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1 Inleiding 

1.1 Achtergrond en aanleiding 

Begin 2018 heeft de Provincie Limburg aan Royal HaskoningDHV opdracht verleend voor het uitvoeren 

van een tweetal provinciale pilots waterbeschikbaarheid. De pilots vormden een uitwerking van de 

Deltabeslissing Zoetwater (2015), waarin is aangegeven dat de provincies voor het regionale 

watersysteem en het Rijk voor het hoofdwatersysteem het initiatief nemen om te komen tot het vaststellen 

van de Waterbeschikbaarheid in 2021. 

 

De doelstellingen van de provinciale pilots waren als volgt: 

◼ Inzicht verkrijgen of voor bepaalde watergerelateerde functies en groepen van watergebruikers zoals 

natuur, landbouw, drinkwaterbedrijven en industrie voldoende grondwater van de juiste kwaliteit op een 

bepaald moment op een bepaalde locatie beschikbaar kan zijn. 

◼ Inzicht verkrijgen in het effect van maatregelen en maatregelpakketten op de beschikbaarheid van 

water. 

◼ Inzicht verkrijgen in de toepassingsmogelijkheden van het model IBRAHYM bij de provinciedekkende 

invulling van Waterbeschikbaarheid. 

 

Eind 2018 zijn de Provincie Limburg en het Waterschap Limburg begonnen met het project LIWA 

(Limburgse Integrale Watersysteem Analyse). Het oorspronkelijke plan was dat de resultaten en 

conclusies van de pilots Waterbeschikbaarheid (WBS) zouden worden ingebracht in het LIWA-proces. 

Door een verschuiving in de planning binnen WBS bleek het uiteindelijk niet mogelijk om de eindresultaten 

van de pilots WBS in LIWA in te brengen. Om te voorkomen dat in WBS en LIWA parallel aan elkaar 

dezelfde berekeningen uitgevoerd zouden worden, hebben de provincie en Royal HaskoningDHV op 27 

augustus 2019 gezamenlijk geconcludeerd dat het om inhoudelijke, projectmatige en bestuurlijke redenen 

onverstandig was om het project Waterbeschikbaarheid op de ingeslagen weg te vervolgen. Ook is toen 

besloten dat de Pilot Waterbeschikbaarheid zich in ieder geval zou moeten richten op vragen die niet al in 

LIWA worden beantwoord, maar er aanvullend aan zijn. In LIWA is voor de uitwerking van maatregelen 

gebruik gemaakt van voorlopige inhoudelijke bevindingen en tussenresultaten van de WBS pilots. Deze 

zijn ingebracht in de vorm van interviews, die hebben plaatsgevonden in de beginfase van het LIWA-

project, en via de coördinatiegroep LIWA. 

 

Begin 2020 is besloten om de WBS pilots in hun oorspronkelijke vorm niet verder af te ronden. In plaats 

daarvan is afgesproken om de beschikbaarheid van water per functie voor de gehele Provincie Limburg 

per stroomgebied te analyseren, gebruikmakend van rekenresultaten uit LIWA. 

1.2 Doelstelling van dit onderzoek 

Het doel van het in dit rapport beschreven onderzoek is om voor de gehele provincie Limburg, per 

stroomgebied, de hoeveelheid water in beeld te brengen die beschikbaar is voor watergerelateerde 

functies en watergebruikers. De beschikbaarheid van water hangt af van het aanbod en de vraag. In een 

natuurlijk functionerend watersysteem bestaat het aanbod, oftewel de aanvoer, uit neerslag en (van buiten 

het gebied) aangevoerd grondwater en oppervlaktewater. Tegenover het aanbod van water staat de 

afvoer van beken en rivieren, de uitstroom van grondwater uit het gebied, de evapotranspiratie van 

vegetaties en gewassen en de onttrekkingen van grondwater voor onder meer drinkwater, 

industriewatervoorziening en beregening. Deze componenten vormen tezamen de watervraag. 
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De waterbeschikbaarheid per functie of gebruiker volgt soms uit de volumeverhouding tussen 

wateraanbod en -vraag, maar komt in de meeste gevallen tot uitdrukking in grondwaterstanden, 

stijghoogten en oppervlaktewaterpeilen. In de Nederlandse situatie is -afgezien van droge perioden- de 

instroom van water veelal gelijk aan de uitstroom. Verstoringen in het evenwicht komen tot uitdrukking in 

de vorm van een verschil tussen gewenste en daadwerkelijke grondwaterstanden, stijghoogten en 

oppervlaktewaterpeilen. Dit resulteert onder meer in verdroging van grondwaterafhankelijke natuur en 

droogteschade voor de landbouw. 

 

De analyse van waterbeschikbaarheid is uitgevoerd voor de volgende functies en gebruikers:  

1. Grondwaterafhankelijke natuur. 

2. Natuurbeken. 

3. Landbouw. 

Voorts is getoetst aan: 

4. Lange termijn evenwicht grondwaterstijghoogten. 

 

Voor grondwaterafhankelijke natuur, natuurbeken en het lange termijn evenwicht grondwaterstijghoogten 

is getoetst aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) en Natura 2000. Voor landbouw ontbreken 

dergelijke doelen en is geanalyseerd in hoeverre opbrengsten verminderen als gevolg van droogte 

(droogteschade). Het vierde aspect wijkt af van de eerst drie, omdat het geen functie of watergebruiker is 

maar randvoorwaarde voor die functies. We lichten dit verder toe in hoofdstuk 7. 

 

In deze analyse is onderscheid gemaakt naar de volgende drie situaties, die eerder ook zijn 

onderscheiden in LIWA: 

1. Huidige waterhuishoudkundige situatie (in LIWA aangeduid als het Actueel Grond- en 

Oppervlaktewaterregime, AGOR 2019). 

2. De situatie met autonome ontwikkelingen en klimaatverandering conform het KNMI-klimaatscenario 

WH2050 (in LIWA aangeduid als AutonoomWH). Het klimaatscenario WH is het meest extreme van de 

4 klimaatscenario’s die door het KNMI zijn uitgewerkt voor de Nederlandse situatie, op basis van 

globale klimaatscenario’s die zijn uitgewerkt door het IPCC (KNMI, 2014). Het WH scenario gaat uit 

van de maximaal ingeschatte temperatuursstijging en een verandering in het circulatiepatroon, 

waardoor de winters natter worden en de zomers juist droger. 

3. Het LIWA maatregelenpakket. Dit is het integrale pakket aan kansrijke maatregelen, dat is 

geformuleerd in het kader van LIWA. Een verdere toelichting op het LIWA maatregelenpakket volgt in 

paragraaf 3.3 van deze rapportage. 

1.3 Relatie met LIWA 

In het project Waterbeschikbaarheid is de waterbeschikbaarheid voor de grondwaterafhankelijke natuur, 

natuurbeken, landbouw en het lange termijn evenwicht grondwaterstijghoogten beoordeeld en 

geanalyseerd aan de hand van knelpunten die optreden in de huidige situatie, de situatie met autonome 

ontwikkelingen tot 2050 en situatie na uitvoering van de LIWA maatregelen. 

 

In LIWA is een systeemanalyse en verkenning van maatregelen uitgevoerd. Het geeft voor verschillende 

deelgebieden een overzicht van mogelijke maatregelen, de effecten die hiermee kunnen worden bereikt 

en de kosten daarvan. Binnen LIWA zijn vijf streefbeelden opgesteld voor het Limburgse watersysteem. 

De streefbeelden geven invulling aan de verschillende beleidsdoelen van de provincie en het waterschap 

die een relatie hebben met het watersysteem: veerkrachtig en klimaatbestendig watersysteem, voldoende 

water, droge voeten, voorkomen van schade bij weersextremen, schoon en gezond water / verbetering 

waterkwaliteit, behoud en herstel van natte natuur en duurzame drinkwatervoorziening en 

grondwaterbeheer. 
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Met LIWA zijn maatregelen verkend om deze streefbeelden op de lange termijn zo goed mogelijk te 

realiseren. De maatregelen zijn in meerdere iteratiestappen door waterschap en provincie geselecteerd en 

geoptimaliseerd. De voorgestelde maatregelen zijn integraal afgewogen op basis van de mate waarin ze 

gezamenlijk bijdragen aan het oplossen van knelpunten op gebied van KRW, Natura 2000, wateroverlast 

en droogte. De maatregelen dragen zoveel mogelijk bij aan meerdere doelen. Sommige van de 

voorgestelde maatregelen zijn echter ruimtelijk, maatschappelijk en/of financieel omvangrijk en ingrijpend. 

De maatregelen kunnen daarom niet allemaal op korte termijn worden gerealiseerd. Welke maatregelen 

wanneer getroffen worden en in welk programma, wordt in het vervolgtraject bepaald. Dit vergt een 

bestuurlijke afweging en prioritering op basis van onder andere ambities, budgetten en draagvlak.  

 

Waar beschikbaar zijn de cijfers overgenomen uit resultaten van de grondwatermodelberekeningen die 

zijn uitgevoerd ten behoeve van LIWA (Waterschap Limburg en Provincie Limburg, 2020).  

