

Weerszijde watergang te nat

72

102

Dollevoet

Droog

Hier was een sloot gepland maar nooit gegraven

74

Waarschijnlijk is er geen probleem.

Stuw kan 10 lager worden ingesteld. Dit wordt door Timmers
mogelijk wel als negatief worden ervaren

Geen

Stuw H kan verlaagd worden, maar heeft effect op veel andere
zaken. (zie 69) Mogelijk valt er op het perceel zelf ook nog winst te
behalen. Tevens kijken naar debietgestuurd peilbeheer, waardoor
een lager peil wordt gehanteerd bij een grotere afvoer.

De maatregel 'geen maatregel' is neutraal voor het ecologisch
doelbereik. Het huidige peil in de Leigraaf is (en blijft) onnatuurlijk
(laag in de winter, hoog in de zomer). Een vast peil jaarrond is
minimaal noodzakelijk voor een goede ecologische toestand.
Onnatuurlijke overgangen van winterpeil naar zomerpeil in de
periode maart/april dienen voorkomen te worden. De huidige
ecologische toestand van de Leigraaf is ontoereikend: meer variatie
rond de waterlijn, meer stroming en minder nutriënten kunnen het
doelbereik van de Leigraaf vergoten.

Verlagen streefpeil

nvt

Verlagen stuwstand en zorgen dat er in natte periodes geen water
wordt ingelaten

Maatregel watersysteem waterschap

Detailmaatregel

Geen maatregel

Geen maatregel

Stuw 211K in de zomer met 10 cm verlagen,
tenzij het erg droog is.

Geen maatregel

Bovenstrooms 211KA uitdiepen

Geen maatregel

Geen maatregel

Geen maatregel

Zo houden als het nu gaat

Geen maatregel

Stuw 211H 10 cm lager

Afsluiter blijven bedienen

Verlagen streefpeil van gemaal
Verlagen stuwstand 211EF en minder water
inlaten bovenstrooms
Strijken van stuw

Geen maatregel
Geen maatregel
Geen maatregel

Flexibel peilbeheer. De stuwen komen alleen iets hoger indien het
niet teveel regent.

Flexible peilbeheer

Geen maatregel

Graanloop wordt binnenkort gebaggerd.

Baggeren Graanloop

Geen maatregel

Lager peil in noorden door verwijderen van stuw en afdichten
sloten richting zuidelijke watergang

Verwijderen stuw 204AC en afwatering naar
noorden in combinatie met afdichten
watergangen naar zuiden

Geen maatregel

District gaat langs om te overleggen.

Geen maatregel

103

Bouwens

Droog

Droog

75

Het perceel is aan ene kant inderdaad erg hoog. Het verschil in maaiveld
binnen het perceel bedraagt ongeveer 80 cm.

Er zijn hier geen sturingsmogelijkheden

Geen maatregelen

Geen maatregel

104

Tibosch

Nat

Nat boven- en benedenstrooms 205C, onder andere probleem met maaisel

-

Het is een bekend nat deel. Geldt ook voor de andere kant van de beek.

Stuw verlagen kan niet zomaar omdat er water naar de vijvers
moet. Een extra keer maaien zou kunnen helpen, eventueel vanaf
de andere kant van de watergang.

Extra keer maaien indien nodig in groeizaam
jaar

Geen maatregel

105

Aalsvoort

Nat

De heer van Aalsvoort kan de mais niet van het perceel. Komt onder andere door de wijst.

-

-

-

De stuw is rot en zou volgens hem
verwijderd kunnen worden.

204HO

Bas geeft aan dat stuw mogelijk ook een relatie heeft met de overstort.
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Toelichting complexere problemen/maatregelen
Chris van Rens, 8 november 2013
Dit document is een toelichting op de tabel. In deze toelichting worden zes complexere situatie
toegelicht.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Wateraanvoer vanaf de Peelse Loop
Waterverdeling stuw 211G en 211GB
Waterpeil stuw 211H
Wateroverlast bovenloop Leijgraaf (van Veluwe tot stuw 211I)
Wateraanvoer over stuw 204CPD
Debietgestuurd peilbeheer

Een ander complex probleem voor de GGOR Leijgraaf is de droogte in Boekel en Venhorst. Dit wordt
niet als apart knelpunt meegenomen omdat dit probleem ook via de individuele knelpunten wordt
opgepakt. Wel moet worden opgemerkt dat de afgelopen jaren op de plaatsen waar het mogelijk is
reeds zo hoog mogelijk wordt gestuurd. Veel stuwen staan ook in de winter boven winterpeil of zelfs
op zomerpeil. In Figuur 0.1 is aangegeven hoe de stuwen de laatste jaren ingesteld. De groene
stuwen zijn recent geplaatst.

