
Overleg WN met terreinbeheerders dd. 8 febr. 2017 in Oisterwijk. 
Aanwezig: 
Brabants Landschap: Ernst-Jan van Haaften, 
Natuurmonumenten: Peter Voorn  en Toine Cooijmans, 
Fractie Water Natuurlijk: Jac Hendriks, Maarten Dewachter, Dianne Schellekens, Jaap van de Schroeff, Toon de 

Goede en Mado Ruys 
  
Verhinderd: 
Fractie Natuurterreinen: Vincent Lokin en Marc de Wit 
Staatsbosbeheer: Marc de Wit en Mireille Oonk 
Brabants Landschap: Sjors de Kort (voormalig projectleider klimaatbuffer Weerterbos voor Limburgs Landschap) 
  
 
Uitnodiging en agenda: 
Zoals jullie weten staat voor Waterschap De Dommel een belangrijk jaar voor de boeg mede vanwege het klimaat 

robuuster maken van het watersysteem. Naar aanleiding van wateroverlast-situatie in juni j.l. en de klimaatverandering is 

het waterschap bezig met de Beleidsevaluatie Hoogwater. Ook wordt hard gewerkt aan het Actieplan met korte en 

(middel)lange termijn maatregelen. Volgens planning zijn beide documenten april a.s. gereed voor besluitvorming. 
 
Fractie Water Natuurlijk van het algemene bestuur WDD vindt het belangrijk om voor een klimaat robuuste inrichting en 

beheer van het watersysteem goed aan te sluiten bij de inzichten en wensen van de natuurterrein beherende 

organisaties.  
Wij willen jullie graag uitnodigen voor een afstemmingsoverleg hierover voor ons Dommel-gebied. 

 
Input is er enerzijds het rapport Klimaatrobuuste Beeksystemen (Natuurmonumenten) en anderzijds de Klimaatbuffer-

projecten zoals het Weerterbos om water vast te houden op hogere gronden.  
Vanuit onze fractie willen we graag stilstaan bij de rol van natuurterreinen voor klimaat robuustere inrichting en beheer. 

En om te bespreken hoe dit gedachtegoed in de praktijk van het Dommel-gebied op een goede wijze toe te passen. 
  
*Waar liggen de kansen, wat zijn de randvoorwaarden of moet rekening mee gehouden worden?  
*Wat zien jullie graag over hoe Water Natuurlijk zich in het bestuur op zou stellen? 
*Strategische aandachtspunten en proces 
  
X-X-X-X-X 
 
 
Inhoudelijk bespreking, samengevat 
Door partijen wordt op de volgende zaken gewezen: 

1. Er kunnen zeker nog aanvullende maatregelen in de natuur worden bedacht die 
een bijdrage kunnen leveren. 



2. Er moet een veel grotere bekendheid komen van de provinciale verordening 
ruimte, met daarin de kaart met overstromingsnormering. Hoort ook bij 
vergroten waterbewustzijn. Suggestie: stuur een deelkaartje mee met de 
rekening aan ingelanden. Zo is ook duidelijk wat ze van het waterschap kunnen 
verwachten inzake droge voeten.  

3. Maak een veel beter schadefonds.  
4. Er kan veel geleerd worden van voorbeelden uit Limburg. 
5. Wellicht kan nieuwe natuur preferentieel in beekdalen worden gemaakt (en 

nieuwe landbouw op hoge gronden). 
6. Provincie is aan de slag met :"robuuste beekdalen als klimaatbuffer". Hoe is de 

stand van zaken? Hoe verhoudt zich dit tot waar de waterschappen nu mee 
bezig zijn? 

7. Benader de problematiek vanuit het beeksysteem. Gebruik oude kaarten, waar 
historisch natte gebieden op aangegeven zijn. 

8. Blijf een verschil maken tussen vasthouden van neerslagwater en tijdelijke 
berging. 

9. Maak waterbuffers in hoge delen van het landschap, die in droge tijden water 
kunnen suppleren. (Rob Brinkhof: oplossingen Beerze) 

 
Denklijnen 

1. Hoge gebieden: Stimuleer sponswerking van de bodem, water vasthouden, 
wellicht voorraadbekkens. Beekdalen: zorg voor meer ruimte voor water. 