Aanvullend op de modelresultaten van LIWA zijn de volgende inhoudelijke analyses uitgevoerd: 

◼ Voor het bepalen van de effecten voor de natuurbeken heeft een aanvullende toetsing plaatsgevonden 

op droogval. Per situatie (huidige situatie, autonoom, LIWA) is de lengte aan natuurbeken bepaald 

waar de berekende Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) lager ligt dan de bodem van de beek. 

Over deze trajecten is het aannemelijk dat tijdens de zomer droogval plaatsvindt. Een uitzondering is 

gemaakt voor beken met een groot bovenstrooms stroomgebied (bijvoorbeeld de Geul, de Roer en de 

Swalm), beken die worden gevoed door bronnen en kwelzones vanuit grote plateaus, beken die sterk 

gevoed worden door effluent vanuit rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s) en beken die onder 

invloed staan van wateraanvoer. 

◼ De effecten op het lange termijn evenwicht van grondwaterstijghoogten zijn gebaseerd op berekende 

stijghoogten in de diepere watervoerende pakketten en de berekende stijghoogteveranderingen in de 

autonome situatie en LIWA ten opzichte van de huidige situatie. Omdat in de modelberekeningen voor 

LIWA de berekende diepe stijghoogten niet allemaal zijn opgeslagen, zijn de 

grondwatermodelberekeningen voor de huidige situatie, de autonome ontwikkelingen en de LIWA 

maatregelen opnieuw uitgevoerd, waarbij de diepe stijghoogten nu wel zijn weggeschreven. 

1.4 Leeswijzer 

In dit rapport volgt in hoofdstuk 2 een toelichting op onderzoek dat binnen het kader van dit project is 

verricht naar de inzetbaarheid van de zogeheten Isohypsentool van TNO.  

 

Daarna volgt in hoofdstuk 3 een beschrijving van de verschillende situaties, waarvoor de 

waterbeschikbaarheid is geanalyseerd: Huidige situatie, Autonome ontwikkelingen en LIWA maatregelen. 

Per situatie zijn de uitgangspunten en veronderstelde ontwikkelingen en maatregelen beschreven. 

 

Hoofdstukken 4 tot en met 7 gaan in op de analyse van waterbeschikbaarheid voor achtereenvolgens de 

grondwaterafhankelijke natuur (hoofdstuk 4), de natuurbeken (hoofdstuk 5), de landbouw (hoofdstuk 6) en 

het lange termijn evenwicht van grondwaterstijghoogten (hoofdstuk 7). 

 

In hoofdstuk 8 zijn de resultaten van de analyse waterbeschikbaarheid per deelgebied verder uitgewerkt. 

Daarbij is uitgegaan van de (geclusterde) stroomgebieden, die ook in LIWA zijn gebruikt.  

 

Tot slot volgen in hoofdstuk 9 de conclusies en aanbevelingen. 
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2 Onderzoek inzetbaarheid isohypsentool TNO 

De berekeningen voor LIWA zijn uitgevoerd met het regionale grondwatermodel IBRAHYM 2.1. Zoals ook 

bij andere regionale modellen het geval is, zit er een foutenmarge in de uitkomsten van IBRAHYM 2.1. Als 

eerste stap in deze studie is onderzocht of deze foutenmarge is te verkleinen met de door TNO 

ontwikkelde Isohypsentool. 

 

TNO heeft een tool ontwikkeld die tot doel heeft de afwijkingen van (met een grondwatermodel) 

berekende grondwaterstanden en stijghoogten ten opzichte van gemeten grondwaterstanden en 

stijghoogten te corrigeren: de zogeheten isohypsentool. Deze isohypsentool corrigeert de uitkomsten 

van de grondwatermodelberekeningen aan hand van gemeten grondwaterstanden en stijghoogten. 

Concreet doorloopt de isohypsentool de volgende verwerkingsstappen: 

1. Als eerste stap bepaalt de isohypsentool de afwijking tussen de berekende en gemeten 

grondwaterstanden en stijghoogten. Dit zijn de zogenoemde residuen, die zowel een positieve als een 

negatieve waarde kunnen hebben. 

2. Vervolgens worden de afwijkingen door middel van kriging geïnterpoleerd en wordt een vlakdekkend 

grid met afwijkingen gegenereerd. 

3. Het vlakdekkende grid met afwijkingen wordt bij de berekende grondwaterstanden of stijghoogtes 

opgeteld.  

 

In de eerste fase van deze studie is de isohypsentool getest voor een aantal deelgebieden in Limburg.  

Op basis van deze testberekeningen is besloten om de isohypsentool voor deze studie verder niet in te 

zetten. De belangrijkste redenen hiervoor waren: 

◼ De bevinding dat de afwijkingen tussen berekende en gemeten stijghoogten en grondwaterstanden 

ruimtelijk random verdeeld zijn. Op korte afstand komen zowel positieve als negatieve afwijkingen 

voor. Er zijn weinig aaneengesloten deelgebieden met structureel te hoog dan wel structureel te laag 

berekende grondwaterstanden en stijghoogten. De door de isohypsentool berekende correcties op de 

modeluitkomsten krijgen daardoor een tamelijk willekeurig patroon, waarmee weliswaar de residuen 

(afwijkingen tussen berekende en gemeten waarden) worden verminderd, maar waarvan de fysieke 

plausibiliteit zeer twijfelachtig is. 

◼ Uit de testberekeningen bleek een mogelijke fout in de isohypsentool, waardoor de residuen in noord-

zuid-richting gespiegeld worden. 
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3 Onderscheiden situaties 

3.1 Huidige situatie 

Uitgangspunt voor de huidige situatie is de inrichting en werking van het watersysteem in 2019. Deze 

situatie is ten behoeve van LIWA (Waterschap Limburg en Provincie Limburg, 2020) zo goed mogelijk in 

het grondwatermodel geschematiseerd. Onder meer gaat het daarbij om de volgende zaken: 

◼ Stuwpeilen: voor de primaire en secundaire watergangen is uitgegaan van de streefpeilen zoals ze in 

de huidige legger zijn vastgelegd. Voor de Maas is uitgegaan van de stuwpeilen van de stuwen, zoals 

deze in 2019 worden gehanteerd en de betrekkingslijnen die zijn gebaseerd op de actuele morfologie 

van de Grensmaas en Zandmaas. 

◼ Drainage: uitgangspunt is het areaal conventionele drainage en peilgestuurde drainage, zoals volgens 

informatie van Waterschap Limburg aanwezig in 2019. Voor peilgestuurde drainage is uitgegaan van  

◼ Een drainageniveau van 80 cm onder maaiveld in de winter en 50 cm onder maaiveld in de zomer. 

◼ Alle reeds uitgevoerde NLP-maatregelen (Nieuw Limburgs Peil). 

◼ Natura 2000-gebieden en Natte Natuurparels: alle reeds uitgevoerde hydrologische 

herstelmaatregelen.  

◼ Drink- en industriewaterwinningen: uitgangspunt zijn de werkelijke onttrekkingen in de periode 1998 

t/m 2006. 

◼ Zandwinplassen: werkelijke ontgraving situatie 2019. 

 

De grondwaterstanden zijn berekend door het grondwatermodel IBRAHYM versie 2.1 voor 8 jaren door te 

rekenen. Hiervoor zijn de neerslag- en verdampingsgegevens gebruikt van de jaren 1998 t/m 2006. Deze 

periode komt voor wat betreft neerslag en verdamping nagenoeg overeen met de langjarige 

klimaatgemiddelden, maar bevat naast min of meer gemiddelde jaren ook een extreem nat jaar (1998) en 

een extreem droog jaar (2003). Het droge jaar 2003 is te karakteriseren als een 10% droog jaar. De kans 

op een dergelijk droog jaar of nog droger jaar is ca 10%.  

 

Hoe worden grondwaterstanden (GHG, GLG, GVG) berekend? 

Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand (GHG) wordt bepaald door jaarlijks de 3 hoogst berekende grondwaterstanden 

te middelen over de periode van 1 april tot en met 31 maart (hydrologisch jaar). Het gemiddelde van deze jaarlijkse 

waarden over een periode van tenminste 8 jaar wordt gebruikt als GHG.  

 

De Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) wordt bepaald door jaarlijks de 3 laagst berekende 

grondwaterstanden te middelen over de periode van 1 april tot en met 31 maart. De GLG is op dezelfde wijze 

weergegeven als de GHG. 

 

De Gemiddelde Voorjaars Grondwaterstand (GVG) wordt bepaald door jaarlijks de grondwaterstanden van 14 maart, 

28 maart en 14 april te middelen. Het gemiddelde van deze jaarlijkse waarden over een periode van tenminste 8 jaar 

wordt gebruikt als GVG. 