Rood: in winter op zomerpeil
Blauw: in winter 20 cm onder zomerpeil
Geel: in winter 30 cm of meer onder zomerpeil

Figuur 0.1: conservering van afgelopen jaren

1. Wateraanvoer vanaf Peelse Loop
Door de boeren in Boekel en Venhorst wordt droogte ervaren. Ondanks dat de baten van
aanvoerwater moeilijk zijn te kwantificeren bestaat de wens van het bestuur om meer water in
Boekel en Venhorst te krijgen. Hiermee worden de knelpunten rond de droogte verminderd.
11 juli 2013 is een memo opgeleverd waarin een analyse is gedaan van het de waterbalans in de
Peelse Loop. Hieruit is een aantal conclusies naar voren gekomen.
1. Het is technisch lastig om het water te sturen, onder andere door de vegetatie. Hierdoor gaat
er soms teveel water over stuw 251JD en 251N. Door het automatiseren van stuw 251N en
het nieuw plaatsen van een stuw bovenstrooms van stuw 251JD kan de verdeling al beter
worden gestuurd. Het systeem wordt hiermee minder gevoelig. Het automatiseren van
sturingsstuw 251CO kan ook nuttig zijn.
2. Bij grote droogte verdwijnt een groot gedeelte van het water. Dit komt door zowel infiltratie
als door beregeningen. Mogelijk kunnen afspraken worden gemaakt over de beregening uit
oppervlaktewater of grondwater nabij de aanvoerroute. Tevens kan er mogelijk beter
worden gehandhaafd bij beregeningsverboden.
3. De capaciteit van het aanvoerstelsel is soms beperkt. Problemen doen zich vooral voor bij de
inlaat. Naast de lokale overlast is het ook mogelijk dat hierdoor meer water infiltreert omdat
het water verder de detailwatergangen in stroomt. Het is moeilijk in te schatten hoe de extra
infiltratie zich verhoudt tot bijvoorbeeld de onttrekkingen voor beregeningen of de beperkte
stuurbaarheid van het systeem.
In de memo zijn dus voorstellen gedaan voor het automatiseren van een aantal stuwen. In deze
memo wordt bekeken op welke locaties de grootste opstuwing optreedt. Er wordt dus inzichtelijk
gemaakt welke maatregelen genomen kunnen worden om het peil naar beneden te brengen. Het
doel vanuit de GGOR Leijgraaf is daarmee vooral om infiltratie te voorkomen of om eventueel in de
toekomst (indien er meer water aanwezig is vanuit de Noordervaart) extra water in te laten. Het doel
is dus niet om eventuele wateroverlast op te lossen langs de Peelse Loop. In het verleden is met
behulp van berekeningen wel inzichtelijk gemaakt hoe problemen bij de inlaat verminderd kunnen
worden.
De opstuwing is in beeld gebracht met behulp van een SOBEK-model. Hierin zijn ingemeten profielen
en duikers opgenomen. Ook de stuwen zijn meegenomen. Er is gerekend met een aanvoersituatie,
met een maximale inlaat van 400 l/s. Op basis van de waterbalans wordt water onttrokken zoals
weergegeven in Figuur 1.1. Om relatief veel opstuwing te krijgen is weinig water onttrokken als
infiltratie en beregening. (3*20 l/s) Uiteindelijk komt er nog 200 l/s aan in Beneden Aa, in droge
periodes is dit water niet beschikbaar. Uitgangspunt zijn afspraken die ooit gemaakt zijn, waarbij de
helft van het water beschikbaar is voor Boven Aa en de helft voor Beneden Aa.

200 l/s
20 l/s
15 l/s
20 l/s

35 l/s
20 l/s

90 l/s
400 l/s
Figuur 1.1: uitgangssituatie berekeningen
De rekenresultaten staan weergegeven in Figuur 1.2 en 1.3. In Figuur 1.2 is de opstuwing gegeven
voor het traject van stuw NC tot het eind voor de huidige situatie met een weerstand van 20
(normale begroeiing in de zomer) en een weerstand van 14 (nog meer begroeiing). Uit het figuur
blijkt dat de extra begroeiing inderdaad tot opstuwing leidt. Bovenstrooms (bij stuw 251N) is dit in de
berekening ongeveer 12 cm. Benedenstrooms is het effect minder, omdat het peil mede wordt
bepaald door stuw 251JE.
Vervolgens is het effect doorgerekend met de oude legger. Er is voor beide situaties gerekend met
een weerstand van 20. Het resultaat is weergegeven in Figuur 1.3. Het oude leggerprofiel geeft
bovenstrooms een lagere waterstand van ongeveer 17 cm. Bij een hoge weerstand zal het effect nog
wat groter zijn.

