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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding 

De komende jaren zullen er in het gebied rond Ooijen en Wanssum (Noord-Limburg) tal van 

maatregelen worden genomen om de waterveiligheid te verbeteren. Dit is nodig om de kans 

op overstromingen zoals deze zich in 1993 en 1995 hebben voorgedaan te minimaliseren. 

De maatschappelijke en economische schade daarvan was enorm.  

 

Door een integrale benadering is het gebied straks niet alleen beter beschermd tegen 

hoogwater, maar ontstaat ook ruimte voor recreatie en andere economische ontwikkelingen. 

Met het heropenen van de Oude Maasarm en herstellende ingrepen in de rivierbedding 

ontstaat bovendien een uniek, waterrijk natuurlandschap. 

Rivierverruiming, bescherming tegen hoogwater en ruimtelijke en economische 

ontwikkelingen gaan in deze gebiedsontwikkeling hand in hand. 

 

In juni 2015 heeft RoyalHaskoningDHV (RHDHV) een waterhuishoudkundig plan 

geschreven voor de gebiedsontwikkeling in Ooijen-Wanssum. Veel plannen die destijds 

werden beschreven komen overeen met de huidige projectplannen. De rapportage van 

RHDHV is vanwege deze reden als leidraad gebruikt in het onderliggende 

waterhuishoudkundig plan. Teksten in onderliggende rapportage kunnen daarom 

overeenkomen met de rapportage van RHDHV.  

1.2 Doel  

Het doel van voorliggend waterhuishoudkundig plan is om de effecten van de 

gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum op het bestaande waterhuishoudkundig system in 

beeld te brengen en invulling te geven aan het toekomstige waterhuishoudkundig systeem, 

voor die locaties waar de gebiedsontwikkeling inwerkt op het huidige regionale 

oppervlaktewatersysteem. Hierbij geld als belangrijkste eis dat er geen negatieve effecten 

mogen optreden en wanneer deze optreden deze dienen te worden gemitigeerd. 

1.3 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is het relevante regionale en lokale beleid ten aanzien van het waterbeheer 

beschreven. Tevens zijn randvoorwaarden en uitgangspunten die Mooder Maas bij de 

gebiedsontwikkeling hanteert beschreven. 

 

In de hoofdstukken 3 t/m 7 zijn de effecten van de gebiedsontwikkeling op het watersysteem 

en de waterhuishouding en de beoogde aanpassingen in het waterhuishoudkundig systeem 

beschreven. Het waterhuishoudkundig plan bevat niet de effecten op grondwater en ook 

niet de aanpassingen in rioolstelsels in stedelijk gebied. Hiervoor zijn separate rapportages 

opgesteld. Omdat het projectgebied een groot gebied omvat en er een groot aantal locaties 

beschreven moeten worden, is het projectgebied voor de leesbaarheid in meerdere 

deelgebieden verdeeld. Elk hoofdstuk betreft één deelgebied. 
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2. Waterhuishoudkundig beleidskader, ontwerpeisen en 

uitgangspunten 
 

Gemeente Venray  

De beleidskaders voor de gemeente Venray zijn overgenomen uit het waterhuishoudkundig 

plan opgesteld door RoyalHaskoningDHV in 2015.  

 

Gemeentelijk rioleringsplan 2013-2017 

In het gemeentelijk rioleringsplan 2013-2017 is het rioleringsbeleid van de gemeente Venray 

voor de periode van 2013 tot en met 2017 beschreven (het GRP is met een jaar verlengd 

van 2016 naar 2017). Ten aanzien van (nieuw) verhard oppervlak is in het gemeentelijk 

rioleringsplan het volgende opgenomen: 

 Het afkoppelprogramma openbare ruimte (om de doelstelling van de kaderrichtlijn water 

te behalen) blijft bestaan en loopt tot 2027. Hiervoor dient jaarlijks 0,5% van het 

afvoerend verharde oppervlak afgekoppeld te worden van het gemengde 

rioleringsstelsel. 

 In nieuwbouwgebieden met een woonfunctie wordt gestreefd naar 100% afkoppelen 

van het verharde oppervlak.  

 Voor particulieren geldt dat het hemelwater van tuinverharding en terras voor 100% in 

de tuin geïnfiltreerd dient te worden. Bedrijfsmatige terreinverharding, die mogelijk 

vervuild is, mag afwateren naar de riolering. Hier is echter wel de hemelwaterheffing op 

van toepassing.   

 In gebieden met een woonbestemming en winkel- en bedrijfsgebieden is een 

grondwaterstand van 0,7m onder maaiveld (gemeten van de kruin van de weg) 

acceptabel.  

 

Toetssteen Openbare Ruimte  

De Toetssteen openbare ruimte heeft als doel het waarborgen van de kwaliteit van de 

openbare ruimte van de gemeente Venray. De Toetssteen beschrijft de uitgangspunten, 

randvoorwaarden, ontwerpeisen, etc. waaraan bouwplannen in de openbare ruimte 

minimaal dienen te voldoen. Verder verschaft de Toetssteen inzicht in de 

toetsingsprocedure van de gemeente. 

  

In de Toetssteen zijn 11 vakdisciplines onderscheiden, waaronder riool en water.  In deze 

vakdiscipline zijn ontwerpeisen opgenomen aan het rioleringssysteem en 

constructieonderdelen. Ten aanzien van hemelwater infiltratieriool en/of retentievoorziening 

zijn de volgende uitgangspunten en ontwerpeisen opgenomen: Uitgangspunten:  

 De ontwerpprocedure ten behoeve van een bouwplan dient te geschieden volgens de 

Watertoetsprocedure. De uitkomst hiervan zal het vertrekpunt van ontwerpen zijn. Van 

dit proces zal de gemeente structureel op de hoogte moeten worden gehouden. Dat 

geldt in alle fases van initiatief- tot en met beheerfase. 

 Een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen op nieuwbouwlocaties woningbouw en een 

verbeterd gescheiden rioleringsstelsel aanleggen op nieuwbouwlocaties 

industrieterreinen, afhankelijk van het soort bedrijvigheid. Maatwerk toepassen in 

overleg met de gemeente. 

 100% van het hemelwater infiltreren binnen het plangebied. Indien direct infiltreren niet 

mogelijk is, dan bufferen en vertraagd afvoeren naar open water. 

Ontwerpeisen infiltratieriool en/of retentievoorziening: 

 Ontwerp van infiltratie- en retentievoorzieningen volgens module B1200 uit de Leidraad 

Riolering.  

 De infiltratievoorziening heeft een totale bergingscapaciteit van minimaal 30 mm. 



Waterhuishoudkundigplan waterwet  

Documentcode: Versie: Status Datum: Pagina: 

1503332-03953 1.0 Definitief 30-5-2017 6/36 
 

 De infiltratievoorziening heeft een leeglooptijd van 24 uur of minder. Aan te tonen 

middels een berekening in combinatie met bodemonderzoek.  

 De initiatiefnemer mag een noodoverloop maken als de noodoverloop overstort op 

maaiveldniveau, dus niet via een buis ondergronds naar het openbaar riool.  

 De voorkeur gaat uit naar een centrale open infiltratievoorziening, indien wegens 

ruimtegebrek niet mogelijk, dan een ondergrondse voorziening.  

 Het type infiltratie- en/of retentievoorziening dient in overleg met de gemeente te 

worden vastgesteld.  

  

Gemeente Horst aan de Maas  

In de gemeente Horst aan de Maas zijn in de gebiedsontwikkeling geen ruimtelijke 

ontwikkelingen voorzien, die invloed hebben op de omvang van het verhard oppervlak. Er is 

derhalve geen inventarisatie uitgevoerd naar (water gerelateerd) beleid van de gemeente 

Horst aan de Maas.  

 

Waterschap Limburg (Peel en Maasvallei) 

Keur/beleidsregels/algemene regels  

Het waterschap heeft vier instrumenten ter beschikking om het watersysteem en de 

waterkeringen te beschermen en te voorkomen dat er ongewenste ontwikkelingen 

plaatsvinden.  

 In de keur, de belangrijkste verordening van het waterschap, staat welke geboden en 

verboden gelden in en om de in de legger opgenomen waterstaatswerken. Het 

waterschap kan van de verbodsbepaling in de keur een ontheffing geven middels een 

vergunning. 

 Op de legger is aangegeven voor welke beken en waterkeringen de keur van 

toepassing is. 

 Voor een consequente en zorgvuldige belangenafweging werkt het waterschap volgens 

beleidsregels. Hierin is in meer detail aangegeven wat wel en niet toelaatbaar is en 

onder welke voorwaarden activiteiten worden toegelaten.  

 Om regeldruk te verminderen zijn veel activiteiten onder algemene regels gebracht. 

Deze zijn niet meer vergunningplichtig. Zo nodig is in de algemene regels een 

meldplicht opgenomen.  

De belangrijkste algemene regels die door Waterschap Limburg (Peel en Maasvallei) zijn 

opgesteld ten aanzien van het watersysteem zijn opgenomen in Bijlage I. Wanneer niet aan 

deze algemene regels kan worden voldaan moet er een vergunningsaanvraag worden 

gedaan bij het waterschap.  

 

Waterbeheerplan 2016-2021 waterschap Limburg (Peel en Maasvallei en Roer en 

Overmaas) 

Waterschappen hebben een verantwoordelijkheid voor het zorgen voor een goede 

bescherming tegen hoogwater, voor een goed functionerend regionaal watersysteem en 

voor het zuiveren van afvalwater. In het waterbeheerplan wordt vastgelegd hoe het 

waterschap deze systemen op orde willen houden, welke doelen en ambities zij voor ogen 

hebben en op welke manier zij deze doelen willen bereiken. In het waterbeheerplan 2016-

2021 zijn de volgende thema’s opgenomen:  

 Hoogwaterbescherming Maas 

Het waterschap moet zorgen voor hoogwaterbescherming langs de Maas in Limburg 

conform de overstromingsrisico benadering en de daarvoor geldende normen en 

uitgangspunten. Het wettelijke beschermingsniveau dat geld voor bescherming tegen 

hoogwater Maas in Limburg wordt in 2017 vastgesteld. Het waterschap heeft als doel 

alle dijkringen voor 2050 te laten voldoen aan deze nieuw normen. Voor de 

maatregelen die in de Bestuursakkoorden van 2010 en 2011 zijn vastgesteld, geldt een 
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overgangssituatie waarin, waar mogelijk, op de nieuwe normeringen wordt 

geanticipeerd.  