 

De effecten op grondwaterafhankelijke natuur, natuurbeken, landbouw en het lange termijn evenwicht van 

grondwaterstijghoogten zijn gekwantificeerd voor de langjarig gemiddelde grondwaterstand (GHG, GVG 

en GLG) en de hoogste, laagste en voorjaarsgrondwaterstand voor het 10% droge jaar 2003. 

3.2 Autonome ontwikkelingen 

Er zijn verschillende veranderingen in de nabije toekomst die invloed hebben op het grondwater. Deze 

noemen we autonome ontwikkelingen. Dit gaat enerzijds om toekomstige maatregelen die al vastgesteld 

zijn. Anderzijds weten we dat het klimaat zal gaan veranderen. Het KNMI heeft hier in 2014 vier 

verschillende mogelijke scenario’s voor bepaald (KNMI, 2014). In LIWA is uitgegaan van het meest 

extreme van deze vier scenario’s: het WH scenario.  
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De afkorting WH staat voor Warm-Hoog. Het WH scenario gaat uit van de maximaal ingeschatte 

temperatuursstijging (“Warm”, 2°C in 2050 en 3,5°C in 2085) en een verandering in het circulatiepatroon 

(“Hoog”), waardoor de winters natter worden en de zomers juist droger. 

 

Om te beginnen zijn als autonome ontwikkeling de ingrepen en ontwikkelingen opgenomen, die:  

◼ Onderdeel vormen van bestaand beleid, vaststaande regelgeving, of 

◼ Onderdeel vormen van projecten die al in een vergevorderd stadium van voorbereiding en planvorming 

zijn. 

 

Concreet betreft het de volgende ingrepen en ontwikkelingen: 

◼ Alle nog aanwezige conventionele drainage in landbouwgebieden wordt omgebouwd naar 

peilgestuurde drainage. Voor de peilgestuurde drainage is uitgegaan van drainageniveaus van 50 en 

80 cm onder maaiveld in de zomer respectievelijk de winter. 

◼ Uitvoering van nog niet gerealiseerde PAS-maatregelen en een deel van de nog niet gerealiseerde 

NLP-maatregelen. In het grondwatermodel is dit gesimuleerd door in een deel van de Natura 2000-

gebieden en Natte Natuurparels alle nog aanwezige ont- en afwatering te verwijderen.  

◼ Alle bestaande compartimenteringsplannen voor de Mariapeel, Groote Peel en Deurnsche Peel 

worden uitgevoerd. 

◼ Vastgestelde plannen voor toename van stedelijk oppervlak en glastuinbouw. 

◼ Alle vergunde ontgrondingen. 

◼ Een toename van de onttrekkingshoeveelheid van de drinkwaterwinningen met 18%. Deze toename is 

in het kader van het proces Waterbeschikbaarheid door WML en de provincie aangegeven als 

verwachting van de gemiddelde toename van de winningen tussen 2015 en 2050.  

 

Aanvullend is in het scenario Autonome ontwikkelingen uitgegaan van de effecten als gevolg van het 

KNMI-klimaatscenario WH,2050. Het klimaatscenario WH,2050 gaat uit van nattere winters en drogere zomers 

en is van de in 2014 door het KNMI gepresenteerde klimaatscenario’s het meest extreme. In WH,2050 

neemt de jaarlijkse neerslag toe met 5% en de verdamping met 7%. Met name de zomers worden droger. 

De gemiddelde neerslagsom gedurende de zomer neemt in 2050 ten opzichte van de huidige situatie met 

13% af. Het maximale neerslagtekort in een gemiddelde zomer ligt in 2050 30% hoger dan in de huidige 

situatie. Het maximale neerslagtekort dat gemiddeld eens per 10 jaar voorkomt, neemt volgens het WH 

scenario met 25% toe in 2050. 

 

Het klimaatscenario WH,2050 is in de modelberekeningen verwerkt door: 

◼ De neerslag en verdamping aan te passen conform de cijfers van het KNMI. 

◼ Het peilregime van de Grensmaas en de Zandmaas aan te passen op basis van de verwachte 

veranderingen in het afvoerregime van de Maas. 

3.3 LIWA maatregelen 

3.3.1 Algemeen 

In het kader van LIWA is voor de hele provincie Limburg een integraal pakket aan kansrijke maatregelen 

opgesteld. De LIWA maatregelen hebben tot doel om het (grond)watersysteem: 

◼ Beter in overeenstemming te brengen met de eisen die eraan worden gesteld vanuit de verschillende 

functies (grondwaterafhankelijke natuur, de ecologie van rivieren en natuurbeken, landbouw, bebouwd 

gebied). 

◼ Meer klimaatrobuust te maken, d.w.z. minder gevoelig voor droogte en wateroverlast. 
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De LIWA maatregelen omvatten de volgende vier categorieën: 

1. Algemene maatregelen die gebiedsdekkend zijn ingevoerd (paragraaf 3.3.2). 

2. Beekdalbrede aanpak in een selectie van beekdalen (paragraaf 3.3.3). 

3. Aanpak in de bufferzones van Natura-2000 gebieden en Natte Natuurparels (paragraaf 3.3.4). 

4. Plateauontwikkeling en bescherming van bronnen en freatische grondwaterwinningen in Zuid-Limburg 

(paragraaf 3.3.5). 

3.3.2 Algemene maatregelen 

Er zijn 5 maatregelen geselecteerd die voor heel Limburg zijn doorgerekend. Deze maatregelen worden 

hieronder toegelicht. Voor een uitgebreidere toelichting wordt verwezen naar de LIWA rapportage 

(Waterschap Limburg en Provincie Limburg, 2020). Figuur 3-1 geeft een overzicht van de in het LIWA 

maatregelenpakket opgenomen algemene maatregelen. Maatregel 2, toename infiltratie tot 10 mm, is 

gebiedsdekkend doorgevoerd en niet apart in Figuur 3-1 weergegeven. 

 

1. 25% van de verharde oppervlakten afkoppelen en infiltreren 

De maatregel bestaat uit het afkoppelen van minimaal 25% van het verharde gebied en ter plekke 

infiltreren van regenwater (inclusief reeds afgekoppeld gebied). Dit is een mogelijke en reële ambitie voor 

de komende planperiode, zoals besproken met gemeenten. Wat een noodzakelijk en haalbare opgave is 

en welke maatregelen daarvoor worden uitgevoerd, wordt conform huidig beleid door gemeenten zelf 

bepaald. Enkele gemeenten hebben aangegeven dat hun ambitie hoger ligt. Voor deze gemeenten is het 

hogere ambitieniveau aangehouden. Afkoppelen en infiltreren is niet toegepast in bebouwde gebieden als 

dit leidt tot een grotere kans op grondwateroverlast aan bebouwing. Iteratief is onderzocht waar 

afkoppelen en infiltreren zou kunnen leiden tot grondwateroverlast (GHG ondieper dan 70 cm – maaiveld). 

Deze gebieden zijn per stedelijke kern gecompenseerd door in de drogere delen het percentage 

afgekoppeld te verhogen, waardoor het areaal afgekoppeld gebied per stedelijke kern toch minimaal 25% 

bedraagt.  

 

2. Toename infiltratie tot 10mm 

Door andere grondbewerking en verhogen van het organisch stofgehalte in de bodem neemt infiltratie in 

de bodem toe. Hierdoor wordt meer water vastgehouden en vermindert de oppervlakkige afspoeling 

(erosie, overlast). Daarnaast wordt meer water vastgehouden in de bodem, en leidt deze maatregel naar 

verwachting ook tot minder overlast door oppervlakkig afstromend hemelwater, vooral op en langs de 

flanken van de plateaus in het zuiden van Limburg. In het model is op basis van informatie uit het Water in 

Balans proces uitgegaan van een toename van de berging op maaiveld van 2 naar 10 mm.  
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Figuur 3-1 Algemene maatregelen binnen LIWA maatregelenpakket 
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3. Subirrigatie uit grondwater 

Subirrigatie is een mogelijk alternatief voor haspelberegening, waarbij verwacht wordt dat het voordeel 

van subirrigatie is dat er in tegenstelling tot beregening geen waterverlies optreedt door verwaaiing en 

verdamping. In de LIWA maatregelen is uitgegaan van een mix van subirrigatie uit oppervlaktewater en 

grondwater, waarbij de aanname is dat het volledige vochttekort in droge periodes wordt aangevuld. 

Subirrigatie is geen volledige vervanging van haspelberegening. Voor pas ingezaaide gewassen kan het 

nodig zijn om kort te beregenen (afhankelijk van het weer). In de LIWA maatregelen is geen subirrigatie 

toegepast waar dit niet effectief is (bij zeer diepe grondwaterstanden of onvoldoende capillaire werking) of 

leidt tot negatieve effecten op Natura 2000-gebieden of overige Natte Natuurparels. Als grens voor het 

optreden van negatieve effecten in Natura 2000-gebieden en Natte Natuurparels is een 

grondwaterstandsverlaging (GLG) van meer dan 1 cm gehanteerd als zogenoemd cut-off criterium. Bij 

GLG-verlagingen minder dan 1 cm is aangenomen dat significant negatieve ecologische effecten niet 

optreden. 