2. Gemeenten koppelen regenwater af. Meer locale waterbekkens ontwikkelen. 
3. Ruilverkaveling : natuur in dalen, intensieve landbouw op hoogten. 
4. Maak een lange termijn visie, en voer dan alleen nog maar "no regret" 

maatregelen uit. 
5. Blijf nauw samenwerken met andere partijen zoals landbouw. Uitgangspunt is 

dat alle partijen een bijdrage moeten leveren. 
6. Wellicht is er een proces zoals ruilverkaveling (2.0) nodig om natuur en 

agrarische functies op de juiste plek te krijgen. 

 
Follow-Up: 
Eind maart nogmaals bijeenkomen. Dan zijn de resultaten van de waterwerkplaatsen 
bekend en is het bestuurlijk overleg van 15 maart geweest. Voor de followup 
bijeenkomst eind maart wordt ook de BMF uitgenodigd. 

1. Bespreken van de resultaten waterwerkplaatsen, de concept-Beleidsevaluatie 
Hoogwater van WsDommel en de bestuurlijke discussie tot nu toe. 

2. Wat is het punt op de horizon, waar we met alle partijen naar toe moeten? En 
hoe die te bereiken ( strategie) 

3. Hoe positioneren we de potentiële (extra) bijdrage van natuur? 

 
 



 
 
Uitwerking van Peter Voorn en Toine Cooijmans (Natuurmonumenten)  
 
De volgende constateringen, suggesties en adviezen besproken: 
De focus ligt erg op de extreme wateroverlast  juni 2016 toen in de Kempen 300 mm neerslag in 3 weken tijd viel. Bij 

Waterschap De Dommel kwamen ca 370 agrarische schademeldingen binnen. 
De schade die zowel wateroverlast als verdroging aan natuurwaarden veroorzaken lijken onvoldoende aandacht te 

krijgen. 
Ook de schade die verdroging aan landbouw veroorzaakt in de vorm van opbrengstvermindering heeft bij de 

landbouw niet de prioriteit, alles is gericht op het voorkomen van extreme wateroverlast In droge perioden zet men waar 

mogelijk de beregening aan. 
Bekijk de problematiek watersysteem-breed in zowel bebouwd, agrarisch als natuur waarbij ook afgeleide functies zoals 

beleving, recreatie, cultuurhistorie en landschap niet vergeten mogen worden. 
  
1.De natuurlijke, landschappelijke en recreatieve waarde van beeksystemen. 
Veel bestuurders en beleidsmedewerkers van waterschappen staan gelukkig wel voor het principe: “Niet kind met 

badwater weggooien” i.c. je gaat geen 25 jaar beekherstel en natuurvriendelijk 

maaibeleid volledig terugdraaien. Bovendien blijven er nog steeds beleidsmatig wensen en verplichtingen bestaan 

vanuit de KRW en N2000.  
Wel moet er gezocht worden naar optimalisatie en klimaatbestendiger in balans brengen van inrichting en onderhoud. 
De roep om “meer stuurbaarheid” en “meer maaien” van het watersysteem komt vooral vanuit agrarische hoek. 
  
2.Vasthouden, vertragen en infiltreren 

��Herstel oorsprongmoerassen in EHS (zoals reeds gedaan in Chaamse bossen, Beleven, Rovertse Hei, Weerterbos etc.) 
��Herstel buffers in hooggelegen brongebieden (bijv voormalige moerassen, vennen die nu agrarisch zijn. 
��Verken agrarische en natuuropties: grasland, paludicultuur, natte heide, veenmossponzen opkweken. http://www.b-

ware.eu/sites/default/files/publicaties/Fritz%20et%20al%202014%20Paludicultuur%20VNBL.pdf 
��Afkoppelen en infiltreren of vasthouden in bebouwd gebied 
��Meandering en extensief maaionderhoud= vertraging en basisafvoer in droge periode 
��Landbouw: verminderen bodemverdichting onder ploegzool = verminderen stagnatie op land 
��Landbouw: meer organische stof in bodem= verbeteren waterbergend vermogen 

  
3.Stuurbaarheid is grote wens van agrarisch, maar kan ook helpen om te voorkomen dat piekafvoer-golven en grote 

gestuurde bergingsgebieden afgewenteld worden op de EHS-beekdalnatuur. 
(EHS heet tegenwoordig NNB, NatuurNetwerk Brabant, maar omdat de term EHS voorlopig beter ingeburgerd is, wordt in deze notitie de term 

EHS gebruikt.) 
Meer Stuurbaarheid betekent vaak: meer vasthouden, stuwen, meer maaien en omkade bergingsgebieden. 