Figuur 1.2: opstuwing bij weerstand van 20 (blauw) en van 14 (rood)

Figuur 1.3: opstuwing bij huidig profiel (blauw) en oude leggerprofiel (rood)
Het klopt dus dat het terugbrengen naar het oude profiel een verlagend effect heeft op de
waterstand. Ook baggeren zal hier een verlagend effect hebben op de oppervlaktewaterstand.
Bovenstrooms kan dit oplopen tot 20 cm, benedenstrooms is het effect beperkt. De vraag is in
hoeverre de hogere waterstand een vergrotend infiltrerend effect heeft.
Vanuit het district wordt verder aangegeven dat er diverse duikers zijn die opstuwend werken.
Sommige duikers zijn aan vervanging toe. Indien ze worden vervangen zullen ze voldoende groot
worden aangelegd, zodat een eventuele grotere toevoer in de toekomst kan worden verwerkt.

2. Waterverdeling stuw 211G en 211GB
Rond het verdeelpunt van stuw 211G en 211GB treedt wateroverlast op. Om het water richting het
noorden te krijgen wordt stuw 211G op een peil gehouden van 8,25 m + NAP. Uit de berekeningen
van de huidige situatie is gebleken dat de drooglegging kan teruglopen tot minder dan 30 cm. In
Figuur 2.1 wordt de situatie weergeven. Indien er net gemaaid is zou het peil iets lager kunnen,
indien ook stuw 211GB naar beneden wordt gezet.
Rond deze periode wordt de watergang richting het noorden gebaggerd. Door de verruiming van het
profiel is het waarschijnlijk dat er bij een lager peil een zelfde hoeveelheid water naar het noorden
kan worden gestuurd. Dit betekent dat komende zomer mogelijk 211G en 211GB al een lager peil
kunnen krijgen.

Figuur 2.1: locatie stuw 211G en 211GB met drooglegging langs Leijgraaf
De volgende vragen worden beantwoord.
-

Wat is het effect van het terugbrengen van het peil van 8,25 m + NAP naar 8,0 m + NAP op de
wateraanvoer naar het noorden?
Hoe moet het profiel richting het noorden worden aangepast om bij een peil van 8,0 m +
NAP alsnog 450 l/s richting het noorden te krijgen?
Welke andere oplossingen zijn er eventueel mogelijk om het water met een lager peil
richting het noorden te krijgen?

2.1 Effect terugbrengen peil op wateraanvoer
Het effect van het peil op de afvoer naar het noorden is nagebootst in het oppervlaktewatermodel
SOBEK. Ook is er gebruik gemaakt van meetgegevens.
Uit de gecombineerde analyse blijkt dat er bij een peil van 8,25 m + NAP een afvoer van minimaal
450 l/s naar het noorden kan. Indien het peil wordt teruggebracht tot 8,0 m + NAP zal er nog
ongeveer 190 l/s naar het noorden stromen. Er is gebleken dat de weerstand moet worden
opgevoerd tot 14 om te voldoen aan het debiet dat afkomstig is uit de metingen.
De buitendienst heeft ingeschat wat een afname van de toevoer van water ongeveer betekent voor
het gebied. In Figuur 2.2 is in roze aangegeven welk gebied nu ongeveer van water kan worden
voorzien. Indien er veel minder debiet aanwezig is (bijvoorbeeld 250 l/s) zal het gearceerde deel niet
meer voorzien kunnen worden van water. Er kan dus een groot gebied niet meer van water worden
voorzien indien het peil wordt teruggebracht met 25 cm.

Figuur 2.2: gebied dat bij 450 l/s en ongeveer 250 l/s van water voorzien kan worden