 

In (delen van) de bufferzones rond de Groote Peel en de Mariapeel is in de LIWA maatregelen uitgegaan 

van subirrigatie vanuit oppervlaktewater. Ook voor deze vorm van subirrigatie geldt dat het geen volledige 

vervanging vormt voor haspelberegening. Voor pas ingezaaide gewassen kan het nodig zijn om kort te 

beregenen (afhankelijk van het weer). Gezien het beschikbare wateraanvoerdebiet is subirrigatie vanuit 

oppervlaktewater slechts mogelijk in een beperkt aantal gebieden. In LIWA is prioriteit gegeven aan de 

Groote Peel en de Mariapeel, aangezien het juist voor deze Peelgebieden het meest van belang is om de 

GLG zo hoog mogelijk te houden. Dit geldt zowel in de natuurgebieden zelf als de landbouwgronden 

eromheen, dit laatste om zoveel mogelijk tegendruk te kunnen bieden in de zomersituatie. 

 

Risico van subirrigatie is toename van verontreiniging van het ondiepe grondwater en (in geval van 

subirrigatie met oppervlaktewater) vergrijzing van de kwaliteit van het ondiepe grondwater. Door het 

rondpompen van water neemt de infiltratie naar het eerste watervoerende pakket toe, waardoor de 

uitspoeling van verontreinigende stoffen kan toenemen. Subirrigatie met oppervlaktewater zorgt mogelijk 

voor een afvlakking (vergrijzing) van de grondwatersamenstelling in de deklaag en het eerste 

watervoerende pakket; het neerslagachtige, zachte ondiepe grondwater wordt opgemengd met meer 

gebufferd oppervlaktewater. 

 

4. Aanpassing peilregime peilgestuurde drainage 

In de autonome situatie wordt met peilgestuurde drainage gestuurd op een grondwaterpeilregime van 80 

cm onder maaiveld in de winter en 50 cm onder maaiveld in de zomer.  

 

In de LIWA maatregelen wordt een peilregime van 50 cm onder maaiveld jaarrond gehanteerd, omdat dit 

het meest bijdraagt aan systeemherstel. Aanvullend op de hogere drainageniveaus in de peilgestuurde 

drainages zijn in het LIWA maatregelenpakket ook de stuwpeilen in alle watergangen die niet in de legger 

staan opgezet tot 50 cm onder maaiveld. Het gaat hier om een drooglegging die gedurende het gehele 

jaar wordt nagestreefd. In natte perioden kunnen de grondgebruikers hiervan afwijken, dit om natschade 

en structuurbederf van de bodem te voorkomen. 

 

Doel is dat door het gecombineerd opzetten van de peilen en drainageniveaus in de winter een grotere 

watervoorraad ontstaat, waardoor in het voorjaar later en minder beregend hoeft te worden. Een mogelijk 

negatief neveneffect is dat sneller wateroverlast ontstaat.  

 

5. Hogere stuwstanden in primaire en secundaire waterlopen 

Traditioneel wordt in veel gebieden in de winter een lager peil gehanteerd in de primaire en secundaire 

watergangen (de legger waterlopen) dan in de zomer, om te anticiperen op situaties met hoge 

beekafvoeren.  
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Als onderdeel van de voorgestelde LIWA maatregelen zijn de stuwen die in de winter een lager stuwpeil 

hebben dan in de zomer voor de wintersituatie op het zomerpeil gezet. Dit kan in de toekomst worden 

gerealiseerd door de stuwen die beheerd worden door het waterschap te automatiseren, zodat tijdig op 

hoge beekafvoeren kan worden geanticipeerd. Doel van de maatregel is om net als bij de peilopzet van de 

peilgestuurde drainage en in overige watergangen in de winter meer water vast te houden, en een buffer 

in het grondwatersysteem op te bouwen ten behoeve van de zomer.  

 Maatregel beekdalbrede aanpak en hydrologisch systeemherstel 

Door een beekdalbrede inrichting wordt het natuurlijke watersysteem in de beekdalen zoveel mogelijk 

hersteld. Het concept van beekdalbrede inrichting is schematisch weergegeven in Figuur 3-2. 

 
Figuur 3-2 Schematische weergave beekdalbrede inrichting 

 

Door het versmallen en verondiepen van de beken zelf (beekherstel) krijgen deze minder afvoercapaciteit. 

In combinatie met het toestaan van inundaties in een zone langs de beek, wordt het water langer 

bovenstrooms vastgehouden en worden afvoerpieken afgevlakt. De beken blijven in droge perioden 

langer watervoerend, wat goed is voor de natuur. De beekdalbrede inrichting gaat echter verder dan 

alleen de beek. Op de percelen langs de beek wordt de drainage verwijderd en de drooglegging beperkt 

(hydrologisch systeemherstel). Hiermee wordt water vastgehouden en de uitspoeling van de 

landbouwpercelen beperkt, wat een positief effect heeft op de waterkwaliteit. De ruimtelijke impact is 

daarmee groot in het gehele beekdal. Het is echter wel een kostbare maatregel waarvoor draagvlak nodig 

is, en daardoor veel tijd vergt om te implementeren. Een beekdalbrede benadering draagt niet voor alle 

beken evenveel bij aan een robuust en klimaatbestendig watersysteem. Daarom is beekdalbrede 

inrichting in het LIWA maatregelenpakket alleen voor een selectie van beekdalen toegepast.  

 

Figuur 3-3 geeft de beekdalen weer, waarvoor in het LIWA maatregelenpakket beekdalbrede inrichting 

wordt voorgesteld. De selectie van de beekdalen is gebaseerd op de volgende criteria: 

◼ Is de beek een natuurbeek. 

◼ KRW: waar leidt beekdalbrede inrichting tot een positief effect op de KRW doelstelling. 

◼ Meervoudige doelen: is er een positieve bijdrage aan meerdere doelen, zoals vernatting natte natuur, 

vergroten van waterbeschikbaarheid voor de landbouw, of oplossen van knelpunten voor 

wateroverlast. 

◼ Zijn er ruimtelijke beperkingen (bijv. steden, belangrijke infrastructuur of intensieve land- en 

tuinbouwgebieden). 

 



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

30 oktober 2020 WATERBESCHIKBAARHEID PROVINCIE LIMBURG WATBF9511R001F01WM 11  

 

 
Figuur 3-3 Beekdalen waarvoor in het LIWA-maatregelenpakket beekdalbrede inrichting is voorgesteld 
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Concreet is beekdalbrede inrichting voorgesteld voor de volgende beekdalen: 

◼ Niers. 

◼ Aalsbeek. 

◼ Roer. 

◼ Rode Beek.  

◼ Vlootbeek. 

◼ Groote Molenbeek. 

◼ Broekhuizer Molenbeek en Molenbeek van Lottum. 

◼ Roggelse beek. 

◼ Tungelroyse beek. 

◼ Geleenbeek bovenstrooms van de instroom van de Platsbeek. 

◼ Geul. 

◼ Eyserbeek, Selzerbeek en Gulp. 

 

Voor een volledige toelichting op de onderbouwing van deze selectie wordt verwezen naar de LIWA 

rapportage (Waterschap Limburg en Provincie Limburg, 2020). 

 Bufferzones Natura 2000 en Natte Natuurparels 

Binnen de Natura 2000-gebieden en de overige Natte Natuurparels is als autonome ontwikkeling 

aangenomen dat alle interne maatregelen uit de beheerplannen Natura 2000 en de nog niet uitgevoerde 

NLP-maatregelen worden gerealiseerd.  

 

Aanvullend is in het LIWA maatregelenpakket in de bufferzones rondom de Groote Peel, in het dal van de 

Eeuwselse Loop en rond de Mariapeel subirrigatie uit oppervlaktewater opgenomen (zie ook paragraaf 

3.3.2). Subirrigatie vanuit oppervlaktewater heeft positieve effecten voor zowel landbouw als natuur, 

hoewel ook negatieve effecten op natuur te verwachten zijn. Het beperkt enerzijds droogteschade voor de 

landbouw, en gaat anderzijds verdroging in de Peelgebieden tegen door tegendruk te bieden tegen de 

hogere waterstanden in de Peelgebieden.  

 Plateauontwikkeling in Zuid-Limburg 

Om de klimaatbestendigheid van de plateaus in Zuid-Limburg en de tussenliggende beekdalen te 

versterken, moet water zoveel mogelijk worden vastgehouden en geïnfiltreerd op de plateaus, en moet 

afstroming langs de flanken worden geminimaliseerd. Daarom is in het LIWA maatregelenpakket het  

verruwen van de steilranden en het extensiveren van het landgebruik in de zijbeekdalen en droogdalen 

opgenomen als maatregel. Doel hiervan is om: 

◼ Erosie van de hellingen en wateroverlast aan de voet van de plateaus te verminderen. 

◼ Waterkwaliteit (bronnen, KRW beken en grondwater binnen intrekgebieden drinkwaterwinningen) te 

verbeteren. 