��Kies voor stuurbaarheid in agrarisch en bebouwd, maar niet in de EHS hoofd- en zijbeken waar (over-)stroming het 
natuurlijke proces is. 

��Realiseer combi buffer-helofytenbassins in agrarische boven- en zijlopen van agrarisch en bebouwd gebied. 
��netwerkgestuurde berging met automatische stuwtjes 
��Bijvoorbeeld neuraal netwerk van automatische stuwen die afvoergolven uit deelstroomgebieden gedoseerd een voor 

een afgeven 
��Meer LOP-stuwtjes, knijpstuwtjes (knijpgat en max. peiloverloop) 
��Kies voor natuurlijke overstroming (“meestromende berging”) in de beekdalen en EHS.  
��Voorkom afwenteling op EHS in beekdalen en natuurgebied. 
��Vasthouden/vertragen/infiltreren moet overal plaatsvinden: bebouwd, agrarisch, natuur 



��In bebouwd gebied zoeken naar kosten-effectieve kansen d.m.v. geautomatiseerdrioolnetwerk, grotere 
berging overstorten, scheiding en infiltratie, schoon naar infiltratiesystemen en landbouwsloten (benutting zomer). 

��Ook in België vertraging afvoergolf d.m.v. klimaatadaptief robuust watersysteem Boven-Dommel. 
  

4.Goede waterkwaliteit 
��Goede waterkwaliteit is gedeeld belang natuur met agrarisch, maar ook recreatie heeft belang bij een goede 

waterkwaliteit zonder vies overstortwater en vissterften(hengelsport, kanovaren, belevingswaarde).  
��Riooloverstorten weer laten voldoen aan frequentie van 1/2jr) en kwaliteitsnormen om zo verruiging, vervuiling en 

vissterfte te voorkomen oa door afkoppeling/scheiding vuil-schoon.  
��Meer prioriteit op verdere verbetering waterkwaliteit in Belgisch deel Dommelgebied, dit is tevens een 

basisvoorwaarde voor het realiseren van de waterschapopgaven voor waterberging, N2000/PAS-GGOR, N2000- beken, 
KRW en draagt bij aan recreatieve veiligheid uit oogpunt Volksgezondheid. 
  
5.Meer ruimte voor water in beekdalen en schadebeperking door andere teelten 

��Gis-analyses: lage plekken + EHS: waar zit nog agrarisch met groot natschade risico? 
��Gis-analyse: lage plekken en schadegevoelige teelten, kassen, bebouwing? 
��Zijn daar plekken aan te duiden die prioritair uitgeruild, verworven of ander grondgebruik advies zouden moeten krijgen? 
��Noem het geen uitbreiding EHS, maar bijvoorbeeld ”klimaatbufferzone water” 
��Welke laaggelegen percelen binnen/buiten EHS zouden voor TBO’s een toegevoegde waarde en prioriteit hebben 

bijvoorbeeld omdat ze tevens knelpunt oplossen v.w.b. natuurontwikkeling, N2000-PAS-doel, KRW-doel, OGOR-Natte 
Natuurparel?  
  
6.Robuuste klimaatbestendige beekdalen 

��Zo natuurlijk mogelijke hermeandering zonder vergraving van de natuurlijke beekdalmorfologie en met ondiepere (minder 
drainerende) profielen heeft de voorkeur;dit impliceert wel dat er sneller en langduriger water op maaiveld c.q. in een 
verbreedt beekdal opgevangen en doorgevoerd zal moeten worden. Historisch ging ca 25% van de jaarlijkse afvoer over 
maaiveld. (modelberekening Historische reconstructie Tungelrooijse beek). Dit maakt een goede waterkwaliteit nog 
belangrijker! 