 Regionaal watersysteem 

Het waterschap is verantwoordelijk voor het waterbeheer:  

- Bescherming tegen wateroverlast uit beken en regenwaterbuffers 

- Voldoende zoetwater 

- Voldoende waterkwaliteit van beken, plassen en vennen (zowel chemisch als 

ecologisch).  

Het waterschap is verantwoordelijk voor het scheppen van de waterhuishoudkundige 

randvoorwaarden voor het bewoonbaar en leefbaar houden van het beheergebied door 

waterafvoer en peilbeheer. Het waterschap wil een goede balans vinden voor alle 

aanwezige belangen en dat het regionale watersysteem voldoet aan de toegekende 

functies. Hierbij is het waterschap verantwoordelijk voor het peilbeheer in het 

oppervlaktewateren en daarmee indirect voor de grondwaterstanden waar deze 

afhankelijk zijn van de peilen in de waterlopen. Het waterschap heeft als doel te zorgen 

voor een robuust en veerkrachtig grond- en oppervlaktewatersysteem dat bij hoogwater 

en droogte goed functioneert. Dit betekent dat het waterschap verantwoordelijk is voor:  

- Bescherming tegen wateroverlast uit beken en buffers. De provincie Limburg schrijft 

het beschermingsniveau tegen wateroverlast voor in de Provinciale 

omgevingsverordening. Het waterschap gaat werken naar eenzelfde 

beschermingsniveau voor bebouwde gebieden in heel Limburg 

(beschermingsniveau van 1:100). In het landelijke gebied wordt op basis van de 

watersysteemtoets gekeken welke maatregelen noodzakelijk zijn om te voldoen aan 

de geldende normeringen. De maatregelen worden robuust uitgevoerd zodat 

duurzaam goede bescherming wordt geboden.  

- Inzicht in de overstromingsrisico’s. De richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR) vraagt 

het waterschap deze risico’s in beeld te brengen. Samen met de provincie, 

Rijkswaterstaat en de veiligheidsregio’s zijn ze verantwoordelijk voor de 

implementatie van deze richtlijn. Gemeenten worden geadviseerd over 

basisrioleringsplannen en rioleringsmodellen met het oog op wateroverlast uit 

rioleringen.  

- Bescherming tegen afstromend water en modderoverlast uit (hellend) landelijk 

gebied. Dit is door provincie, waterschap en agrarische sector vastgelegd in de 

Intentieverklaring Erosiebestrijding (2008).  

 

Provincie Limburg 

De provincie Limburg streeft naar robuuste, natuurlijk functionerende, veerkrachtige 

watersystemen, waardoor de kans op zowel wateroverlast als watertekort sterk vermindert, 

zodat de risico’s beheersbaar en maatschappelijk acceptabel blijven, ook bij de verwachte 

klimaatverandering. Daarnaast heeft het de ambitie het stedelijk gebied klimaat robuust in te 

richten en in het Heuvelland een hoger beschermingsniveau te bieden.  

De provincie Limburg heeft normering vastgelegd waarin de referentienormen voor 

regionale wateroverlast uit het Nationaal Bestuursakkoord Water (2008) zijn opgenomen. 

Deze normen zijn geactualiseerd op basis van de nieuwe ruimtelijke zoneringen in het 

POL2014.  

 

In onderstaande tabel worden de normen vermeld:  
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Tabel 1 Normering regionale wateroverlast 

POL-eenheid Specificatie Norm (maximale 

overstromingskans per 

jaar) 

Goud- en zilvergroene 

natuurzone 

•  Geen norm  

Bronsgroene 

landschapszone en 

natuurlijke beekalen 

Langs natuurbeken Geen norm 

Overige gebieden  1:10 

Overige landbouwgebieden, 

stedelijk groen, 

recreatieparken 

•  1:25 

Glastuinbouwgebieden •  1:50 

Bebouwde kernen Langs beken en in 

droogdalen in Heuvelland 

Zuid-Limburg 

1:25 (verhoging van de norm 

wordt onderzocht) 

Overige bebouwde 

kernen 

1:100 

 

De normen gelden uitsluitend voor de regionale wateren. Dit zijn de wateren die in beheer 

zijn bij het waterschap en op haar legger zijn aangegeven. Ze gelden dus niet voor de Maas 

en de grote kanalen, waarvoor in de Waterwet normen zijn vastgelegd.  

 

Stedelijk gebied 

In stedelijk gebied zijn toekomstige problemen te verwachten als gevolg van watertekort en 

wateroverlast door hevige neerslag. Door het grote aandeel verharding en het bouwen in 

o.a. (droog)-dalen is het stedelijke gebied extra gevoelig geworden voor wateroverlast. De 

provincie vraag de gemeenten afvoer uit bebouwd gebied zoveel mogelijk te beperken. 

Daarbij wordt de volgende voorkeursvolgorde gehanteerd:  

1. zoveel mogelijk vasthouden/infiltreren,  

2. als dat niet kan bergen  

3. en als laatste optie het afvoeren van het gescheiden regenwater.  

 

Het beperken van de afvoer geschiedt door het afkoppelen en vervolgens laten infiltreren 

van het regenwater in de bodem. Ook wordt de toestroming (al dan niet via riool 

overstorten) naar de beken verkleind, hetgeen bijdraagt aan de afvlakking van piekafvoeren, 

een verminderde insnijding van de beken en het verkleinen van problemen op gebied van 

waterkwaliteit en wateroverlast in de beekdalen. Gemeenten dienen bij nieuwbouw en 

herstructurering 100% af te koppelen en bij bestaande bebouwing ‘maximale afkoppeling 

binnen grenzen van doelmatigheid’ als beleidslijn te hanteren.  

 

Eisenspecificatie en uitgangspunten project Ooijen-Wanssum 

Met de gebiedsontwikkeling moet onder andere een minimale waterstandsdaling bij 

hoogwater worden gerealiseerd, worden nieuwe waterkeringen gerealiseerd en moeten 

huidige waterkeringen op veiligheidsniveau worden gebracht. Om deze doelstellingen te 

realiseren zijn bepaalde maatregelen nodig. Deze maatregelen bestaan onder andere uit 

het aanleggen van geulen, zodat Maaswater het gebied tijdens hoogwater gemakkelijker 

kan in- of uitstromen. De maatregelen die ten behoeve van de hoogwaterveiligheid 

uitgevoerd moeten worden, zijn kader stellend voor het waterhuishoudkundig plan. Wel is bij 

het ontwerpen van hoogwaterveiligheidsmaatregen in onderling overleg bekeken of 
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ingrepen ten behoeve van effecten op de omgeving en het waterhuishoudkundig systeem 

geoptimaliseerd kunnen worden. 

Daarnaast houdt het projectbureau bij de uitwerking van wijzigingen in het watersysteem en 

de waterhuishouding de volgende uitgangspunten aan: 

 De bestaande landbouwterreinen en bebouwde gebieden moeten kunnen blijven 

afwateren. 

 Er mag geen verslechtering optreden in de afwatering en grondwaterstanden. De 

huidige mogelijkheden voor grondgebruik in het gebied mogen niet verslechteren, 

voor die gebieden die niet worden omgevormd tot natuurgebied. 

 Zo min mogelijk vermenging ‘landbouwwater’ en ‘natuurwater’. 

 Wijzigingen in het watersysteem en de waterhuishouding moeten zoveel mogelijk 

een geheel worden. Er wordt gestreefd naar een logisch functionerend toekomstig 

watersysteem. Bij het uitwerken van oplossingen wordt daarom het gehele 

watersysteem in ogenschouw genomen en er wordt naar gestreefd naar zo min 

mogelijk gekunstelde, losstaande lokale oplossingen. 
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3. Deelgebied Dijkring Ooijen 
 

Aandachtspunt 3.1 │Afmetingen Ooijen 

Huidige situatie 

In de kern Ooijen is de watergang Ooijen grotendeels overkluisd. Deze overkluizing loopt 

vanaf de fabriek van Oerlemans (iets ten noorden van de monding van Het Broek) tot aan 

de boerderij aan de Horreweg. Er is een korte onderbreking in de overkluizing, ter hoogte 

van de Blitterswijckseweg, waar de watergang over een paar meter open is. In dit stukje 

open watergang staat een afsluiter. Ten noorden van de boerderij aan de Horreweg is 

watergang Ooijen tot aan de monding in de Maas een open watergang. Iets ten noorden 

van de genoemde boerderij kruist watergang Ooijen de bestaande waterkering. Hier is een 

afsluiter, duiker met terugslagklep en pomplocatie aanwezig. 

 

Verandering toekomstige situatie 

In de nieuwe situatie zal watergang Beerendonck, benedenstrooms van de monding met de 

Annadijk tot aan de monding in de watergang Ooijen, na de gebiedsontwikkeling worden 

gedempt en van de legger worden gehaald. Hierdoor watert het hele bovenstroomse gebied 

(rondom de Beerendonck en Annadijk) niet meer af op watergang Ooijen, waardoor de 

afvoer richting watergang Ooijen zal afnemen. Het afwaterende gebied vanuit Ooijen zelf zal 

wel toenemen, vanwege de dijkring die de bovenloop van watergang Ooijen en de zijtak 

watergang Ooijen zal afsluiten (zie aandachtspunt 3.3). De benodigde dimensies voor 

watergang Ooijen zijn vanwege deze reden toch alsnog bepaald.  

 

 
Figuur 1 Schematisatie wijzigingen in watersysteem (de watergangen met een rood kruis eroverheen 
geprojecteerd worden gedempt).  

 

 



Waterhuishoudkundigplan waterwet  

Documentcode: Versie: Status Datum: Pagina: 

1503332-03953 1.0 Definitief 30-5-2017 11/36 
 

 

Op basis van het afwaterend oppervlak (~0,5 km
2
) en een afvoernorm van 1,5 l/sec/ha 

(vuistregel landelijk gebied) wordt een maatgevende afvoer van 75 l/sec (=0,075 m
3
/sec) 

verwacht. Een watergang met een bodembreedte van 0,5 m, een talud van 1:1,5, een 

waterdiepte van 0,75 m en een diepte watergang van 1,0 m zou voor deze afvoer 

voldoende zijn. In het gebied komt echter ook veel verhard oppervlak voor, circa 0,2 km
2
. 