2.2 Aanpassen profiel naar noorden om wateraanvoer te behouden
De watergang naar het noorden kan worden vergroot, om bij een lager peil meer water naar het
noorden te krijgen. De maximale afvoer wordt in het model begrensd op 450 l/s. In Figuur 2.3 is een
dwarsprofiel gegeven waarmee het mogelijk is om bij een hoogte van 8,0 meter 450 l/s richting het
noorden te sturen. Ook is een ingemeten profiel bovenstrooms en een profiel benedenstrooms
opgenomen.
Het nieuwe profiel moet een stuk groter zijn dan het huidige profiel. De bodem ligt 30-40 cm dieper
dan het huidige profiel. De bovenbreedte is ongeveer 2,5 meter breder. Omdat het een erg vlak
gebied betreft zou het profiel ook over een grote afstand moeten worden verbreed.
In Figuur 2.4 is de berekende waterstand gegeven. Het blauwe vlak is het nieuwe peil, de rode lijn het
peil bij een bovenstroomse hoogte van 8,25 m + NAP.
Al met al moet worden geconcludeerd dat de maatregel om het peil bovenstrooms naar beneden te
brengen niet zomaar genomen is. Het ruimtebeslag is relatief groot.
Wel blijkt uit de berekeningen dat het vergroten van het profiel een positief effect heeft op de
capaciteit. In het volgend voorjaar zal blijken hoe laat het peil kan worden ingesteld nu er is
gebaggerd. Uitgangspunt hierbij is dat 450 l/s in de droge periode wel gehandhaafd blijft.
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Figuur 2.3: Ingemeten profielen en ontwerpprofiel

Figuur 2.4: Berekende waterstand voor huidige situatie (blauw) en groter profiel (rood) bij 450 l/s
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2.3 Plaatsen gemaal
Een maatregel die door het district is aangekaart is het plaatsen van een gemaal. Deze zal dan
continu een debiet van 450 l/s richting het noorden pompen. Het peil bovenstrooms van de pomp
kan dan worden verlaagd. (stuwvak bovenstrooms G en GB) Dit is echter geen oplossing voor
eventuele overlast benedenstrooms van de pomp.
2.4 Debietgestuurd peilbeheer
Een andere maatregel is het toepassen van debietgestuurd peilbeheer. Dit houdt in dat er in de
zomer in natte situaties een lager peil wordt gehanteerd. Het lagere peil zorgt ervoor dat het hogere
grondwater in die periode beter kan wegstromen. De bodem raakt dan minder snel verzadigd. Er
moet in de praktijk bekeken worden of de sturing mogelijk is en welke periode de waterstand wordt
verlaagd.
In de periode kan er dus tijdelijk minder water naar het noorden. Er wordt echter ingeschat dat het
water in die periode ook niet nodig is. Verderop in het document wordt verder ingegaan op
debietgestuurd peilbeheer.

3. Waterpeil stuw H
Bovenstrooms van stuw H wordt overlast ervaren. In de praktijk blijkt dit echter mee te vallen. Door
het plaatsen van een afsluiter is het probleem deels al opgelost. (het was ook niet de grondeigenaar
zelf die het betreffende probleem had ingebracht) Het verlagen van de stuw met ongeveer 10-20 cm
kan overlast voor enkele percelen wel verminderen. Dit geeft echter een aantal veranderingen die
getoetst moeten worden op de wenselijkheid.
3.1 Aflaat Beekgraaf
Bovenstrooms van stuw 211H zit een aflaat naar de Beekgraaf. (Foto 1) Indien het peil wordt
verlaagd moet worden bekeken hoe het water nog naar de Beekgraaf kan stromen. Naar alle
waarschijnlijkheid is het nog wel mogelijk om de stuw 10 cm te verlagen, 20 cm moet in de praktijk
worden getoetst.

Foto 1: afsluiter richting Beekgraaf
3.2 Vispassage 211I
Door het verlagen van het peil zal de waterstand bovenstrooms in het stuwvak dalen. Dit kan een
probleem zijn omdat er een vispassage dan mogelijk niet meer werkt. Indien de stuw wordt verlaagd
is het mogelijk dat bovenstrooms, bij stuw 211I, een extra trap moet worden toegevoegd aan de
vispassage.
3.3 Lager peil EVZ
De EVZ in het stuwvak zal een lager peil krijgen. Er moet worden bekeken in hoeverre dit negatief is.
Het is in de praktijk al een keer toegepast. In de foto hieronder is te zien hoe de EVZ eruit ziet net
nadat de stuw is gestreken. (foto 2)

Foto 2: EVZ Leijgraaf na verlaging 211H

4. Wateroverlast bovenloop Leijgraaf
Langs de gehele bovenloop van de Leijgraaf (gemaal Veluwe tot aan stuw 211I) wordt op sommige
locatie wateroverlast ervaren. Het profiel van de bovenloop in de Leijgraaf is op sommige delen krap.
(foto 2) Hierdoor vindt opstuwing plaats en wordt wateroverlast ervaren. In Tabel 4.1 worden de
knelpunt nog een keer kort toegelicht, van beneden- naar bovenstrooms.
Tabel 4.1: toelichting per knelpunt vanaf benedenstrooms
Knelpunt
Locatie
Drooglegging
Afstand
van Veluwe
88
Boven 211I
50 cm
7500

Toelichting met mogelijke oplossing
Te nat, weinig drooglegging. Wel
kavelsloot die afwatert
benedenstrooms van stuw 211I
Te droog, door hoger peil te krijgen in
Leijgraaf kan beregeningsbeurt
worden uitgesteld. Kan mogelijk ook
gebruik maken van hoog peil
bovenstrooms 211J om water in te
laten via drainage.
Te nat, drooglegging is redelijk klein,
maar ook moerige grond is de
oorzaak. Lager peil 211J zou positief
zijn.
Te droog. Het land droogt uit.