��In reeds volledig vergraven bodems kan hermeandering met 3-fasenprofiel bijdragen aan vermindering verdroging, met 
zone voor jaarlijkse en 10-50 jaarlijkse overstroming 

��Verplaats natschade gevoelige teelten, kassen, tuincentra, boomteelt, akker- en tuinbouw naar hogere gronden 
buiten ‘normloze beekdalen’ 

��Waar mogelijk natuurlijke overstromingsgebieden herstellen.  
��EHS-natuur of bijvoorbeeld in combinatie met biologische landbouw met bloemrijk grasland en weidekoeien in de lage 

beekdalflank of oorsprongsgebieden. Vermindert niet alleen natschade, maar levert tevens belangrijke bijdrage aan 
water- en bodemkwaliteit en biodiversiteit als ondersteuning van zowel beek- als beekdalnatuur. 

��Binnen het gebied van het waterschap wordt bijvoorbeeld bij de Reusel (Reuseldaltussen Beleven en Wellenseind) en 
de Halsche Beemden nu ervaring opgedaan met robuuster ingerichte beekdalen, ook met betrokkenheid van ‘de streek’ 
en aanpassing van agrarisch gebruik (toepassing instrument Ondernemend Natuurnetwerk) 

  
7.Scenario’s en effecten doorrekenen 
Onderzoek met watersysteemmodel de relatieve effectiviteit op extreme neerslag tegen kosten van aantal van 

bovenstaande maatregelen. 
a. Modelleer bijvoorbeeld wat er gebeurd wanneer in (agrarische delen van) stroomgebied intensief maaionderhoud 

plaatsvindt en hoe dit benedenstrooms uitpakt v.w.b.agrarische schadetoename en natuurgebieden. 
b. doorrekenen welke neerslag na systeemoptimalisatie nog verwerkt kunnen wordent.b.v. kosten-effectiviteit en 

verwachtingsmanagement richting stad en agrarisch. (bijv25 mm/dag; 100 mm/week;200 mm/maand?)  
  
  
8.Schadefonds en verwachtingsmanagement 
Afweging hoogte investering/exploitatie/effectiviteit op basis van 20/80-regel afgewogen tegen frequentie en omvang 

schadebedrag/risico 
Verschil in rendement van maatregelen tussen hoge kosten en exorbitant hoge kosten wellicht gebruiken door 

aanvullend collectief schadefonds op te richten? 
  



Verwachtingsmanagement naar bevolking en gebruikersgroepen dat er tegen (zeer) hoge kosten een optimalisatie 

mogelijk is, maar dat extreme neerslagsituaties met forse schade nooit helemaal te voorkomen zijn. 
  
9. Prijsvraag EO Wijers Beerzesysteem 

De suggestie is gedaan om nog eens te kijken in hoeverre de destijds prijswinnende visie “Beerze op waterbasis” dat 

door Grontmij werd ingediend, bruikbare elementen bevat die zouden kunnen helpen bij het watersysteem 

klimaatbestendiger te maken. Pijlers uit deze visie komen in algemene zin ook terug in onze systeembenadering: 
1. Herstellen van oorspronkelijke oorsprongmoerassen. “Beerze op waterbasis” gaat daar wel verder in door 

kilometers bovenlopen te dempen. 
2. Het afkoppelen van stedelijk water en dat hoger in het agrarisch gebied te bufferen en te infiltreren. 

“Beerze op waterbasis”, scheidt vrijwel alle hoger gelegen agrarisch en stedelijk water en voert dat parallel aan de 

hoofdbeek over de flanken naar buffervijvers, voedselrijke plassen en moerassen waar het kan infiltreren naar het lokale 

ondiepe grondwater en uiteindelijk na jaren in het beekdal opkwelt. Dit idee is geïnspireerd op het vroegere gebruik van 

vloeiweidesystemen. Het idee is bruikbaar en interessant genoeg om nader te onderzoeken.  
Aandachtspunten:   
-komt er in de beek (middenloop) zelf wel genoeg water beschikbaar? 
-Is de infiltratie- en doorstroomcapaciteit van het gescheiden water op de flank en hogere gronden wel genoeg is om 

waterbezwaren daar te voorkomen. 
-als het vooral vuil agrarisch- en overstortwater is, komt dat dan niet teveel op ongewenste plekken in en door de EHS?  
  