Als voor dit gebied een hogere afvoernorm wordt gehanteerd van 6,9 l/sec/ha (STOWA, 

Statistiek van extreme neerslag in Nederland, 2005) en voor het overige deel (0,3 km
2
)
 
een 

afvoernorm van 1,5 l/sec/ha wordt een maatgevende afvoer van 185 l/sec (=0,185 m
3
/sec) 

verwacht. Een watergang met een bodembreedte van 0,5 m, een talud van 1:1,5, een 

waterdiepte van 1,0 m en een diepte watergang van 1,2 m zou dan voldoende zijn 

(doorstroomoppervlak van circa 2,8 m
2
). Bij beide berekeningen is uitgegaan van een 

droogleggingseis van 0,20 m (vanwege de hoge ligging van de omliggende wegen en het 

bedrijventerein (> 15 m+NAP)).  

 

In het SOBEK model van Waterschap Limburg (SOBEK-model Groote Molenbeek en Kleine 

afwatering, Waterschap Limburg, ontvangen januari 2017) zijn de ingemeten profielen 

bekeken. Aan de bovenstroomse zijde, daar waar watergang Het Broek watergang Ooijen 

instroomt, heeft watergang Ooijen een doorstroomoppervlak van circa 4 m
2
. Dit betekent dat 

de huidige watergang Ooijen voldoende afvoercapaciteit heeft (wanneer de uitgangspunten 

zoals vermeld worden gehanteerd), berekent is immers minimaal 2,8 m
2
 aan benodigd natte 

oppervlakte. Het bedrijf Oerlemans denkt daarnaast op jaarbasis circa 400.000 m3 water te 

moeten lozen. Dit komt neer op circa 50 m
3
/uur (0,83 m

3
/minuut = 0,014 m3/sec). De 

huidige afmetingen van watergangen Ooijen zijn ruim voldoende om deze afvoeren te 

kunnen bergen.  

 

Consequentie is dat de huidige watergang Ooijen qua dimensies niet hoeft te worden 

aangepast aan de nieuwe situatie. Ook kunnen de afmetingen van de huidige duikers en 

overkluizingen worden gehandhaafd. Ten noorden van de kern Ooijen wordt de bestaand 

hoogwaterkering aangepast, om te voldoen aan het benodigde veiligheidsniveau. De 

bestaande afsluiter en duiker met terugslagklep van de doorgang van watergang Ooijen 

door de huidige waterkering en de pomplocatie blijven gehandhaafd (eventueel met 

aanpassingen als gevolg van aanpassingen aan de waterkering). De wijzigingen in het 

maaiveld hebben geen gevolgen tot de afwateringen in het gebied richting de watergang.  

 

Aandachtspunt 3.2 │Watergang Het Broek  

Om de uitbreidingsplannen van bedrijf Oerlemans te faciliteren wordt watergang Het Broek 

in de plansituatie verplaatst. De wens van Oerlemans is het verplaatsen van de watergang 

in noordelijke richting (alternatief 1) (Figuur 2). Hiervoor zal watergang het Broek 

bovenstrooms blijven liggen op zijn huidige locatie, dan noordelijk afwateren langs het bos 

(ten oosten van Oerlemans) en vervolgens langs de Blitterswijckseweg afwateren richting 

watergang Ooijen. Hier zal hij moeten aansluiten op de overkluizing die in de huidige 

situatie al aanwezig is. 

 

Het maaiveld rondom de Blitterswijckseweg ligt echter hoger (circa NAP 16,0 m) dan het 

maaiveld rondom de huidige watergang het Broek (circa NAP 14 m). Watergang Het Broek 

heeft ter hoogte van het punt waarop deze in de potentiele situatie in noordelijke richting 

gaat afwateren een bodemhoogte van circa NAP 13 m. Als er geen rekening wordt 

gehouden met een verhang, komt de watergang 3 m dieper te liggen dan het maaiveld 

langs de Blitterswijckseweg. Naast een zeer diepe insnijding, betekent dit ook dat bij een 

talud van 1:1,5 de watergang een breedte krijgt van 9,5 m (1,5 x 3 x 2  + 0,5m 

bodembreedte) exclusief de onderhoudsstrook. Het verdrogend aspect van deze watergang 
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zal beperkt zijn vanwege het grote maaiveld-verhang over relatief korte afstand. De 

grondwaterstand ligt op de hogere delen vermoedelijk al op 2 tot 2,5 m-mv.  

Een desbetreffende watergang heeft een aantal negatieve aspecten:  

 Zeer groot benodigd ruimtebeslag (circa 15 m);  

 Het kappen van bomen is hoogstwaarschijnlijk noodzakelijk (aspecten op 

natuurwetgeving moeten worden nagegaan);  

 Hoogstwaarschijnlijk het kruisen van kabels en leidingen;  

 Afwatering van het zuidelijke landbouwperceel verslechterd (Omdat dit het 

uitbreidingsperceel is van Oerlemans hoeft dit geen negatief aspect te zijn. 

Oerlemans dient zelf zijn afwatering te regelen); 

 Er dient een aansluiting (rond 800 mm) te worden gemaakt op de huidige 

overkluizing in watergang Ooijen; 

 Kruisen van toegangswegen. Hiervoor moet een duiker worden aangelegd van 800 

mm rond. 

 Hoogstwaarschijnlijk hoge kosten door dergelijke bovenstaande aspecten. 

 

Een ander alternatief (verplaatsen van watergang in zuidelijke richting, lange overkluizing op 

huidige locatie) is echter niet mogelijk (of niet gewenst). Vanwege deze reden wordt 

bovenstaand alternatief voorgesteld.  

 

Geadviseerd wordt om het terrein en kunstwerken in te meten en afstemming te zoeken met 

de eigenaar (Oerlemans) en Waterschap Limburg om de haalbaarheid van de aangegeven 

variant vast te stellen. Er dienen twee onderhoudspaden te komen, waarvan één kan 

worden ingericht vanaf de openbare weg (berm) en één op het terrein van Oerlemans. Het 

tracé door het bos heen dient van een separaat onderhoudspad te worden voorzien. Er 

dient te worden nagegaan wat de effecten zijn op het bos en de eigendomssituatie. Hierna 

kan een definitief ontwerp worden gemaakt voor de nieuwe watergang. 

 

 
Figuur 2 Alternatieven watergang Het Broek (huidige watergangen zijn met donkerblauwe lijnen 
aangegeven).  

Alternatief 1 
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Door het verbinden van de bovenloop van watergang Ooijen en zijtak Ooijen via de 

kasteelgracht op watergang Het Broek neemt de afvoer door watergang Het Broek iets toe. 

Volgens de rapportage van RHDHV (WHH-plan gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum, 

RHDHV, 2015) is de huidige capaciteit echter voldoende. Dit is daardoor als uitgangspunt 

aangehouden in deze rapportage. Wanneer de watergang wordt verplaatst dient deze 

dezelfde afmetingen te behouden als de huidige watergang.  

 

 
Figuur 3 Maaiveldhoogte Ooijen   

 

Aandachtspunt 3.3 │Bovenloop watergang Ooijen en zijtak watergang Ooijen 

In Figuur 4 is het maaiveldverloop rond de bovenloop van de watergang Ooijen en de zijtak 

van watergang Ooijen weergegeven. Hierin is te zien dat de maaiveldhoogte richting de 

kasteelgracht afneemt. Dit komt overeen met de inmeetgegevens van de bodemhoogtes die 

in het SOBEK-model zijn opgenomen (van west NAP 13,25 m naar oost NAP 13,08). De 

afwatering in westelijke richting is op basis van deze gegevens geen probleem. Echter, in 

Figuur 5 is het maaiveldverloop rondom de ligging van Het Broek weergegeven. Hierin is te 

zien dat het maaiveld hier hoger ligt dan waar de bovenloop van watergang Ooijen eindigt 

(circa 30 cm). Mogelijk kan de watergang hier dieper worden ingesneden waardoor er toch 

een natuurlijk verval in de waterloop kan plaatsvinden. Zoals in aandachtspunt 3.2 is 

vermeld moet bij het verplaatsen van watergang het Broek dezelfde dimensies worden 

aangehouden. Dit zou betekenen dat de bovenstroomse bodemhoogte op NAP 13,44 m 

moet komen te liggen. De bodemhoogte van de watergang ligt dan echter circa 36 cm hoger 

dan de bovenloop van watergang Ooijen. Watergang het Broek zal daarom circa 36 cm 

dieper moeten insnijden om het water in westelijke richting te kunnen afvoeren. De nieuwe 

bodemhoogte wordt dan op zijn hoogst NAP 13,08 m. De overkluizing waar watergang Het 

Broek op moet aansluiten heeft een bodemhoogte van maximaal NAP 12,88 m. Een diepere 

insnijding van 36 cm is daardoor wel mogelijk. Zoals in aandachtspunt 3.2 is aangegeven 

betekent de verlegging van watergang Het Broek wel een zeer brede watergang langs de 

Blitterswijckseweg.  

 

Een alternatief voor een diepere insnijding is om het water vanuit de bovenloop van 

watergang Ooijen en zijktak watergang Ooijen via een klein gemaaltje in westelijke richting 

te sturen.  

 

20 mNAP 

13 mNAP 
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De kasteelgracht watert in de huidige situatie af op het bovenloop van watergang Ooijen 

met een duiker (van NAP 13,16 m naar NAP 13,08 m (onderkant) en breedte en hoogte van 

0,5 m). Om het water van oost naar west te kunnen laten stromen moet de duiker aan de 

westelijke zijde 0,08 m te worden verlaagd. Een zelfde duiker (zelfde dimensies) moet aan 

de oostkant ook worden geplaatst, om de aansluiting naar watergang Het Broek te kunnen 

realiseren.  

 

Er zijn geen gegevens bekend over de diepteligging van de kasteelgracht (particulier 

eigendom). Voorafgaande aan de uitvoering dient deze kasteelgracht te worden ingemeten. 

Op basis van de hoogteligging kan een advies worden gegeven over de bodemhoogte 

zodanig dat het overtollig water onder vrij verval kan afwateren vanuit het bovenstroomse 

deel van watergang Ooijen, via de kasteelgracht, naar watergang Het Broek. Wanneer de 

afwatering via de kasteelgracht technisch mogelijk is, zal de juridische status van de 

kasteelgracht veranderen. Wanneer de eigenaar echter niet wilt meewerken, zal de de 

watergang alsnog moeten worden omgelegd.  