36

Beneden 211J

90 cm

6250

46

Boven 211J

40 cm

5700

37

Beneden 211K

80 cm

5000

91

Boven 211K

40 cm

4500

40

Boven 211K

50 cm

4000

18

Boven 211L

60 cm

2650

Te nat. Geeft aan dat deze hoger
wordt gestuwd omdat stuw 211L niet
meer in gebruik is.
Te nat, volgens de eigenaar sinds de
EVZ is aangelegd. Drooglegging is wel
70 cm, dus redelijke veel.
Te nat door hoge peilen in de Leijgraaf

17

60 cm

1000-2250

Te nat door hoge peilen in de Leijgraaf

26

Boven en
beneden 211M
Boven 211L

50 cm

1750

In zomer goed, daarbuiten vlug te nat

19

Boven 211N

20 cm

180

Te nat rond het gemaal

Er wordt bekeken welke maatregelen genomen kunnen worden om het peil naar beneden te
brengen. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt hoeveel extra water er door de watergang zou
kunnen indien het profiel wordt vergroot. Er worden drie scenario’s doorgerekend:
1. Huidige situatie
2. Autonome situatie met bredere EVZ
3. Breder profiel en verlaging stuwstanden
Vervolgens wordt voor de scenario’s gerekend met de huidige capaciteit (1,11 m3/s), met een
kleinere inlaat om effecten op peil weer te geven (0,8 m3/s) en met een grotere capaciteit (1,5 m3/s).
De lengteprofielen worden gegeven en voor enkele interessante punten worden de peilen per
scenario toegelicht.

Foto 2: bovenloop Leijgraaf
In Figuur 4.1 staan de principeprofielen die zijn toegepast voor het ontwerp van de EVZ. De profielen
liggen boven- en benedenstrooms van stuw 211N.
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Figuur 4.1: principeprofielen autonome ontwikkeling EVZ bovenloop
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In Figuur 4.2 en 4.3 wordt per scenario voor de boven- en benedenloop het principeprofiel gegeven
waarmee de scenario’s zijn doorgerekend.
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Figuur 4.2 Principeprofiel benedenloop per scenario
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In Figuur 4.4 worden de eerste rekenresultaten gegeven. Met de verticale lijnen zijn de verschillende
knelpunten weergegeven. De groene, paarse en blauwe lijn geven de waterstanden bij verschillende
afvoer. Indien de capaciteit van het gemaal afneemt van 1,11 naar 0,8 m3/s (in beide gevallen gaat er
een gelijk debiet naar de Beekgraaf) neemt de waterstand bovenstrooms af met 23 cm. Dit is dus
substantieel. Indien de capaciteit toeneemt tot 1,5 m3/s neemt de waterstand verder toe met
ongeveer 15 cm.
Naast de berekeningen met het huidige profiel wordt in Figuur 4.4 ook het scenario weergegeven
waarin het profiel is vergroot zoals weergeven in 4.2 en 4.3. Bij een hoger afvoer van 1,5 m3/s wordt
dan een lager peil gehaald dan in de huidige situatie bij 1,11 m3/s.
13
12,5
12
11,5
11
10,5
10
9,5
9
8,5
8
0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