10.Praktijkvoorbeeld gestuurde berging of natuurlijke overstromingsvlakte: 

Watersysteemherstelproject Kampina Natte Natuur Parel-fase2 Beerze  
In dit project is WDD samen met Natuurmonumenten al 7 jaar in onderzoek en voorbereiding om te komen tot een 

herstel van het meer natuurlijke watersysteem waarbij 1 (Logtse Velden) van de 2  gestuurde en omkade 

bergingsgebieden vervangen wordt door eén circa 4x zo groot overstroombaar gebied. Alle overstroming blijft binnen de 

EHS (=NNB), een unieke kans die op deze schaal maar op enkele locaties realiseerbaar is. 
Het ontwerp is aan de nieuwe klimaat-aangepaste normen doorgerekend t.o.v. huidige situatie. Het leidt tot slechts 3 cm 

peilverhoging benedenstrooms bij Esch in een extreme afvoersituatie zoals die in 1995 voorkwam 

(herhalingstijd destijds geschat op T=50-100; volgens nieuwe norm T=10).  
N.B. er staat op zo’n moment al een waterkolom van circa 2 meter, dus 3 cm extra is een marginale toename. 
Aan de oude model-uitgangspunten getoetst zou dit project met vlag en wimpel geslaagd zijn. 
De voordelen van meestromende berging zonder kades zijn voor natuur en landschap zeer groot. Toch is de kans groot 

dat het oorspronkelijke projectdoel bestuurlijk getorpedeerd zal gaan worden ondanks de voordelen voor natuur & 

landschap. De reden lijkt vooral dat lastig uitgelegd kan worden aan boeren dat een gestuurde berging wordt opgegeven 

en omgezet in natuurlijke meestromende berging, in een tijd waarin de landbouw aandringt op meer sturingin het 

watersysteem. 
  
In de nieuwe toetsing zijn 3 beleidsmatig grote aanpassing doorgevoerd van zowel juridisch als hydrologische aard. Het 

aanpassen van de modellen schijnt niet volgens een eenduidige richtlijn te gebeuren, maar een interpretatie en keuze 

per waterschap te zijn. Door Waterschap De Dommel is gekozen voor een nieuw hydrologisch modelkader dat bestaat 

uit: 
- de gewijzigde neerslag-afvoerrelatie 
- de statistisch uitgeknipte KNMI neerslagreeks van afgelopen 20 jaar. 



- de (juridische) referentiesituatie waaraan getoetst wordt is het in 2007 in de Keur vastgelegde normprofiel zonder 

sediment. (buiten is dit alleen kort na aanleg en/of alleen in watergangen met intensief onderhoud aanwezig) 
  
Dit is het eerste project wat met deze drievoudige modelverzwaring wordt doorgerekend en dan blijkt zelfs met een 

enorme bergingsoppervlakte en flinke begroeiingsweerstand op een haar na niet peilneutraal uitpakt. 
Zouden we het hele watersysteem aan dezelfde test onderwerpen dan zou blijken dat het huidige watersysteem 

op tientallen plaatsen niet aan deze nieuwe eisen voldoet en dat het huidige watersysteem “nieuw 

klimaatmodel” proof maken een enorme profielverruiming en intensivering van het groot en klein onderhoud zou vergen 

tegen astronomische kosten en ongewenste neveneffecten.  
Er bestaat onder ter zake deskundigen dan ook verschil van mening over het realiteitsgehalte van de gekozen nieuwe 

normering. Deze zijn nog niet echt getest en getoetst aan de praktijk. Gaat ons systeemherstelproject als proefkonijn het 

slachtoffer worden van een te ver doorgeschoten 3-voudige modelkader aanpassing? 
  
Peter Voorn 
Natuurmonumenten 
Ecoloog – afd. Natuur & Landschap 
	