 

De plateau-ontwikkelingsmaatregelen zoals opgenomen in het LIWA maatregelenpakket zijn 

weergegeven in Figuur 3-4. 
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Figuur 3-4 Plateau-ontwikkelingsmaatregelen zoals opgenomen in het LIWA maatregelenpakket 

 

Hieronder volgt een korte toelichting op deze maatregelen. Voor een uitgebreide toelichting wordt 

verwezen naar de LIWA rapportage (Waterschap Limburg en Provincie Limburg, 2020). 
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Steilranden omzetten naar bos of extensief grasland 

In het LIWA maatregelenpakket is als maatregel opgenomen om relatief steile hellingen te verruwen. 

Intensieve vormen van landbouw worden omgezet naar loofbos of extensief grasland. Hierdoor wordt 

afstromend water beter vastgehouden en afgeremd zodat de wateroverlast onderaan de steilranden wordt 

verminderd. 

 

Zijbeken (droogdalen) van Geul, Geleenbeek en Rode Beek 

In de beekdalen van de zijbeken van de Geul, Geleenbeek en Rode Beek en de droogdalen die uitkomen 

in de Geul, Geleenbeek en Rode Beek, wordt in het LIWA maatregelenpakket voorgesteld om het 

landgebruik om te zetten naar bos of (extensief) grasland. Hiermee wordt de wateroverlast in de dalen van 

de Geul, Geleenbeek en Rode Beek, de dalen van de zijbeken en de droogdalen verminderd. Ook voor de 

droogdalen is vervolgens een optimalisatie doorgevoerd. In de LIWA maatregelen is gefocust op locaties 

waar volgens de stresstesten of op basis van gebiedskennis grote wateroverlast optreedt. 

 

Bescherming van bronnen en bronzones 

In de intrekgebieden van de bronnen in Natura 2000-gebieden en de 20-jaarszones van de meest 

waardevolle bronnen en bronzones buiten Natura 2000-gebieden in Zuid-Limburg zijn in het LIWA 

maatregelenpakket extensiveringsmaatregelen opgenomen. Concreet wordt hier voorgesteld om het 

bestaande landbouwkundige gebruik om te zetten naar extensief grasland. Doel hiervan is om de 

waterkwaliteit van de bronnen en bronzones te verbeteren. Het gaat met name om het verminderen van 

de stikstofbelasting van de bronnen.  
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4 Analyse grondwaterafhankelijke natuur 

4.1 Algemeen 

De waterbeschikbaarheid voor de grondwaterafhankelijke natuur in Limburg is op de volgende drie wijzen 

geanalyseerd: 

1. Doelbereik grondwaterafhankelijke Natura 2000-habitattypen. Met de Waterwijzer Natuur (STOWA, 

2018a) is het doelbereik berekend voor de grondwaterafhankelijke habitattypen binnen de Natura 

2000-gebieden van Limburg, voor de huidige situatie, de autonome ontwikkelingen en de LIWA 

maatregelen. Het doelbereik is uitgedrukt in de vorm van het zogenoemde doelgat GVG en doelgat 

GLG. Paragraaf 4.2 gaat hier verder op in. 

2. Doelbereik grondwaterafhankelijke natuurbeheertypen. Met de Waterwijzer Natuur (STOWA, 2018a) 

is het doelbereik berekend voor de grondwaterafhankelijke natuurbeheertypen binnen de Natura 

2000-gebieden en Natte Natuurparels van Limburg, voor de huidige situatie, de autonome 

ontwikkelingen en de LIWA maatregelen. Het doelbereik is uitgedrukt in de vorm van het zogenoemde 

doelgat GVG en doelgat GLG. Paragraaf 4.3 gaat hier verder op in. 

3. Doelbereik ter plaatse van de peilbuizen van het OGOR-meetnet Limburg. Op basis van gemeten en 

berekende grondwaterduurlijnen is het doelbereik berekend voor de huidige situatie, de autonome 

ontwikkelingen en de LIWA maatregelen. Paragraaf 4.4 gaat hier verder op in. 

 

Figuren 4-1 en 4-2 geven een overzicht van de Natura 2000-gebieden respectievelijk Natte Natuurparels 

in Limburg. Deze overzichtskaarten zijn tevens opgenomen in bijlage 1 (kaarten B1.2 en B1.3). 

 

 
Figuur 4-1 Overzicht Natura 2000-gebieden in Limburg 
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Figuur 4-2 Overzicht Natte Natuurparels in Limburg 

 

Paragraaf 4.5 gaat in op de knelpunten met betrekking tot de waterbeschikbaarheid van de 

grondwaterafhankelijke natuur, zowel die in de huidige situatie als na de LIWA maatregelen. Daarbij wordt 

een vergelijking gemaakt tussen de resultaten op basis van de Waterwijzer Natuur en het OGOR-meetnet 

Limburg. 

 

In paragraaf 4.6 volgt een samenvatting en vergelijking van de resultaten van de drie uitgevoerde 

analyses. 

4.2 Doelbereik grondwaterafhankelijke Natura 2000-habitattypen 

Met de Waterwijzer Natuur is het doelbereik berekend voor de grondwaterafhankelijke habitattypen binnen 

de Natura 2000-gebieden van Limburg, voor de huidige situatie, de autonome ontwikkelingen en de LIWA 

maatregelen. Het doelbereik is uitgedrukt in de vorm van het zogenoemde doelgat GVG en doelgat GLG.  

 

Met de Waterwijzer Natuur wordt op basis van hydrologische variabelen (waarvan de GVG en de GLG de 

belangrijkste zijn) het doelbereik berekend voor verschillende typen natuur. Deze berekeningen zijn 

gebaseerd op samengestelde lineaire relaties tussen de GVG / GLG en het percentage doelrealisatie. 

Figuur 4-3 geeft hiervan een voorbeeld weer. 
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Figuur 4-3 Relatie tussen grondwaterstand (GVG of GLG) en percentage doelrealisatie voor een bepaald vegetatietype 

 

Als de grondwaterstand tussen B1 en B2 ligt, wordt voor de betreffende variabele (GVG of GLG) optimaal 

voldaan aan de eisen die het vegetatietype stelt. Als de grondwaterstand hoger (dichter onder maaiveld) 

ligt dan A1 of dieper (onder maaiveld) dan A2, dan wordt volledig niet voldaan aan de eisen die het 

vegetatietype stelt aan de grondwaterstand. Het doelgat GVG of GLG is gedefinieerd als het aantal 

centimeters dat de GVG of GLG buiten het optimale bereik voor het betreffende habitattype ligt (ondieper 

dan B1 dan wel dieper dan B2). 

 

Onderstaande Figuur 4-4 geeft voor de grondwaterafhankelijke habitattypen binnen de Natura2000-

gebieden binnen de Provincie Limburg het berekende doelgat GVG weer, voor achtereenvolgens de 

Huidige situatie (links), de Autonome ontwikkelingen (midden) en de LIWA maatregelen (rechts).  

 

Figuur 4-5 geeft op dezelfde wijze als Figuur 4-4 voor de grondwaterafhankelijke habitattypen binnen de 

Natura2000-gebieden het doelgat GLG weer. Beide figuren zijn op groter formaat (A3) ook opgenomen in 

bijlage 2 van deze rapportage: kaarten B2.1 en B2.2. In bijlage 2 zijn ook kaarten opgenomen met het 

doelgat GVG en GLG voor de habitattypen binnen de Natura2000-gebieden, voor het droge jaar 2003: 

kaarten B2.3 en B2.4. 
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Figuur 4-4 Berekend doelgat GVG voor de grondwaterafhankelijke habitattypen binnen de Natura 2000-gebieden.  

  Links: huidige situatie, midden: autonome ontwikkelingen, rechts: LIWA maatregelen 

 
Figuur 4-5 Berekend doelgat GLG voor de grondwaterafhankelijke habitattypen binnen de Natura 2000-gebieden.  

  Links: huidige situatie, midden: autonome ontwikkelingen, rechts: LIWA maatregelen 
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Tabellen 4-1 en 4-2 geven de areaalverdeling van het doelgat GVG en GLG, voor de 

grondwaterafhankelijke habitattypen binnen de Natura 2000-gebieden, voor de huidige situatie (linkerdeel 

tabel), de autonome ontwikkelingen (midden) en de LIWA maatregelen (rechterdeel tabel). In de tabellen 

is onderscheid gemaakt naar de (geclusterde) stroomgebieden, die ook in LIWA zijn gebruikt. Figuur 4-6 

geeft een overzicht van deze stroomgebieden. De kaart is in groter formaat ook opgenomen in bijlage 1 

(kaart B1.1). 