 

 

 
Figuur 4 Maaiveldverloop bovenloop watergang Ooijen en zijtak watergang Ooijen (AHN2). (De hoge 
maaiveldhoogten in het westen illustreren de weg langs de kasteelgracht). 

 

 
Figuur 5 Maaiveldverloop huidige watergang Het Broek 

 

West Oost 

West Oost 
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4. Deelgebied zuidelijke zijde klimaatbuffer 
 

Aandachtspunt 4.1 │Watergang Gun 

Watergang Gun loopt volgens de legger van de Flemingweg in noordwestelijke richting 

(Figuur 6 en Figuur 7). Hij kruist de Broekstraat en loopt in noordwestelijke richting door tot 

een (naamloze) zandweg. Hier buigt de watergang af in noordoostelijke richting en loopt 

parallel aan de zandweg door tot in de Oude Maasarm. De Gun watert af op Wolterskamp. 

 

Verandering toekomstige situatie 

In de nieuwe situatie blijft watergang Gun tot aan de stuw op dezelfde locatie liggen. Vanaf 

de stuw tot aan de kwel- en overloop geul wordt grond afgegraven en meandert de Gun 

naar de kwelgeul. Vanaf daar stroomt de watergang richting het (nieuw aan te leggen) 

benedenstroomse deel van de Peschbemden (zie aandachtspunt 5.4). Daar waar 

watergang Gun de Peschbemden instroomt wordt het waterpeil in de Gun (en kwelgeul) op 

peil gehouden door een drempel op NAP 13,30 m.  
 

 
Figuur 6 Huidige en toekomstige situatie watergang De Gun 

Aandachtspunt 4.2 │Swolgenbroek 

Het Swolgenbroek ligt in de plansituatie volledig in de Oude Maasarm, binnen het nieuw 

aan te leggen natuurgebied en heeft (vrijwel) geen afwaterende functie meer voor agrarisch 

gebied (Figuur 7). Om de gewenste vernatting te bereiken, wordt de Swolgenbroek door het 

waterschap (vrijwel) niet meer onderhouden. Hierdoor zal de waterloop geleidelijk aan 

verlanden en neemt de afwaterende functie van de waterloop af. Omdat de afwaterende 

functie van de Swolgenbroek met de realisatie van de gebiedsontwikkeling Ooijen-

Wanssum overbodig wordt, wordt de waterloop van de legger afgehaald.  

 

Verandering toekomstige situatie 

De Swolgenbroek heeft (vrijwel) geen afwaterende functie meer voor het agrarisch gebied. 

Het agrarisch gebied ligt volledig buiten de Oude Maasarm, op hoger gelegen gronden. Het 

laten verlanden van de Swolgenbroek heeft daarmee geen negatieve gevolgen voor het 

agrarisch gebruik van de gronden ten noorden van de Oude Maasarm.  

 

Swolgenbroek 
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Figuur 7 Huidige en toekomstige situatie watergang Swolgenbroek en Wolterskamp 

Aandachtspunt 4.3 │Bovenloop Wolterskamp 

De bovenloop van Wolterskamp ligt volledig in de Oude Maasarm (Figuur 7). Met de 

bovenloop van de Wolterskamp wordt het traject van de Wolterskamp bovenstrooms van de 

uitstroom van de Oude Maasarm te Blitterswijck bedoeld. De Wolterskamp heeft drie 

zijwatergangen, te weten de Swolgenbroek, de Gun en de Schelbergshof. Met de realisatie 

van de gebiedsontwikkeling komt deze watergang volledig in een natuurgebied te liggen. 

Door de vernatting die daardoor gaat optreden zal het beheer en onderhoud van de 

watergang worden gestaakt. De watergang wordt van de legger afgehaald. Het laten 

verlanden van de bovenloop van de Wolterskamp en andere watergangen in de Oude 

Maasarm leidt tot minder ontwatering en een (gewenste) verhoging van de 

grondwaterstand.  
 

Aandachtspunt 4.4 │Watergang Schelbergshof  

Zoals in aandachtspunt 4.3 benoemd, zal de bovenloop van de Wolterskamp van de legger 

worden afgehaald. De Schelbergshof die afwatert op de Wolterskamp moet hierdoor op een 

andere manier afwateren richting de Maas. Doordat deze net als de Annadijk en 

Beerendonck voor de afwatering van de landbouwgebieden zorgt, met hoge 

nutrientengehaltes (zie aandachtspunt 4.5), is het niet wenselijk het water direct naar de 

kwel- en overloopgeulen te leiden die in een natuurgebied liggen met potenties voor 

hoogwaardige natuur. Hier is het wenselijk om het water over het Maasterras zo ver 

mogelijk in westelijke richting te leiden of in oostelijke richting via de Belsberg. In de huidige 

plannen is de afweging gemaakt om het water in westelijke richting te laten afwateren 

(afwateringsrichting gelijk aan huidige situatie).  

 

In Figuur 8 is het maaiveldverloop tussen de watergang Schelbergshof en watergang Gun 

weergegeven. Hierbij is ervan uitgegaan dat de huidige B-waterloop langs de Kasteelweg 

kan worden gehanteerd voor de verbinding tussen de twee watergangen en langs de 

noordoostelijke zijde van de boerderij kan stromen (via de vijver die daar is gelegen). In de 

figuur is te zien dat het maaiveld met ongeveer 0,6 m oploopt tussen de twee watergangen 

(over een lengte van circa 700 m). Watergang Schelbergshof heeft net boven de stuw 

(inmetingen Waterschap Limburg) een bodemhoogte van circa 13,6 m+NAP. Watergang 

Gun heeft bovenstrooms een bodemhoogte van 14,5 m+NAP. Dit betekent dat de 

Wolterskamp 

Swolgenbroek 
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watergang over het tracé bijna een meter dieper moet gaan insnijden dan in de huidige 

situatie, en ook zeer diep moet insnijden in het maaiveld tussen de huidige watergang 

Schelbershof en watergang Gun (maximaal 16 – 13,6 = 2,4 m). Al met al betekent dit dat de 

verbinding te maken is, maar dat het wellicht niet wenselijk is vanwege de diepe 

insnijdingen die de watergang moet maken om een verhang te creëren in westelijke richting. 

Daarnaast moet er ook rekening worden gehouden met een toename van de breedte van 

de watergang van 3 m (1x1,5x2) bij een extra insnijding van 1 m bij een talud van 1:1,5. Bij 

een aanname van een 2-zijdige onderhoudsstrook van beide 5 m, dient er met 13 m extra 

ruimtebeslag rekening te worden gehouden voor watergang Gun. Omdat de nieuwe 

watergang ook diep zal moeten insnijden wanneer deze in oostelijke richting zal afwateren 

en aansluit op de Beerendonck, is de afweging gemaakt de watergang op de Gun te laten 

aansluiten.  

 

De nieuwe watergang tussen watergang Schelbergshof en de Gun moet op twee locaties 

een weg kruisen. Op deze locaties worden duikers aangelegd. Op basis van het afwaterend 

oppervlak (~200 ha) en een afvoernorm van 1,5 l/sec/ha (vuistregel landelijk gebied), wordt 

een maatgevende afvoer van 300 l/s verwacht. De duikers dienen een diameter te hebben 

van 800 mm.  

 

 

 
Figuur 8 Maaiveldverloop (m+NAP) tussen watergang Schelbershof en watergang Gun 

Oost West 
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Figuur 9 Maaiveldhoogte rondom klimaatbuffer (paarse lijn: dwarsprofiel Figuur 8, zwarte stippellijn: 
nieuwe ligging Annadijk). Getallen in kaart bij enkele stuwen illustreren de drempelhoogtes (m+NAP).  

Aandachtspunt 4.5 │Watergang Beerendonck 

In de plansituatie komt het benedenstroomse deel van de Beerendonck, vanaf de 

Nachtegaalstraat, in de nieuw aan te leggen kwel- en overstroomgeulen te liggen. De 

huidige watergang Beerendonck zal in de plansituatie vanaf een punt net benedenstrooms 

van de Krienestraat tot aan de kwelgeul niet meer worden onderhouden, verlanden en van 

de legger worden gehaald (Figuur 10). In plaats daarvan zal de watergang in oostelijke 

richting afwateren en vervolgens in zuidelijke richting om uiteindelijk af te wateren op een 

kwelgeul.  

 

De hoge gronden die rondom de Beerendonck worden gerealiseerd zorgen niet voor 

geïsoleerde laagstes in het landschap. De omgeving kan nog steeds afvoeren op de 

Beerendonck.   

 

Ondanks dat de watergangen voor de afwatering van de landbouwgebieden zorgen, wat 

zorgt voor hoge nutriëntengehaltes in het water, kunnen de watergangen afwateren op de 

kwel- en overloopgeulen. Metingen wijzen namelijk uit dat de waterkwaliteit bij de Belsberg 

zeer slecht is.  

 

Vanwege de dijkring rondom Ooijen kan de watergang in de plansituatie niet meer 

afwateren op watergang Ooijen. Het water wordt via de kwelgeulen in oostelijke richting 

naar de Maas geleidt (zie aandachtspunt 4.8).   

 

 

 

13,9 

14,33  

13,83 
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Figuur 10 Huidige en toekomstige situatie watergang Beerendonck 

 

Aandachtspunt 4.6 │Watergang Beerendonck bovenloop 

De bovenloop van de Beerendonck is een tertiaire watergang. Op het uiteinde van deze 

tertiaire watergang zou een waterkering worden aangebracht, om de ten oosten hiervan 

liggende laagte te beschermen. Bij de nadere planuitwerking is er echter voor gekozen om 

geen kering aan te brengen maar om de zone integraal te verhogen tot een niveau van NAP 

+ 17,8 m zodat deze ook landbouwkundig kan worden gebruikt (zie Figuur 11). 

 

 

Figuur 11 Ophoging ter hoogte van Beerendonck 
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Door het ophogen tot een niveau van NAP+17,8 m komt de afwaterende functie van de 

bovenloop van de Beerendonck te vervallen en dit zal consequenties hebben voor de 

bovenstrooms gelegen percelen die een afwatering hebben via de Beerendonck. Daarnaast 

ontstaat ten oosten van de ophoging een ingesloten laagte (zie Figuur 12). De percelen in 

deze laagte zijn eigendom van de Familie Baert-Lensen.  