88

36

46

37

91

18

17

19

Huidig0,8

Huidig1,11

Huidig1,5

Scenario1,5

Figuur 4.4: Lengteprofiel huidige situatie met verschillende afvoer
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In Figuur 4.5 zijn de verschillende ontwerpberekeningen weergegeven met de huidige capaciteit van
1,11 m3/s. Uit de berekeningen blijken de volgende conclusies:
1. Het verlagen van de stuwen met 30 cm levert benedenstrooms een verlaging op van het peil.
Hiervan is bovenstrooms echter geen effect meer van te merken.
2. Indien de huidige krappe profielen worden vergroot zoals gepland dan zal het peil rond de
1000 meter van de inlaat sterk afnemen. Net benedenstrooms van stuw N kan het peil
afnemen met meer dan 50 cm. Bovenstrooms van stuw N neemt de waterstand af met bijna
30 cm. Helemaal bovenstrooms is het effect kleiner omdat hier het krappe profiel blijft. Het
peil wordt echter wel iets lager.
3. Daarnaast is ook in Figuur 4.5 het scenario weergegeven met 1,11 en 1,5 m3/s. Indien het
profiel over een groot traject wordt vergroot neemt de waterstand met name bovenstrooms
af. Benedenstrooms is de capaciteit van de watergangen voldoende groot en zal het peil
alleen worden bepaald door de stuwen.
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5. Wateraanvoer over stuw 204CPD
Het gebied benedenstrooms van stuw 204CPD wordt als droog ervaren. Mogelijk kan er water
worden ingelaten. Het district geeft aan dat er voldoende water aanwezig is. In deze memo wordt
bekeken of het mogelijk is om water in te laten en welke maatregelen er getroffen moeten worden.
Het waterpeil bovenstrooms stuw 204CPD wordt bepaald door de stuw 204BI benedenstrooms. Het
is in de zomer ongeveer 4,55 m + NAP. In peil benedenstrooms wordt bepaald door stuw 204AB. Het
peil van deze stuw bedraagt in de zomer ongeveer 4,25 m + NAP. Het peilverschil bedraagt over een
afstand van 1500 meter ongeveer 30 cm. Dit zou voldoende moeten zijn om de watergang van water
te voorzien. Indien er in de watergang echter veel opstuwing optreedt kan er te weinig water
doorheen en is het niet mogelijk het hele pand te voorzien van water. Op voorhand is moeilijk aan te
geven hoeveel water er benodigd is.
Er wordt in beeld gebracht wat het effect is de weerstand (vegetatie), de bagger in de duikers en het
profiel van de watergang.
5.1 Effect weerstand
Met behulp van SOBEK is berekend welke afvoer bij dit peilverschil door de watergang zou lopen. In
deze berekening is geen rekening gehouden met bagger in de duikers. Er is gerekend met een
weerstand van 20, representatief voor begroeiing, echter nog wel met acceptabel doorstroomprofiel.
Het debiet door de watergang is 35 l/s. Indien er veel meer begroeiing in de watergang staat kan de
weerstand veer groter worden, er kan dan worden gerekend met bijvoorbeeld een waarde van 8. In
dat geval kan er nog 21 l/s door de watergang.

Figuur 5.1: Lengteprofiel met veel weerstand (blauw) en normale zomerweerstand (rood)
5.2 Effect duikers
Op hoofdlijnen is ook bekeken wat de afvoer is indien rekening wordt gehouden met bagger in de
duikers. Op basis van de ingemeten bodemhoogtes is bepaald hoeveel bagger er ongeveer in de
duikers ligt. Het blijft een inschatting, maar uit de berekening blijkt dat er nog 15 l/s door de
watergang kan bij een weerstand van 20. In Figuur 5.2 wordt het bijbehorende lengteprofiel gegeven
voor de situatie met en zonder bagger. Met name de duiker op 500 meter stuw erg op. Met rode
pijlen worden de duikers aangegeven die relatief ver onder de bodem van de watergang lijken te
liggen. In het veld zal gecheckt moeten worden voor welke profielen dit het meest geldt.

Figuur 5.2: lengteprofiel met (blauw) en zonder bagger (rood)
5.3 Effect profiel
Er is ook nog bekeken wat het effect is van het terugbrengen van het profiel naar het leggerprofiel. In
Figuur 5.3 is het leggerprofiel gegeven, inclusief vier ingemeten profielen. Uit het Figuur blijkt dat het
huidige profiel nog redelijk voldoet aan de oude legger. De bodem ligt doorgaans niet meer dan 15
cm hoger dan de oude bodem. Het doorstroomprofiel is op een aantal plekken wat minder.
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Figuur 5.3: Vier ingemeten profielen ten opzichte van de oude legger
Toch is het effect doorgerekend. Indien het profiel wordt teruggebracht naar de legger kan er 45 l/s
door de watergang. Het lengteprofiel wordt gegeven in Figuur 5.4. Hieruit blijkt dat ook bij het
leggerprofiel nog duikers boven de bodem van de watergang liggen.