 

 
Figuur 4-6 Indeling in stroomgebieden 
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Tabel 4-1 Areaalverdeling van het doelgat GVG, voor de grondwaterafhankelijke habitattypen binnen de Natura 2000-

gebieden, huidige situatie, autonome ontwikkelingen en LIWA maatregelen 

 
Tabel 4-2  Areaalverdeling van het doelgat GLG, voor de grondwaterafhankelijke habitattypen binnen de Natura   

  2000-gebieden, huidige situatie, autonome ontwikkelingen en LIWA maatregelen 

 
 

Het totale areaal grondwaterafhankelijke habitattypen in Limburg bedraagt 2180 ha. Tabel 4-1 laat zien 

dat in de huidige situatie over geheel Limburg over een areaal van 907 ha grondwaterafhankelijke 

habitattypen wordt voldaan aan de eisen ten aanzien van de GVG (doelgat in absolute zin kleiner dan 10 

cm). Dit komt overeen met ca. 42% van het totale areaal grondwaterafhankelijke habitattypen. Als gevolg 

van de autonome ontwikkelingen neemt het areaal dat voor wat betreft GVG voldoet toe tot 947 ha (ca. 

43% van het totale areaal). De LIWA maatregelen leiden tot een verdere toename tot 1024 ha (ca. 47% 

van het totale areaal). De LIWA maatregelen leiden tot de meeste verbeteringen in het doelbereik voor 

GVG binnen de deelgebieden Groote Molenbeek en Brabantse Afwateringen. Dit is grotendeels terug te 

voeren op positieve effecten in de Natura 2000-gebieden Mariapeel respectievelijk Groote Peel.  

 

Opvallend is dat een groot deel van het areaal grondwaterafhankelijke habitattypen ook na autonome 

ontwikkelingen en LIWA maatregelen nog steeds niet voldoet aan de eisen ten aanzien van de GVG. In 

de huidige situatie is over ca. 57% van het areaal sprake van een doelgat GVG meer dan 10 cm. Door de 

autonome ontwikkelingen neemt dit af tot ca. 55% en door de LIWA maatregelen tot ca. 51%. Wel is een 

duidelijke verschuiving te zien van de klasse doelgat GVG > 50 cm naar doelgat GVG 10-50 cm. 

 

Het doelgat GLG (Tabel 4-2) laat een vergelijkbaar beeld zien als het doelgat GVG (Tabel 4-1). In de 

huidige situatie wordt over geheel Limburg over een areaal van 834 ha grondwaterafhankelijke 

habitattypen voldaan aan de eisen ten aanzien van de GLG (doelgat in absolute zin kleiner dan 10 cm). 

Dit komt overeen met ca. 38% van het totale areaal grondwaterafhankelijke habitattypen. Als gevolg van 

de autonome ontwikkelingen neemt het areaal dat voor wat betreft GLG voldoet toe tot 846 ha (ca. 39% 

van het totale areaal).  

Nummer Naam stroomgebied

Areaal GW 

afhankelijk 

(ha) < 10 cm 10 - 50 cm > 50 cm

Geen eisen 

t.a.v. GVG < 10 cm 10 - 50 cm > 50 cm

Geen eisen 

t.a.v. GVG < 10 cm 10 - 50 cm > 50 cm

Geen eisen 

t.a.v. GVG

1 Noordoostelijke Maasterrassen 195 21 14 159 1 24 21 149 1 24 21 149 1

2 Oostrumse Beek-Loobeek 13 3 6 4 0 5 5 3 0 5 5 3 0

3 Groote Molenbeek 553 61 231 261 0 66 272 215 0 94 321 139 0

4 Kleine Afwaterende Eenheden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Zuidoostelijke Maasterrassen 74 15 16 42 0 18 16 40 0 19 15 40 0

6 Everlose beek/Tasbeek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Neerbeek Oost 38 9 1 28 0 9 1 28 0 9 2 27 0

8 Brabantse Afwateringen 394 119 233 42 0 142 221 32 0 168 201 25 0

9 Neerbeek West 65 21 12 32 0 23 11 31 0 24 11 30 0

10 Roer 73 30 15 20 8 32 14 19 8 35 12 19 8

11 Vlootbeek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Geleenbeek 132 46 13 69 4 48 14 67 4 63 12 53 4

13 Geul, Gulp, Eyserbeek, Selzerbeek 632 576 2 31 23 576 3 31 23 578 3 29 23

14 Jeker en Noor 11 5 2 4 0 5 2 4 0 5 2 4 0

TOTAAL LIMBURG 2180 907 546 692 36 947 580 618 36 1024 605 517 36

Doelgat GVG (ha)

Habitattypen

Huidige situatie - gemiddeld Autonome ontwikkelingen - gemiddeld LIWA maatregelen - gemiddeld

Nummer Naam stroomgebied

Areaal GW 

afhankelijk 

(ha) < 10 cm 10 - 50 cm > 50 cm

Geen eisen 

t.a.v. GLG < 10 cm 10 - 50 cm > 50 cm

Geen eisen 

t.a.v. GLG < 10 cm 10 - 50 cm > 50 cm

Geen eisen 

t.a.v. GLG

1 Noordoostelijke Maasterrassen 195 79 2 114 1 79 2 113 1 79 2 113 1

2 Oostrumse Beek-Loobeek 13 0 1 12 0 0 1 12 0 0 1 12 0

3 Groote Molenbeek 553 1 18 535 0 1 8 545 0 6 18 529 0

4 Kleine Afwaterende Eenheden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Zuidoostelijke Maasterrassen 74 20 15 39 0 20 14 39 0 21 14 39 0

6 Everlose beek/Tasbeek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Neerbeek Oost 38 8 2 29 0 8 1 29 0 9 1 28 0

8 Brabantse Afwateringen 394 20 17 357 0 28 9 358 0 29 33 331 0

9 Neerbeek West 65 20 10 36 0 20 8 37 0 23 7 35 0

10 Roer 73 31 17 23 3 31 17 23 3 35 14 21 3

11 Vlootbeek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Geleenbeek 132 68 10 54 1 69 10 52 1 81 8 42 1

13 Geul, Gulp, Eyserbeek, Selzerbeek 632 582 3 28 20 582 3 28 20 583 3 27 20

14 Jeker en Noor 11 7 1 3 0 8 1 3 0 8 1 3 0

TOTAAL LIMBURG 2180 834 94 1228 24 846 72 1238 24 874 102 1180 24

Doelgat GLG (ha)

Habitattypen

Huidige situatie - gemiddeld Autonome ontwikkelingen - gemiddeld LIWA maatregelen - gemiddeld
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De LIWA maatregelen leiden tot een verdere toename tot 874 ha (ca. 40% van het totale areaal). Voor 

wat betreft het doelbereik voor GLG worden de meeste verbeteringen berekend binnen de deelgebieden 

Groote Molenbeek (met daarin Mariapeel), Brabantse Afwateringen (met daarin Groote Peel) en 

Neerbeek-west (met daarin onder meer het Natura 2000-gebied Leudal).  

 

Evenals voor het doelgat GVG voldoet een groot deel van het areaal grondwaterafhankelijke habitattypen 

ook na autonome ontwikkelingen en LIWA maatregelen nog steeds niet aan de eisen ten aanzien van de 

GLG. In de huidige situatie is over ca. 61% van het areaal sprake van een doelgat GLG meer dan 10 cm. 

Door de autonome ontwikkelingen neemt dit af tot ca. 60% en door de LIWA maatregelen tot ca. 59%. 

Wel is een verschuiving te zien van de klasse doelgat GLG > 50 cm naar doelgat GLG 10-50 cm. 

 

Tabellen 4-3 en 4-4 geven de areaalverdeling van het doelgat GVG en GLG weer, voor de 

grondwaterafhankelijke habitattypen binnen de Natura 2000-gebieden, voor het relatief droge jaar 2003. In 

de tabellen wordt wederom onderscheid gemaakt naar de huidige situatie (linkerdeel tabel), de autonome 

ontwikkelingen (midden) en de LIWA maatregelen (rechterdeel tabel). 

 
Tabel 4-3  Areaalverdeling van het doelgat GVG voor het relatief droge jaar 2003, voor de grondwaterafhankelijke  

  habitattypen binnen de Natura 2000-gebieden, huidige situatie, autonome ontwikkelingen en LIWA maatregelen 

 
 
Tabel 4-4  Areaalverdeling van het doelgat GLG voor het relatief droge jaar 2003, voor de grondwaterafhankelijke  

  habitattypen binnen de Natura 2000-gebieden, huidige situatie, autonome ontwikkelingen en LIWA maatregelen 

 
 

De areaalverdelingen van het doelgat GVG en GLG en de veranderingen daarin komen voor het relatief 

droge jaar 2003 in grote lijnen overeen met die voor de langjarig gemiddelde GVG en GLG. Opvallend 

verschil is dat in het jaar 2003 de autonome ontwikkelingen leiden tot een achteruitgang in het doelbereik 

voor GVG en GLG, die vervolgens door de LIWA maatregelen weer wordt omgebogen naar een 

verbetering van het doelbereik GVG en GLG.  