 

 
Figuur 12 Huidig maaiveldniveau en hoogteprofiel direct ten westen van de vijver  

Door het ophogen van het bovenstroomse deel van de watergang Beerendonck vervalt de 

afwaterende functie van de bovenstrooms gelegen percelen en ontstaat een ingesloten 

laagte ten oosten van de ophoging. Hiervoor is een waterhuishoudkundige oplossing 

vereist. Deze oplossing is uitgewerkt door RoyalHaskoningDHV waarvan de resultaten in 

deze paragraaf zijn opgenomen (RHDHV, Notitie Afwatering percelen Baert-Lensen, 

kenmerk WAT9Y3672-135N001D01, juli 2016).  

 

De GHG (gemiddelde hoogste grondwaterstand) in het gebied is gepresenteerd in Figuur 

13. Uit de figuur blijkt dat de stromingsrichting noordwest is gericht (richting de Maas). In 

Figuur 14 is de GHG ten opzichte van maaiveld gepresenteerd ter plaatse van het 

onderzoeksgebied. Hieruit blijkt dat de GHG ten opzichte van maaiveld sterk varieert 

afhankelijk van het maaiveldniveau. Op de hoger gelegen gronden is de GHG ruim boven 1 

m ten opzichte van maaiveld. Ter plaatse van de watergang is een sterke gradiënt te zien 

vanwege de drainerende werking van de sloot op het grondwatersysteem tijdens natte 

perioden. De drainerende werking is ook te zien in Figuur 13. 
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Figuur 13 GHG uit VKV voor de toekomstige situatie 
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Figuur 14 GHG uit VKV ten opzichte van maaiveld voor de toekomstige situatie 

Een oplossing om de situatie niet te laten verslechteren en het borgen van de afwatering is 

het graven van een nieuwe afwateringssloot richting het zuiden. Deze optie is 

gepresenteerd in Figuur 15 en omvat het graven van een nieuwe afwateringssloot richting 

de Swolgenseweg (lange rode pijl) die middels een duiker onder de weg wordt aangesloten 

op de (boven)loop van de sloot Smelen langs de Swolgenseweg. Dit kan onder vrij verval 

gelet op het feit dat het maaiveldniveau hier vergelijkbaar is (zie figuur 4) en het 

drainageniveau ook vergelijkbaar zal zijn.  

 
Figuur 15 Graven nieuwe afwateringsloot naar het zuiden 
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Aandachtspunt 4.7 │Watergang Annadijk 

Vanwege het realiseren van hoge gronden rondom Broekhuizenvorst zal het 

bovenstroomse deel van watergang Annadijk in de plansituatie in zuidelijke richting worden 

verplaats. De huidige dimensies van de watergang worden behouden. De watergang kruist 

de Ganzenkampstraat waarbij een duiker diameter van 500 moet worden gebruikt (zelfde 

afmeting huidige duiker). De watergang zal eerder uitmonden in watergang Beerendonck, 

omdat de locatie van watergang Beerendonck wijzigt. Het benedenstroomse deel van 

watergang Annadijk zal daardoor geen afwaterende functie meer hebben. Het 

benedenstroomse deel zal niet meer worden onderhouden, zal verlanden en wordt van de 

legger afgehaald.  

 

Om wateroverlast rondom de Zeelberg (weg) en de woningen aan de Zeelberg 2 en 3 te 

voorkomen, dienen er zaksloten worden aangelegd. Omdat er al een watergang ligt kunnen 

deze worden behouden zonder dat deze hoeft te worden aansloten aan de nieuwe 

watergang Annadijk.  

 

 
Figuur 16 Wijzigingen watergang Annadijk (gestippelde lichtblauwe lijn illustreert nieuwe ligging 
watergang Annadijk).  

Aandachtspunt 4.8 │Watergang Kasteel Ooijen  

De watergang Kasteel Ooijen ligt in de instroom van de Oude Maasarm ten noordoosten 

van Broekhuizenvorst. De watergang begint bij de waterkering bij recreatiepark Kasteel 

Ooijen en stroomt bij Broekhuizenvorst uit in de watergang Dorp. De watergang ligt nu in 

agrarisch gebied.  

 

Met de realisatie van de gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum wordt de Oude Maasarm 

gereactiveerd. Het hele gebied wordt uit agrarisch gebruik genomen en ingericht als 

natuurgebied. De in 1996 aangelegde waterkering tussen Ooijen en Broekhuizenvorst wordt 

verwijderd, terwijl een nieuwe dijkring wordt aangelegd welke het bovenstroomse deel van 

de watergang doorkruist. Dit bovenstroomse deel zal in oostelijke richting gaan afwateren 

(zie aandachtspunt 3.3). Om bij hoogwater voldoende doorstroming in de Oude Maasarm te 

krijgen, worden in de Oude Maasarm plassen aangelegd. Deze plassen worden ter plaatse 

van de huidige loop van watergang Kasteel Ooijen gerealiseerd. De plassen wateren van 

noordwest naar zuidoost op elkaar af. Het overstortniveau van de meest noordwestelijke 

plas bedraagt 14,2 m +NAP. Het overstortniveau neemt in zuidoostelijke richting af, tot een 

niveau van 13,8 m +NAP voor de meest zuidoostelijk gelegen plas. Het waterpeil in de 

plassen krijgt verder een natuurlijke fluctuatie, reagerend op grondwaterstanden, neerslag 
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en verdamping. Vervolgens water Kasteel Ooijen verder in noordelijke richting af op een 

geul in de uiterwaarden van de Maas. De watergang wordt grotendeels vergraven, bij de 

realisatie van de plassen.  

 

Omdat de watergangen Beerendonck en Annadijk bovenstrooms ook zullen uitstromen op 

de kwel- en overloopgeulen en uiteindelijk zullen afwateren op watergang Kasteel Ooijen, 

zal het totale afwaterende gebied worden vergroot. De dimensies van watergang Kasteel 

Ooijen zullen worden aangepast.  

 

Wanneer het afwaterende gebied van de Annadijk en Beerendonck wordt toegevoegd aan 

het afwaterende gebied van watergang Kasteel Ooijen, zal het nieuwe afwaterende 

oppervlak circa 170 ha bedragen. Dit betekent dat op basis van een afvoernorm van 1,5 

l/sec/ha (vuistregel landelijk gebied) een maatgevende afvoer van circa 255 l/sec wordt 

verwacht.  

 

In Tabel 2 zijn de potentiele afmetingen voor watergang Kasteel Ooijen weergegeven.  

 
Tabel 2 Afmetingen watergang Kasteel Ooijen  

 Afmetingen 

Bodembreedte 0,5 m 

Talud 1:1,5 

Waterdiepte 1,0 m 

Diepte watergang 1,5 

Drooglegging 0,5 

 

 
Figuur 17 Toekomstige situatie rondom watergang Kasteel Ooijen 

 

Aandachtspunt 4.9 │Watergang Het Dorp  

Watergang Kasteel Ooijen watert in de huidige situatie af op watergang Het Dorp. In de 

toekomstige situatie zal watergang Kasteel Ooijen hier niet meer op afwateren. Dit betekent 

dat de watergang in de toekomstige situatie over-gedimensioneerd zal zijn. Dit betekent dat 

de watergang voldoende capaciteit heeft om de hoeveelheid water, dat via een overstort op 

het watersysteem kan worden geloosd, af te voeren (dit wordt namelijk in de huidige situatie 

ook al gedaan).  
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5. Deelgebied uitstroom Blitterswijck 
 

Aandachtspunt 5.1 │Watergang Wolterskamp (uitstroom Blitterswijck) 

Bij hoogwater stroomt een gedeelte van het Maaswater via de uitstroom Oude Maasarm te 

Blitterswijck terug richting de Maas. De uitstroom wordt aan beide zijden begrensd door een 

Maasterras. Bovendien wordt hier, om de bebouwing van Blitterswijck en aan de Boltweg 

tegen hoogwater te beschermen, aan beide zijden van de uitstroom een waterkering 

aangelegd. 

 

De Wolterskamp tussen het Bungalowpark Roekenbosch tot aan de kasteelruïne ligt dicht 

tegen de bebouwing aan. De toekomstige waterkering komt ten oosten van de Wolterskamp 

te liggen. De Wolterskamp komt daarmee in dit traject volledig binnendijks te liggen. Dit zou 

betekenen dat er twee dijkdoorgangen gerealiseerd moeten worden. Om dit te voorkomen 

wordt er buitendijks een nieuwe watergang gegraven. Deze watergang begint bij de 

overstort van de noordelijke plas in de Uitstroom Oude Maasarm en wordt verder naar het 

noorden op de locatie van een historische waterloop gelegd en sluit uiteindelijk aan op de 

bestaande Wolterskamp. 

 

De huidige loop van de Wolterskamp benedenstrooms van de kasteelruïne is reeds redelijk 

natuurlijk. Dit traject wordt niet opnieuw heringericht, de huidige loop blijft behouden. De 

nieuw te realiseren Wolterskamp tussen plassen in de Uitstroom Oude Maasarm en de 

aansluiting op de huidige waterloop wordt ecologisch ingericht. Het ontwerp wordt bij 

verdere planuitwerking in overleg met Waterschap Limburg uitgewerkt. In de huidige komt 

de Wolterskamp in een natuurlijk beekdal te leggen, waarbij de grond vanaf de waterkering 

tot aan de watergang in licht talud wordt afgegraven. De insteek van de watergang wordt op 

GVG-niveau gelegd. Bij de dimensionering wordt rekening gehouden met een zomerafvoer 

van circa 0,1 m3/sec (20% maatgevende afvoer). Daarnaast wordt er rekening mee 

gehouden dat watergang Bolt (aandachtspunt 5.2) onder alle omstandigheden kan blijven 

afvoeren op de Wolterskamp (behalve wanneer de hoogwatergeul in werking is).  

 

De huidige watergang dat na de realisatie van de dijkring binnendijks komt te liggen, zal zijn 

functie verliezen en van de legger af worden gehaald. Om wateroverlast te voorkomen en 

de afvoer vanuit landelijk gebied te voorzien zal de watergang, binnendijks, echter wel 

moeten worden behouden. Tevens zal de huidige overstort zal hierop blijven lozen. De 

watergang zal de waterkering via een duiker moeten kruisen. De afmetingen hiervan zullen 

voornamelijk worden bepaald aan hand van het overstortende volume.  