Figuur 5.4: Lengteprofiel oude legger (blauw) en huidige situatie (rood)
5.4 Maatregelen
Tabel 5.1: samenvatting berekeningen
Scenario
Huidige situatie met weerstand 20 zonder bagger
Huidige situatie met weerstand 8 zonder bagger
Bagger in duikers en weerstand 20
Profiel op legger, geen bagger en weerstand 20

Debiet [l/s]
36
21
15
45

Het district geeft aan dat er in principe water beschikbaar is. Het debiet dat door de watergang
stroomt bij de gegeven boven- en benedenstroomse peilen is echter gevoelig voor de staat van de
watergang. Uit bovenstaande analyse blijkt dat de bagger in de duikers van groot belang is de voor
de capaciteit en dus het vermogen om het water tot het eind van de watergang te krijgen.
Indien de duikers schoon worden gehouden en de watergang wordt gemaaid hoeft er waarschijnlijk
weinig aan het profiel te gebeuren om het water naar de andere kant te krijgen. Naar verwacht hoeft
er geen extra grond aangekocht te worden. Om de duikers in de toekomst schoon te houden moeten
er mogelijk een paar worden verhoogd.

6. Debietgestuurd peilbeheer
Veel boeren rond de Leijgraaf hebben geen problemen met een hoog waterpeil in de zomer, maar ze
vinden wel dat de peilen verlaagd moeten worden indien het erg nat is. Door tijdelijk de peilen te
verlagen kan mogelijk worden voorkomen dat dure maatregelen op perceelsniveau aangelegd
moeten worden (zoals peilgestuurde drainage in combinatie met pompen). Dit kan met behulp van
debietgestuurd peilbeheer, wat een vorm is van flexibel peilbeheer. Debietgestuurd peilbeheer is
toepasbaar in de Leijgraaf, omdat het peil goed te sturen is. In de benedenloop kan dit door
automatische stuwen te verlagen, in de bovenloop door de aanvoercapaciteit van gemaal Veluwe te
verlagen.
De meeste stuwen hebben vistrappen en daarom een minder betrouwbaar afvoermeetpunt. In deze
analyse (en misschien ook in de toekomst) is daarom gebruik gemaakt van stuw 211H, deze heeft
geen vistrap.
Bij debietgestuurd peilbeheer kunnen de volgende stappen worden doorlopen:
1. De systematiek wordt alleen toegepast in de zomer. In de winter is het niet nodig omdat er
lagere peilen worden gehanteerd. Daarnaast is het niet gewenst, omdat de extra verlaging
van het peil tijdens pieksituaties tot een toename van de afvoer kan leiden. In Figuur 6.1 is de
winter met blauwe blokken weergegeven.
2. In de zomer blijft het hoge zomerpeil gehandhaafd. Indien de afvoer toeneemt boven een
bepaalde waarde (in Figuur 6.1 aangegeven bij 1,2 m3/s) gebeuren er twee zaken.
a. Het peil van de stuwen benedenstrooms zakt met (bijvoorbeeld) 20 cm. Om geen
grote piekafvoer te krijgen moet dit niet te snel, bijvoorbeeld met 2 cm / uur. Na 10
uur staan de stuwen dus lager. De capaciteit van de Leijgraaf is hier voldoende om
een kleine stijging aan te kunnen.
b. De afvoer van gemaal Veluwe wordt teruggeschroeft. Indien de afvoer afneemt van
1,2 m3/s naar 0,8 m3/s heeft dit een effect van ongeveer 23 cm op de bovenstroomse
delen.
3. De afvoer naar het noorden wordt tijdelijk minder omdat er minder water wordt ingelaten
en omdat ook stuw 211G naar beneden gaat. Dit is een tijdelijke vermindering, dus
waarschijnlijk acceptabel. Daarnaast is het ten tijde van een hoge afvoer in de Leijgraaf in het
noordelijk deel waarschijnlijk ook nat, de behoefte van water is dan dus klein.
4. Tijdens de periode van lagere oppervlaktewaterpeilen kunnen alle zijsloten versneld water
lozen. De periode is nog niet vastgesteld, maar moet voor de boeren voldoende lang zijn om
ook echt een meerwaarde te hebben. Drie/vier dagen is mogelijk een goede periode.
5. Na een bepaalde periode moet de stuw dus weer worden verhoogd en moet de capaciteit
van het gemaal worden opgeschroefd. Ook dit kan automatisch door de stuwen te verhogen
indien de capaciteit weer terug loopt onder een waarde. De gekozen afvoer moet lager
liggen dan de 1,2 m3/s (waarbij het peil werd verlaagd) omdat het gemaal ook minder water
aanvoer. Indien bijvoorbeeld de afvoer weer lager wordt dan 0,8 m3/s wordt de klep weer
verhoogd en de capaciteit vergroot.
6. De stuwen zullen weer dalen indien de afvoer weer hoger wordt dan 1,2 m3/s. Uit Figuur 7.1
blijkt dat in de zomer van 2011 de stuwen op het eind van de zomer langer laag zouden
hebben gestaan. In 2012 zou de stuw ongeveer vijf keer zijn verlaagd, in 2013 zou het slechts
twee keer nodig zijn geweest de stuw te verlagen.
Belangrijke vervolgstap is te bepalen of het met TMX werkbaar is om de stuwen en het gemaal zo te
programmeren. Vervolgens moet het in de praktijk worden toegepast en worden bepaald of het ook
werkt naar de tevredenheid van waterschap en boeren. Indien het werkt zal er minder mankracht
nodig zijn en zijn we nooit te laat. Ook in het weekend kan een peil binnen 10 uur laag staan.