Nummer Naam stroomgebied

Areaal GW 

afhankelijk 

(ha) < 10 cm 10 - 50 cm > 50 cm

Geen eisen 

t.a.v. GVG < 10 cm 10 - 50 cm > 50 cm

Geen eisen 

t.a.v. GVG < 10 cm 10 - 50 cm > 50 cm

Geen eisen 

t.a.v. GVG

1 Noordoostelijke Maasterrassen 195 21 14 159 1 20 12 162 1 20 13 161 1

2 Oostrumse Beek-Loobeek 13 3 6 4 0 3 6 4 0 3 6 4 0

3 Groote Molenbeek 553 61 231 261 0 51 129 374 0 68 230 256 0

4 Kleine Afwaterende Eenheden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Zuidoostelijke Maasterrassen 74 15 16 42 0 13 17 43 0 13 17 43 0

6 Everlose beek/Tasbeek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Neerbeek Oost 38 9 1 28 0 9 1 28 0 9 1 28 0

8 Brabantse Afwateringen 394 119 233 42 0 98 211 85 0 126 215 53 0

9 Neerbeek West 65 21 12 32 0 20 11 34 0 23 10 32 0

10 Roer 73 30 15 20 8 27 19 20 8 31 15 19 8

11 Vlootbeek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Geleenbeek 132 46 13 69 4 47 15 67 4 62 13 53 4

13 Geul, Gulp, Eyserbeek, Selzerbeek 632 576 2 31 23 576 3 31 23 578 3 29 23

14 Jeker en Noor 11 5 2 4 0 5 2 4 0 5 2 4 0

TOTAAL LIMBURG 2180 907 546 692 36 868 425 851 36 939 524 682 36

Doelgat GVG (ha)

Habitattypen

Huidige situatie - droog jaar 2003 Autonome ontwikkelingen - droog jaar 2003 LIWA maatregelen - droog jaar 2003

Nummer Naam stroomgebied

Areaal GW 

afhankelijk 

(ha) < 10 cm 10 - 50 cm > 50 cm

Geen eisen 

t.a.v. GLG < 10 cm 10 - 50 cm > 50 cm

Geen eisen 

t.a.v. GLG < 10 cm 10 - 50 cm > 50 cm

Geen eisen 

t.a.v. GLG

1 Noordoostelijke Maasterrassen 195 79 2 114 1 79 2 114 1 79 2 114 1

2 Oostrumse Beek-Loobeek 13 0 1 12 0 0 0 13 0 0 0 13 0

3 Groote Molenbeek 553 1 18 535 0 1 1 552 0 1 6 547 0

4 Kleine Afwaterende Eenheden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 Zuidoostelijke Maasterrassen 74 20 15 39 0 19 11 44 0 18 11 44 0

6 Everlose beek/Tasbeek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Neerbeek Oost 38 8 2 29 0 8 1 29 0 9 2 28 0

8 Brabantse Afwateringen 394 20 17 357 0 23 4 368 0 25 8 362 0

9 Neerbeek West 65 20 10 36 0 15 12 38 0 20 9 37 0

10 Roer 73 31 17 23 3 26 20 24 3 31 18 22 3

11 Vlootbeek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Geleenbeek 132 68 10 54 1 69 10 52 1 81 8 42 1

13 Geul, Gulp, Eyserbeek, Selzerbeek 632 582 3 28 20 582 3 28 20 583 3 27 20

14 Jeker en Noor 11 7 1 3 0 8 1 3 0 8 1 3 0

TOTAAL LIMBURG 2180 834 94 1228 24 828 64 1265 24 854 65 1237 24

Doelgat GLG (ha)

Habitattypen

Huidige situatie - droog jaar 2003 Autonome ontwikkelingen - droog jaar 2003 LIWA maatregelen - droog jaar 2003
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Voor de langjarig gemiddelde GVG en GLG (tabellen 4-1 en 4-2) leiden zowel de autonome 

ontwikkelingen als de LIWA maatregelen tot een verbetering van het doelbereik. 

4.3 Doelbereik grondwaterafhankelijke natuurbeheertypen 

Aanvullend is met de Waterwijzer Natuur het doelbereik berekend voor de grondwaterafhankelijke 

natuurbeheertypen binnen de Natura 2000-gebieden en Natte Natuurparels in Limburg, voor de huidige 

situatie, de autonome ontwikkelingen en de LIWA maatregelen. 

 

Onderstaande Figuur 4-7 geeft voor de grondwaterafhankelijke natuurbeheertypen binnen de Provincie 

Limburg het berekende doelgat GVG weer, voor achtereenvolgens de huidige situatie (links), de 

autonome ontwikkelingen (midden) en de LIWA maatregelen (rechts).  

 

Figuur 4-8 geeft op dezelfde wijze als Figuur 4-7 voor de grondwaterafhankelijke natuurbeheertypen het 

doelgat GLG weer. Beide figuren zijn op groter formaat (A3) ook opgenomen in bijlage 2 van deze 

rapportage: kaarten B2.5 en B2.6. In bijlage 2 zijn ook kaarten opgenomen met het doelgat GVG en GLG 

voor de natuurbeheertypen, voor het droge jaar 2003: kaarten B2.7 en B2.8. 

 

 
Figuur 4-7 Berekend doelgat GVG voor de grondwaterafhankelijke natuurbeheertypen binnen de Natura 2000-gebieden en 

  Natte Natuurparels. Links: huidige situatie, midden: autonome ontwikkelingen, rechts: LIWA maatregelen 
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Figuur 4-8 Berekend doelgat GLG voor de grondwaterafhankelijke natuurbeheertypen binnen de Natura 2000-gebieden en 

  Natte Natuurparels. Links: huidige situatie, midden: autonome ontwikkelingen, rechts: LIWA maatregelen 

 

Tabellen 4-5 en 4-6 geven de areaalverdeling van het doelgat GVG en GLG, voor de 

grondwaterafhankelijke natuurbeheertypen binnen de Natura 2000-gebieden en Natte Natuurparels, voor 

de huidige situatie (linkerdeel tabel), de autonome ontwikkelingen (midden) en de LIWA maatregelen 

(rechterdeel tabel).  

 
Tabel 4-5  Areaalverdeling van het doelgat GVG, voor de grondwaterafhankelijke natuurbeheertypen binnen de  

   Natura 2000-gebieden en Natte Natuurparels, huidige situatie, autonome ontwikkelingen en LIWA maatregelen 

 
  

Nummer Naam stroomgebied

Areaal GW 

afhankelijk 

(ha) < 10 cm 10 - 50 cm > 50 cm

Geen eisen 

t.a.v. GVG < 10 cm 10 - 50 cm > 50 cm

Geen eisen 

t.a.v. GVG < 10 cm 10 - 50 cm > 50 cm

Geen eisen 

t.a.v. GVG

1 Noordoostelijke Maasterrassen 608 351 39 217 1 362 47 198 1 364 47 198 1

2 Oostrumse Beek-Loobeek 213 115 54 44 0 120 55 38 0 128 53 31 0

3 Groote Molenbeek 1053 541 354 158 0 560 370 123 0 637 335 82 0

4 Kleine Afwaterende Eenheden 126 101 11 14 0 104 9 13 0 106 7 13 0

5 Zuidoostelijke Maasterrassen 485 345 38 102 0 353 38 94 0 358 34 92 0

6 Everlose beek/Tasbeek 300 213 64 23 0 220 63 17 0 224 63 13 0

7 Neerbeek Oost 595 302 59 232 2 309 62 223 2 330 51 212 2

8 Brabantse Afwateringen 565 362 148 54 0 394 122 49 0 422 98 44 0

9 Neerbeek West 1010 829 84 98 0 832 88 91 0 839 84 87 0

10 Roer 515 344 15 78 79 346 15 76 79 349 13 75 79

11 Vlootbeek 176 169 4 3 0 170 3 3 0 170 3 3 0

12 Geleenbeek 345 273 9 51 13 275 10 47 13 279 11 43 13

13 Geul, Gulp, Eyserbeek, Selzerbeek 199 164 5 24 6 165 4 24 6 170 3 20 6

14 Jeker en Noor 18 17 1 1 0 17 0 1 0 17 0 1 0

TOTAAL LIMBURG 6206 4123 886 1098 100 4225 886 996 100 4393 801 913 100

Doelgat GVG (ha)

Beheertypen

Huidige situatie - gemiddeld Autonome ontwikkelingen - gemiddeld LIWA maatregelen - gemiddeld
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Tabel 4-6  Areaalverdeling van het doelgat GLG, voor de grondwaterafhankelijke natuurbeheertypen binnen de  

  Natura 2000-gebieden en Natte Natuurparels, huidige situatie, autonome ontwikkelingen en LIWA maatregelen 

 
 

Het totale areaal grondwaterafhankelijke natuurbeheertypen in Limburg bedraagt 6206 ha. Tabel 4-5 laat 

zien dat in de huidige situatie over geheel Limburg over een areaal van 4123 ha grondwaterafhankelijke 

natuurbeheertypen wordt voldaan aan de eisen ten aanzien van de GVG (doelgat in absolute zin kleiner 

dan 10 cm). Dit komt overeen met ca. 66% van het totale areaal grondwaterafhankelijke 

natuurbeheertypen. Als gevolg van de autonome ontwikkelingen neemt het areaal dat voor wat betreft 

GVG voldoet toe tot 4225 ha (ca. 68% van het totale areaal). De LIWA maatregelen leiden tot een verdere 

toename tot 4393 ha (ca. 71% van het totale areaal). Het doelbereik GVG voor de natuurbeheertypen ligt 

duidelijk hoger dan dat voor de Natura 2000-habitattypen (na LIWA maatregelen voldoet 71% van het 

areaal natuurbeheertypen tegenover 47% van het areaal Natura2000-habitattypen). 