 

De overstort bij Blitterwijck heeft een overstortfrequentie eens in de 4,4 jaar. Het 

overstortvolume bij een T=2 situatie is circa 1300 m
3
 en bij een T=10 circa 3000 m

3
. 

Wanneer dit als uitgangspunt wordt gehanteerd zal er een duiker van circa 1 m rond worden 

aangelegd (aanname: lengte duiker 50 m). Deze duiker zal moeten worden voorzien van 

een afsluiter. Daarnaast wordt bij hoogwater een (mobiele) pomp ingezet om overtollig 

water over de waterkering heen te pompen.  

 

Aandachtspunt 5.2 │Watergang Hoekenveld en de Bolt 

Bij de realisatie van de hoogwaterbescherming voor de bebouwing in de omgeving van de 

Boltweg en Ooijenseweg, ten oosten van Blitterswijck, wordt de benedenloop van de Bolt en 

de bovenloop van de Hoekenveld gekruist. Ter hoogte van de Bolt wordt de waterkering 

gerealiseerd in de vorm van een dijk en bij Hoekenveld in de vorm van hoge gronden. Dit 

laatste zorgt ervoor dat watergang Hoekenveld in de toekomst niet meer volgens dezelfde 

route kan afwateren. Vanwege deze reden zal watergang Hoekenveld in de toekomstige 

situatie in zuidelijke richting gaan afwateren en uitstromen op watergang Bolt. Watergang 

Bolt zal vervolgens de waterkering doorkruisen door middel van een duiker met een 
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afsluiter. Daarnaast wordt bij hoogwater een (mobiele) pomp ingezet om overtollig water 

over de waterkering heen te pompen.  

 

 
Figuur 18 Toekomstige situatie watergang Hoekenveld en Bolt 

Omdat watergang Hoekenveld in de toekomst zal afwateren op watergang Bolt, wordt het 
stroomgebied van watergang Bolt vergroot. In de toekomst zal het afwaterende oppervlak 
circa 150 ha bedragen. De dimensies van de huidige watergang zullen daardoor moeten 
worden aangepast. Bij een aanname dat voornamelijk landelijk gebied afwatert op de 
watergangen, wordt een afvoernorm van 1,5 l/sec/ha (vuistregel landelijk gebied) 
gehanteerd en een maatgevende afvoer van 225 l/sec (=0,225 m3/sec) verwacht. 
 
Het benedenstroomse deel van watergang Bolt (benedenstrooms van uitstroom 
Hoekenveld) dient in de de toekomstige situatie de volgende dimensies te hebben:  

 een bodembreedte van 0,75 m;  

 een talud van 1:1,5; 

 een waterdiepte van 1,0; 

 diepte watergang van 1,2 m; 

 (doorstroomoppervlak van circa 2,3 m
2
). 

Watergang Hoekenveld kan zijn huidige dimensies aanhouden, aangezien het afwaterende 
oppervlak niet erg zal veranderen.  
 

De opstelplaatsen voor de mobiele pompen (ten tijde van hoogwater op de Maas) worden 

geplaatst aan de binnenteen van de dijkring naast de watergang het liefst daar waar een 

weg aanwezig is. Wanneer er geen weg aanwezig is, is een voldoende breed 

onderhoudspad voldoende. Het definitief ontwerp van deze opstelplaatsen wordt 

opgenomen in een ontwerpnotitie.  
 

Aandachtspunt 5.3 │Watergang Bolt bovenstrooms 

De watergang Bolt stroomt door een dal, gelegen tussen de Ooijenseweg en de Boltweg, 

ten oosten van Blitterswijck (Figuur 19). Om de bebouwing in de omgeving van de 

Ooijenseweg en Boltweg te beschermen tegen hoogwater wordt het gebied ingedijkt. In dit 

 Toekomstige ligging Hoekenveld 
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kader wordt ook dwars door het dal van de Bolt, tussen de Broekstraat en de Rijnenweg, 

een waterkering aangelegd. Om afwatering van het bovenstroomse deel van watergang Bolt 

te handhaven wordt een duiker aangelegd door de dijk. Op basis van de omliggende duiker 

afmetingen wordt aangenomen dat deze duiker een afmeting 500 mm dient te krijgen. Ten 

tijde van hoogwater op de Maas wordt deze duiker afgesloten door middel van een afsluiter. 

Tijdens hoogwater maakt het bovenstroomse deel van de Bolt deel uit van de 

hoogwatergeul.  

 

 
Figuur 19 Toekomstige situatie watergang Bolt (bovenstrooms) 

Aandachtspunt 5.4 │Peschbemden 

In de huidige situatie stroomt de Peschbemden parallel langs de Peschzijweg via de 

visvijver aan de Berkenstraat. In de plansituatie wordt het gebied aan de zuidelijke zijde van 

het bovenstroomse deel van de Peschbemden afgegraven waardoor de afvoer licht wordt 

verhoogd (vernatting). Bovenstrooms van de visvijver zal een drempel worden aangelegd 

op NAP 13,5 m om het peil in de watergang op GVG-niveau te houden. De Peschbemden 

zal in het bovenstroomse deel natuurvriendelijk worden ingericht. Vervolgens zal de 

Peschbemden door de meest westelijke vijver, richting de klimaatbuffergeul stromen. Vanaf 

de klimaatbuffergeul stroomt de Peschbemden langs de Natuurschoonweg, via een nieuw 

aan te leggen watergang richting de Wolterskamp. Op de hoek van de Berkenstraat en de 

Natuurschoonweg wordt een drempel aangelegd op NAP 13,4 m. Deze drempel vervangt 

de huidige stuw (L_PST_WOL_PES_0003). Omdat de hoeveelheid water dat moet worden 

afgevoerd via de Peschbemden slechts licht toeneemt kunnen de huidige dimensies worden 

gehanteerd voor de nieuw aan te leggen benedenstroomse watergang en het nieuwe deel 

ter hoogte van de vijver. Het huidige benedenstroomse deel van watergang Peschbemden 

wordt in de plansituatie niet meer onderhouden, kan verlanden en wordt van de legger 

afgehaald.  
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Figuur 20 Toekomstige situatie Peschbemden 

In de huidige situatie stroomt de Peschbemden door de visvijver aan de Berkenstraat. In de 

plansituatie wordt de Peschbemden om de vijver heen gelegd. Op deze manier komt de 

vijver hydrologische onafhankelijk te liggen. De vijvers krijgen het peil van de omgeving. 

Benedenstrooms van de vijvers ligt een drempel op NAP 13,3 m. Verwacht wordt dat het 

hoogste peil op circa NAP 13,8 m ligt (in extreem natte situatie). Er dient dan een kade met 

een minimale hoogte van NAP 14,0 m te worden aangelegd. Geadviseerd wordt om deze 

hoogtes met metingen te verifiëren.   

 

Om de vijvers in droge situaties van water te kunnen voorzien kan er bovenstrooms van de 

visvijver een duiker worden neergelegd (rond 500 mm), die onder normale omstandigheden 

wordt afgesloten, maar in droge situaties kan worden opengezet. De duiker die in de huidige 

situatie al is gelegen aan de benedenstroomse zijde kan worden behouden (1m x 1m).   

 
Aandachtspunt 5.4 │Camping Karrewiel 
Om de afwatering van Camping Karrewiel te voorzien, wordt er een duiker van 500 mm 
rond aangelegd (Figuur 21). De duiker wordt voorzien van afsluiters. Daarnaast wordt bij 
hoogwater een (mobiele) pomp ingezet om overtollig water over de kade heen te pompen. 
Mogelijk worden er vanuit waterveiligheid ook nog aanvullende eisen gesteld. 
 

 
Figuur 21 Toekomstige situatie Camping Karrewiel (Gele stip geeft locatie duiker weer).  

Peschbemden 
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6. Deelgebied Wanssum 
 
Aandachtspunt 6.1│Groote molenbeek/haven 
Net ten noorden van de N279 stroomt de Grote Molenbeek uit in de haven van Wanssum. 

De Groote Molenbeek ligt ten zuiden van de N270 in een breed beekdal , dat aan beide 

zijden wordt begrensd door een waterkering. Vanaf de N270 tot aan de monding van de 

haven stroomt de Groote Molenbeek door een smalle geul.  

 

Voor de Grote Molenbeek zijn een aantal vismigratieknelpunten geidentificeerd. Deze 

vismigratieknelpunten en mogelijke conclusies en aanbevelingen zijn beschreven in twee 

notities van Mooder Maas (“Vismigratieknelpunt monding Groote Molenbeek, februari 2017, 

kenmerk: onbekend” en “Vismigratieknelpunten Groote Molenbeek, februari 2017, kenmerk: 

onbekend”). De voornaamste knelpunten zijn:  

 De haven 

- De haven is voornamelijk een stilstaande ‘bak water’. De lokstroom van de 

Grote Molenbeek rijkt niet verder dan de jachthaven.  

- De haven is diep met steile verharde oevers. 

 Monding Grote Molenbeek in jachthaven 

- De aansluiting op de jachthaven heeft een steile bodemhelling.  

 De zandvang 

 Vernauwing stroomopwaartst van de zandvang 

 Vuilrooster 

 Aansluiting kleine beek 

 

Voor de bekende knelpunten worden maatregelen getroffen. Deze maatregelen zullen geen 

gevolgen hebben voor de waterhuisouding in het gebied rondom de Grote Molenbeek.  

 

Wel wordt het benedenstroomse deel van watergang Van Smallenbroek, tot deze de 

Bergsboslaan kruist, meanderend (ecologisch) ingericht. Deze hermeandering heeft geen 

effect op de verdere waterhuishouding in het gebied.  

 

Om een beeld te krijgen van de afvoeren de Grote Molenbeek is Tabel 3 toegevoegd. De 

locatie van het meetpunt is in Figuur 22 weergegeven.  