Figuur 6.1: Afvoerreeks vanaf januari 2011 (zwart is afvoer, rood is klepstand, blauw is waterstand). As: links stand in NAP, rechts debiet in m3/s
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Uitgangspunt is om op de hoge gronden in te zetten op maximaal conserveren van water. Dit voorraadbeheer
is van belang voor zowel de ecologie als voor de landbouw. In de beekdalen zoeken we afhankelijk van de
behoefte en de hydrologische omstandigheden en neerslagverwachting binnen de in dit GGOR afgesproken
marges continu naar het juiste evenwicht. Ook door het frequent updaten van de GGOR kan beter
ingespeeld worden op veranderingen in het beleid of in het gebied.
Ook het gedoseerd bedienen van stuwen en gemalen leidt tot een optimalisatie die meer aansluit bij de
gebiedskenmerken, weersomstandigheden en wensen van gebruikers. Dit vraagt om een aanpassing in zowel
de stuwen en gemalen, een toename voor de capaciteit t.b.v. bediening, alsook een kleine aanpassing van
kaders waarbinnen het peilbeheer wordt uitgevoerd. vermindering van wateroverlast
Het knelpunt wateroverlast speelt in deelgebied 2 (bovenloop Leijgraaf) en deelgebied 3 (benedenloop
Leijgraaf) en deels in deelgebied 4 (Groote Wetering). Door het uitvoeren van de benoemde maatregelen zoals
verruimen van het bodemprofiel en toepassen van debietgestuurd peilbeheer wordt het knelpunt kleiner. Dit
is effectief in de beekdalen en is een voorwaarde om hoge streefpeilen ten behoeve van aanvoer naar
deelgebied 4 te kunnen blijven hanteren. Voor de hoger gelegen peilvakken van de Leijgraaf leidt het
vergroten van het profiel tot vermindering van de overlast. Flexibel peilbeheer heeft hier betrekking op het
verlagen van de inlaathoeveelheid tijdens grote neerslag. Dit vermindert de lokale en periodieke
grondwateroverlast die in de huidige situatie ervaren wordt. Het inundatierisico neemt niet toe.
Watertekort doet zich met name voor in deelgebied 1 (Boekel/Venhorst) en deels in deelgebied 4 (Groote
Wetering). Door de benoemde maatregelen wordt water optimaler gestuurd naar dit droge gebied en wordt
het water aldaar beter verdeeld en geconserveerd. Op deze manier kan in droge tijden de
leverbetrouwbaarheid van wateraanvoer verbeterd worden. Hierdoor wordt langere tijd tegemoet gekomen
aan de waterbehoefte. Tijdens lange droge perioden blijft de waterbehoefte in de zomer groter dan het
aanbod. De mogelijkheden om watertekorten te verminderen op het perceel zijn in dit GGOR niet opgenomen,
net zo min als de mogelijkheden van extra aanvoer vanuit de Peelse Loop.
De maatregel flexibel peilbeheer heeft een licht positief effect op de ecologische doelstellingen die binnen het
plangebied gelden. Door flexibel peilbeheer wordt meer ingespeeld op weersomstandigheden en dit komt op
bepaalde momenten dichter bij natuurlijk peilbeheer. Doordat de peilen nog steeds onnatuurlijk blijven (hoog
in de zomer, laag in de winter) heeft de maatregel geen grootschalig positief effect op de Kaderrichtlijn Water
doelen. Maar het heeft ook geen negatief effect op ecologische functies vanuit de groenblauwe mantel (o.a.
de ecologische verbindingszones). Met de voorgestelde maatregelen wordt een haalbare, lichte verbetering of
gelijkblijvende situatie voor eerder genoemde doelen bereikt. Daarnaast wordt beoogd de EVZ op enkele
plekken uit te breiden.
We blijven in gesprek met de streek over de optimalisatie van het gevoerde, flexibele peilbeheer binnen de in
dit GGOR afgesproken marges en in integrale afweging van de belangen en wensen vanuit de gebruikers. Daar
waar mogelijk wordt het peilbeheer beter afgestemd op de lokale waterbehoefte op dat moment.