 
Tabel 3 Afvoer Groote Molenbeek, Hoekershof 

Avoersituatie Percentiel Overschrijding Grote Molenbeek, Hoekershof 

(m
3
/s) 

2x maatgevend 99,9 1 dag per 100 jaar 6,82 

Maatgevend 99,7 1 dag per jaar 6,18 

Winter afvoer 94,5 15 dagen per jaar 3,16 

Voorjaarsafvoer 72,6 100 dagen per jaar 1,68 

Zomer afvoer 45,2 200 dagen per jaar 1,17 

Basis afvoer 9,6 330 dagen per jaar 0,63 

Mediaan 50  1,23 

Gemiddeld Gem. van reeks  1,48 

T = 10 1,4 * maatgevend  8,66 
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Figuur 22 Locatie meetpunt Groote Molenbeek, Hoekershof 

 
Aandachtspunt 6.2│Bedrijventerrein grenzend aan haven Wanssum 
Vanwege de aanleg van de nieuwe waterkering langs de haven wordt het aantal uitlaten ten 

opzichte van de huidige situatie aanzienlijk verminderd zodat maar op een beperkt aantal 

plaatsen een doorvoer in de waterkering hoeft te worden gerealiseerd. De huidige uitlaten 

worden hiervoor aangesloten op een verzamelleiding die op een beperkt aantal locaties 

uitkomt op de haven, deze uitlaten worden voorzien van een dubbele kering. Het principe 

van de afwatering in de bestaande situatie blijft hiermee gehandhaafd. Wel dient rekening te 

worden gehouden met een pompvoorziening voor perioden met hoogwater op de Maas.  

 
Aandachtspunt 6.3│Rondweg N270 
In de huidige situatie loopt de N270 door het centrum van Wanssum. In het kader van het 

project wordt de N2070 om Wanssum heen gelegd. 

 

Hoge rondweg 

De kruising van de rondweg met de haven, Stayerhofweg en de Geijsterseweg en de 

aanliggende bedrijven vindt plaats door middel van een verhoogde weg op een 

grondlichaam van gewapende grond. De afwatering van het gedeelte van de hoge rondweg 

tussen de Stayerhofweg en de Geijsterseweg vindt plaats door middel van goten en kolken 

die worden aangesloten op een RWA-riool wat rechtstreeks op de haven loost. In de huidige 

situatie wateren de wegen en bedrijventerrein ook al rechtstreeks af naar de haven.  

Het gedeelte van de hoge rondweg wat ten westen van de onderdoorgang Geijsterseweg 

ligt watert via goten en kolken af naar een wadi, een droogvallende bergings- en 

infiltratievoorziening, bij de westelijke rotonde. Ten oosten van de onderdoorgang 

Stayerhofweg gaat de afwatering van de rondweg via goten en kolken naar een wadi die bij 

Meetpunt Groote Molenbeek, Hoekershof 
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de oostelijke rotonde komt te liggen. De benodigde bergingscapaciteit wordt gerealiseerd in 

de wadi’s. 

 

Rondweg op maaiveld 

Ten opzichte van het maaiveld ligt de rondweg afwisselend in een insnijding of in een 

verhoging. Op de locatie waar de rondweg op een verhoging ligt watert de weg af naar de 

berm. De berm is daar breed genoeg en kan op een natuurlijke manier afwateren. Op de 

locaties waar de rondweg in een insnijding ligt watert de weg, afhankelijk van de situatie, af 

naar een waterdoorlatende berm of naar goten met kolken. In dat laatste geval wordt het 

water vervolgens afgevoerd naar watergangen die langs de rondweg komen te liggen en 

worden gekoppeld aan het lokale watersysteem. 

 
Aandachtspunt 6.4 Centrum Wanssum 
Door aanpassingen van de monding van de Groote Molenbeek op de haven is het nodig om 

de brug aan te passen. Doordat ook de N270 wordt omgelegd en deze straks niet meer 

door Wanssum loopt verandert ook de omgeving van de brug. In de huidige situatie watert 

het verhard oppervlak af naar de gemengde riolering. Door de benodigde aanpassingen in 

het gebied is het mogelijk om het verhard oppervlak af te koppelen van de gemende 

riolering, zodat het schone hemelwater niet meer wordt afgevoerd naar de RWZI, en het 

water op een duurzamere manier af te voeren. De verhardingen die eenvoudig kunnen 

worden afgekoppeld wateren af door middel van kolken en wordt met een RWA-leiding 

rechtstreeks afgevoerd naar de haven.  

 
Aandachtspunt 6.5 Koningenbrug 

Ten oosten van Wanssum is de Koningenbrug gelegen. Door het realiseren van de een 

nieuwe dijkring, wordt de bestaande afwatering belemmerd. Om de bestaande afwatering te 

waarborgen dienen er één of twee doorgangen te worden gerealiseerd door de dijk. 

Afhankelijk of het mogelijk is om een dwarsverbinding te maken tussen de watergangen aan 

de binnenzijde van de waterkering, moeten er één of twee doorgangen worden 

gerealiseerd. De duikers dienen in elk geval van afsluiters te worden voorzien. Daarnaast 

wordt bij hoogwater een (mobiele) pomp ingezet om overtollig water over de waterkering 

heen te pompen. 
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7. Deelgebied Geijsteren 

 
Aandachtspunt 7.1 Watergang Nieuwland 

Ten oosten van Geijsteren stroomt watergang Nieuwland dwars door een bestaande  

waterkering heen (dijk). In de toekomstige situatie zal het systeem hierdoor niet wijzigingen. 

In de huidige situatie is een duiker met afsluiters en een pompvoorziening aanwezig.  

 

Ten westen van de watergang, nabij de oude pastorie, ligt het maaiveld lager dan zijn 

omgeving en ligt daardoor geïsoleerd. Wanneer er sprake is van wateroverlast kan er een 

teensloot worden aangelegd aan de binnenzijde van dijk, om het gebied van een goede 

afwatering te voorzien.  

 

 
Figuur 23 In de huidige/toekomstige situatie de doorkruising van watergang Nieuwland door de 
waterkering.  
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BIJLAGE I Algemente regels Waterschap Limburg 
 

Bruggen 

 

Artikel 1 Criteria 

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de Keur voor 

het aanleggen, hebben, wijzigen en verwijderen van bruggen over de op de legger 

opgenomen oppervlaktewaterlichamen.  

 

Artikel 2 Voorschriften  

Degene die een brug aanlegt, heeft, wijzigt of verwijdert over een oppervlaktewaterlichaam 

dat in de in de legger is aangeduid als ‘primaire’ of ‘secundaire in onderhoudt bij het 

waterschap’ voldoet aan de volgende voorschriften:  

1. Per kadastraal perceel mag maximaal één brug aanwezig zijn.  

2. De aanwezigheid van een brug (incl. brugleuningen) mag geen onevenredige 

belemmering vormen voor het gebruik van de bij het oppervlaktewaterlichaam 

behorende onderhoudsstroken ten behoeve van het voeren van onderhoud. 

3. De op- en afrit van de brug dient 1:10 te zijn. Hiertoe dient het maaiveld deugdelijk 

aangevuld te worden. 

4. De doorstroming in het oppervlaktewaterlichaam wordt door de brug niet verstoord. 

Daartoe dient drijvend vuil en dergelijke regelmatig te worden verwijderd.  

5. De brug, inclusief het profiel onder de brug en twee meter weerszijden van de brug, 

wordt in een goede staat van onderhoud gehouden.  

6. De minimale afstand tussen een brug en een ander kunstwerk bedraagt tenminste 

10 meter.  

7. Het bestuur wordt minimaal vijf werkdagen vóór de realisering van de brug 

geïnformeerd over datum en tijdstip van aanvang van de werkzaamheden.  

8. De brug wordt verwijderd indien deze niet meer de functie vervult waarvoor de brug 

is aangelegd.  

  

Artikel 3 Voorschriften  

Degene die een brug aanlegt, heeft, wijzigt of verwijdert over een oppervlaktewaterlichaam 

dat varend wordt onderhouden en als zodanig op de bij deze algemene regel behorende 

kaart is aangegeven, voldoet aan de volgende voorschriften:  

1. De voorschriften als bedoeld in artikel 2, met uitzondering van de leden 3 en 4 zijn 

van toepassing.  

2. De doorvaarhoogte is minimaal de afstand tussen onderkant brug en hoogwaterpeil 

(peil bij maatgevende afvoer) zoals aangegeven op de bij deze algemene regel 

behorende kaart.  

 

Artikel 4 Voorschriften  

Voor het aanleggen, hebben, wijzigen en verwijderen van een brug over een 

oppervlaktewaterlichaam dat in de legger is aangeduid als ‘secundaire in onderhoud bij 

derden’ geldt een vrijstelling van het verbod als bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de Keur 

indien aan de volgende voorschriften wordt voldaan:  

1. De water af- en doorvoerfunctie van het oppervlaktewaterlichaam wordt niet 

belemmerd als gevolg van het aanleggen, hebben, wijzigen en verwijderen van een 

brug. 
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Duiker 

 

Artikel 1 Criteria  

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de Keur voor 

het aanleggen, hebben, wijzigen en verwijderen van een duiker in een 

oppervlaktewaterlichaam dat op de legger is aangeduid als ‘secundaire’ 

oppervlaktewaterlichaam.  

 

Artikel 2 Voorschriften  

Degene die een duiker aanlegt, heeft, wijzigt of verwijdert als bedoeld in artikel 1 voldoet 

aan de volgende voorschriften:   

1. De duiker wordt aangelegd, behouden, gewijzigd en verwijderd overeenkomstig de 

bij de melding overgelegde gegevens.  

2. Ter plaatse van de grondaanvullingen dienen de taluds te worden opgezet 

overeenkomstig de taluds van het bestaande profiel, doch met een minimale helling 

van 1:1.  

3. De diameter van de duiker is minimaal 0,50 meter.  

4. De duiker dient met een diepte van 10% van de diameter beneden de in de legger 

opgenomen bodemhoogte van het oppervlaktewaterlichaam gelegd te worden.  

5. De duiker, inclusief het profiel van het oppervlaktewaterlichaam over een breedte 

van een meter aan weerszijden van de lengterichting van de duiker, wordt in een 

goede staat van onderhoud gehouden. 

6. De doorstroming van het water wordt niet verstoord. Daartoe dient drijvend vuil en 

dergelijke regelmatig te worden verwijderd.  

7. De minimale afstand tussen een duiker en een ander kunstwerk moet 10 meter 

bedragen.  

8. Indien een duiker in een secundair oppervlaktewaterlichaam wordt gelegd, welke in 

de legger is opgenomen als ‘secundaire buffer’, dient het verlies aan bergend 

vermogen te worden gecompenseerd. 

9. Het bestuur wordt minimaal vijf werkdagen van tevoren geïnformeerd over datum 

en tijdstip van aanvang van de werkzaamheden. Dit dient te gebeuren via een mail 

aan handhaving@wpm.nl.  

10. De duiker wordt verwijderd indien deze niet meer de functie vervult waarvoor de 

duiker is aangelegd.  

 

Buisdrainage  

 

Artikel 1 Criteria  

Vrijstelling wordt verleend van het verbod bedoeld in artikel 3.2, eerste lid en artikel 3.5 van 

de Keur voor het aanleggen, behouden of verwijderen van een buisdrainage en 

bijbehorende lozingsvoorzieningen in een oppervlaktewaterlichaam voor zover deze:  

a. niet wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een waterkering of de 

bijbehorende beschermingszones;  

b. niet wordt aangelegd, behouden of verwijderd in een bos- en natuurgebied en in de 

aangewezen nieuwe natuurgebieden zoals aangegeven op de kaart 4b 'groene 

waarden', behorende bij het Provinciaal Omgevingsplan Limburg;  

c. is gecombineerd met een werk waarmee de hoeveelheid te lozen water kan worden 

gestuurd overeenkomstig het bepaalde in deze algemene regel, en  

toelichting:  

Het werk waarmee wordt gestuurd dient geschikt te zijn om te kunnen voldoen aan 

de normen die bij artikel 2 sub a zijn opgenomen. In de situatie dat een werk (bijv. 

een stuw) wordt aangelegd of gebruikt, dat in het kader van peilgestuurd draineren 

een negatieve invloed in de vorm van gewas- en structuurschade op andere 

percelen die worden beïnvloed door het werk kan hebben, dan wordt het werk niet 

als een geschikt middel beschouwd. 
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d. de lozingsvoorziening verzonken in het talud en/of buiten het profiel van het 

oppervlaktewaterlichaam wordt aangelegd.  

 

Artikel 2 Voorschriften   

Degene die een buisdrainage en bijbehorende lozingsvoorzieningen aanlegt of behoudt als 

bedoeld in artikel 1:  

a. voldoet aan onderstaande zomerstand of winterstand van het overlooppeil en 

grondwaterstand in centimeters onder maaiveld:  

Grondgebruik Zomerstand Winterstand 

Gransland  30 60 

Bouwland/akkerland 40-50 70 

Diep wortelende 

gewassen  

60-70 70 

Tuinbouw 60 70 

b. in afwijking van onderdeel a, kan het overlooppeil worden bijgesteld:  

i. indien de werkelijk gemeten grondwaterstand in de direct te ontwateren 

grond hoger is dan de in onderdeel a, opgenomen grondwaterstand;  

ii. ii. indien het aannemelijk is dat de grondwaterstand binnen een week hoger 

wordt dan de grondwaterstand, opgenomen in onderdeel a, of indien 

werkzaamheden binnen een week uitgevoerd worden die bij de werkelijk 

gemeten grondwaterstand tot gewas- of bodemstructuurschade leiden;  

iii. iv. bij bepaling van het overlooppeil van de drains of de grondwaterstand 

als hiervoor bedoeld, wordt gerekend in centimeters beneden het maaiveld 

van het 10 % laagste deel van de direct te ontwateren grond. 

c. het bestuur kan bekend maken wanneer de zomerstand moet worden ingesteld en 

kan adviseren wanneer de winterstanden ingesteld kunnen worden, hetgeen 

afhankelijk is van de hydrologische en meteorologische omstandigheden alsmede 

van de meteorologische verwachtingen;  

d. legt de lozingsvoorziening zo aan dat de actuele ontwateringsbasis op elk moment 

afleesbaar is; 

e. richt de lozingsvoorziening zo in dat het te lozen water altijd direct afgesteld kan 

worden op het actuele grondgebruik;  

f. bouwt een bestaand buisdrainagesysteem uiterlijk op 1 januari 2018 om tot een 

peilgestuurde drainage;  

g. voorziet de uitmonding van de lozingsvoorziening met een voorziening om 

uitspoeling van het talud te voorkomen;   

h. voorkomt onevenredige belemmeringen bij onderhoudswerkzaamheden.  
 

Overige drainagemiddelen 

 

Artikel 1 Criteria  

Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, en artikel 3.5, 

van de Keur, voor het aanleggen, behouden, of verwijderen van een overig drainagemiddel 

met bijbehorende lozingsvoorziening voor zover deze niet wordt aangelegd, behouden of 

verwijderd in een waterkering of de bijbehorende beschermingszones.  

 

Artikel 2 Voorschriften   

Degene die een overig drainagemiddel aanlegt of behoudt als bedoeld in artikel 1: 

a. voldoet aan onderstaande zomerstand of winterstand van het overlooppeil en de  

grondwaterstand in centimeters onder maaiveld:  

Grondgebruik Zomerstand Winterstand 

Gransland  30 80 

Bouwland/akkerland 50 80-100 

Diep wortelende 80-100 100-120 
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gewassen  

Tuinbouw 50-80 80-100 

b. in afwijking van onderdeel a, kan de grondwaterstand worden bijgesteld:  

i. indien de werkelijk gemeten grondwaterstand in de direct te 

ontwateren grond hoger is dan de in onderdeel a, opgenomen 

grondwaterstand;  

ii. indien het aannemelijk is dat de grondwaterstand binnen een week 

hoger wordt dan de grondwaterstand, opgenomen in onderdeel a, 

of  

iii. indien werkzaamheden binnen een week uitgevoerd worden die bij 

de werkelijk gemeten grondwaterstand tot gewas- of 

bodemstructuurschade leiden;  

iv. bij bepaling van het overlooppeil of de grondwaterstand als hiervoor 

bedoeld, wordt gerekend in centimeters beneden het maaiveld van 

het 10 % laagste deel van de direct te ontwateren grond;  

c. het bestuur kan bekend maken wanneer de zomerstand moet worden ingesteld en 

kan adviseren wanneer de winterstanden ingesteld kunnen worden, hetgeen 

afhankelijk is van de hydrologische en meteorologische omstandigheden alsmede 

van de meteorologische verwachtingen;  

d. voorziet de uitmonding van elk overig drainagemiddel met een voorziening om 

uitspoeling van het talud te voorkomen;   

e. voorkomt onevenredige belemmeringen bij onderhoudswerkzaamheden.  
 

Stuwen en ander peil regulerende werken 

 

Artikel 1 Criteria 

Deze algemene regel voor het instellen en in stand houden van stuwpeilen als bedoeld in 

artikel 2.10 van de Keur geldt voor zover de stuw of het andere peil regulerende werk is 

aangelegd in een oppervlaktewaterlichaam dat niet is opgenomen op de legger als bedoeld 

in artikel 5.1 van de Waterwet.  

  

Artikel 2 Voorschriften 

De eigenaar van een stuw of ander peil regulerend werk als bedoeld in artikel 1, neemt bij 

het gebruik ervan de onderstaande voorschriften in acht. 

a. Stelt de stuw of het ander peil regulerend werk tenminste in op de peilen zoals in 

onderstaande tabel opgenomen.  

Grondgebruik Zomerstand Winterstand 

Gransland  30 80 

Bouwland/akkerland 50 80-100 

Diep wortelende 

gewassen  

80-100 100-120 

Tuinbouw 50-80 80-100 

b. Maatgevend voor de instelling van de stuwpeilen is de drooglegging ten opzichte 

van het 10% laagste maaiveld van het perceel met het meest kritieke gewas binnen 

het beïnvloedingsgebied van de stuw of van het peilregulerende werk.  

c. Het bestuur kan afkondigen wanneer het zomer- of winterpeil wordt ingesteld. 

d. De neerwaartse aanpassing van het stuwpeil geschiedt met maximaal 20 cm per 

etmaal.  

e. Van de hiervoor vermelde voorschriften kan, onder meer ingeval van acute dreiging 

van inundatie, van verzadiging van de bovengrond of bij verwachting van veel 

neerslag worden afgeweken. Het bestuur kan daarbij instructies geven die 

opgevolgd dienen te worden. 
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Versnelde afvoer via nieuw verhard oppervlak  

 

Artikel 1 Criteria 
1. Vrijstelling wordt verleend van het verbod, bedoeld in artikel 3.3, eerste lid van de 

Keur voor het afvoeren van hemelwater via nieuw verhard oppervlak naar een 
oppervlaktewaterlichaam voor zover:   

a. het totaal aaneengesloten oppervlak verharding niet meer bedraagt dan 

2.000 m² in stedelijk gebied, of    

b. het totaal aaneengesloten oppervlak verharding niet meer bedraagt dan 

5.000 m² in landelijk gebied, of    

c. voor het project waarvoor een totaal aaneengesloten oppervlak verharding 

wordt aangelegd waarbij de oppervlaktes als genoemd onder a. en b. 

worden overschreden:  

1.  een wateradvies is verstrekt door het waterschap waarin 

maatregelen zijn opgenomen ter zake het verlies aan 

infiltratiemogelijkheden als gevolg van de nieuw aan te leggen 

verharding. En,  

2.  het project wordt uitgevoerd conform het door het waterschap 

verstrekte wateradvies.  

2. Tevens wordt vrijstelling verleend, in samenhang met het hiervoor bepaalde, van 
het verbod, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid van de Keur waar het gaat om het 
gebruik van een waterstaatswerk anders dan in overeenstemming met zijn 
waterstaatkundige functie voor zover het betreft:  

a. het aanleggen van een lozingsvoorziening.  

  

Artikel 2 Voorschriften  

Degene die water versneld afvoert als bedoeld in artikel 1 in een oppervlaktewaterlichaam 

dat blijkens de legger in onderhoud is bij het waterschap:  

1. legt de lozingsvoorziening op een zodanige wijze aan en onderhoudt deze op 

zodanige wijze dat het voeren van onderhoud niet onevenredig wordt belemmerd;  

2. legt de lozingsvoorziening op een zodanige wijze aan en onderhoudt deze op 

zodanige wijze dat de waterdoorvoer in het oppervlaktewaterlichaam niet wordt 

belemmerd;  
3. verwijdert de lozingsvoorziening op eerste aanzegging van het waterschap indien 

deze naar het oordeel van het waterschap geen functie meer vervult. 
 