 

Opvallend is dat een substantieel deel van het areaal grondwaterafhankelijke natuurbeheertypen ook na 

autonome ontwikkelingen en LIWA maatregelen nog steeds niet voldoet aan de eisen ten aanzien van de 

GVG. In de huidige situatie is over ca. 32% van het areaal sprake van een doelgat GVG meer dan 10 cm. 

Door de autonome ontwikkelingen neemt dit af tot ca. 30% en door de LIWA maatregelen tot ca. 28%. 

Wel is een duidelijke verschuiving te zien van de klasse doelgat GVG > 50 cm naar doelgat GVG 10-50 

cm.  

 

Het doelgat GLG (Tabel 4-6) laat een vergelijkbaar beeld zien als het doelgat GVG (Tabel 4-5). In de 

huidige situatie over geheel Limburg over een areaal van 4451 ha grondwaterafhankelijke 

natuurbeheertypen wordt voldaan aan de eisen ten aanzien van de GLG (doelgat in absolute zin kleiner 

dan 10 cm). Dit komt overeen met ca. 72% van het totale areaal grondwaterafhankelijke 

natuurbeheertypen. Als gevolg van de autonome ontwikkelingen neemt het areaal dat voor wat betreft 

GLG marginaal af tot 4408 ha (ca. 71% van het totale areaal). De LIWA maatregelen leiden ten opzichte 

van autonoom en ten opzichte van de huidige situatie een toename tot 4503 ha (ca. 73% van het totale 

areaal). Het doelbereik GLG voor de natuurbeheertypen ligt duidelijk hoger dan dat voor de Natura 2000-

habitattypen (na LIWA maatregelen voldoet 73% van het areaal natuurbeheertypen tegenover 40% van 

het areaal Natura 2000-habitattypen). 

 

Na autonome ontwikkelingen en LIWA maatregelen voldoet een substantieel deel van het areaal 

grondwaterafhankelijke natuurbeheertypen nog steeds niet aan de eisen ten aanzien van de GLG. 

In de huidige situatie is over ca. 28% van het areaal sprake van een doelgat GLG meer dan 10 cm. Door 

de autonome ontwikkelingen neemt dit toe tot ca. 29% en door de LIWA maatregelen neemt het weer af 

tot ca. 27%.  

 

 

Nummer Naam stroomgebied

Areaal GW 

afhankelijk 

(ha) < 10 cm 10 - 50 cm > 50 cm

Geen eisen 

t.a.v. GLG < 10 cm 10 - 50 cm > 50 cm

Geen eisen 

t.a.v. GLG < 10 cm 10 - 50 cm > 50 cm

Geen eisen 

t.a.v. GLG

1 Noordoostelijke Maasterrassen 608 451 13 145 0 451 14 143 0 451 14 143 0

2 Oostrumse Beek-Loobeek 213 142 19 51 0 142 14 57 0 142 14 56 0

3 Groote Molenbeek 1053 543 153 357 0 524 151 379 0 576 135 342 0

4 Kleine Afwaterende Eenheden 126 92 14 20 0 92 12 23 0 95 11 20 0

5 Zuidoostelijke Maasterrassen 485 342 44 99 0 335 50 99 0 338 48 99 0

6 Everlose beek/Tasbeek 300 195 39 66 0 190 43 67 0 193 43 65 0

7 Neerbeek Oost 595 268 70 256 2 258 63 272 2 279 79 235 2

8 Brabantse Afwateringen 565 420 17 128 0 419 10 136 0 419 12 134 0

9 Neerbeek West 1010 872 46 93 0 869 47 95 0 877 39 95 0

10 Roer 515 450 9 38 19 450 10 38 19 454 7 37 19

11 Vlootbeek 176 170 3 3 0 170 3 3 0 170 3 3 0

12 Geleenbeek 345 300 2 40 4 301 1 40 4 301 5 36 4

13 Geul, Gulp, Eyserbeek, Selzerbeek 199 191 0 5 3 192 0 5 3 192 0 5 3

14 Jeker en Noor 18 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0

TOTAAL LIMBURG 6206 4451 429 1298 27 4408 417 1355 27 4503 409 1268 27

Doelgat GLG (ha)

Beheertypen

Huidige situatie - gemiddeld Autonome ontwikkelingen - gemiddeld LIWA maatregelen - gemiddeld
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Tabellen 4-7 en 4-8 geven de areaalverdeling van het doelgat GVG en GLG weer, voor de 

natuurbeheertypen, voor het relatief droge jaar 2003. In de tabellen wordt wederom onderscheid gemaakt 

naar de huidige situatie (linkerdeel tabel), de autonome ontwikkelingen (midden) en de LIWA maatregelen 

(rechterdeel tabel). 

 
Tabel 4-7  Areaalverdeling van het doelgat GVG voor het relatief droge jaar 2003, voor de grondwaterafhankelijke  

  natuurbeheertypen binnen de Natura 2000-gebieden en de Natte Natuurparels, huidige situatie, autonome 

  ontwikkelingen en LIWA maatregelen 

 
 

Tabel 4-8  Areaalverdeling van het doelgat GLG voor het relatief droge jaar 2003, voor de grondwaterafhankelijke  

  natuurbeheertypen binnen de Natura 2000-gebieden en de Natte Natuurparels, huidige situatie, autonome  

  ontwikkelingen en LIWA maatregelen 

 
 

De areaalverdelingen van het doelgat GVG en GLG en de veranderingen daarin komen voor het relatief 

droge jaar 2003 in grote lijnen overeen met die voor de langjarig gemiddelde GVG en GLG. 

4.4 Doelbereik ter plaatse van OGOR-meetnet 

Aanvullend op de analyses met behulp van de Waterwijzer Natuur zijn de effecten van de Autonome 

ontwikkelingen en de LIWA maatregelen op de grondwaterafhankelijke natuur beoordeeld in relatie tot het 

Provinciale OGOR-meetnet, zoals dat in alle Natte Natuurparels en Natura 2000-gebieden momenteel 

operationeel is. Hieronder volgt eerst een toelichting op de gevolgde methodiek. Daarna worden de 

resultaten gepresenteerd. 

 

 

Nummer Naam stroomgebied

Areaal GW 

afhankelijk 

(ha) < 10 cm 10 - 50 cm > 50 cm

Geen eisen 

t.a.v. GVG < 10 cm 10 - 50 cm > 50 cm

Geen eisen 

t.a.v. GVG < 10 cm 10 - 50 cm > 50 cm

Geen eisen 

t.a.v. GVG

1 Noordoostelijke Maasterrassen 608 351 39 217 1 346 40 223 1 348 39 221 1

2 Oostrumse Beek-Loobeek 213 115 54 44 0 108 55 50 0 111 61 41 0

3 Groote Molenbeek 1053 541 354 158 0 491 244 319 0 567 315 171 0

4 Kleine Afwaterende Eenheden 126 101 11 14 0 99 12 16 0 101 10 15 0

5 Zuidoostelijke Maasterrassen 485 345 38 102 0 334 45 107 0 339 42 104 0

6 Everlose beek/Tasbeek 300 213 64 23 0 208 60 32 0 211 60 29 0

7 Neerbeek Oost 595 302 59 232 2 287 67 238 2 307 60 226 2

8 Brabantse Afwateringen 565 362 148 54 0 300 192 73 0 349 158 57 0

9 Neerbeek West 1010 829 84 98 0 817 84 110 0 824 83 104 0

10 Roer 515 344 15 78 79 340 19 78 79 342 19 77 79

11 Vlootbeek 176 169 4 3 0 168 5 3 0 169 4 3 0

12 Geleenbeek 345 273 9 51 13 273 8 52 13 276 10 47 13

13 Geul, Gulp, Eyserbeek, Selzerbeek 199 164 5 24 6 165 4 24 6 170 3 20 6

14 Jeker en Noor 18 17 1 1 0 17 0 1 0 17 0 1 0

TOTAAL LIMBURG 6206 4123 886 1098 100 3950 834 1323 100 4129 863 1115 100

Doelgat GVG (ha)

Beheertypen

Huidige situatie - droog jaar 2003 Autonome ontwikkelingen - droog jaar 2003 LIWA maatregelen - droog jaar 2003

Nummer Naam stroomgebied

Areaal GW 

afhankelijk 

(ha) < 10 cm 10 - 50 cm > 50 cm

Geen eisen 

t.a.v. GLG < 10 cm 10 - 50 cm > 50 cm

Geen eisen 

t.a.v. GLG < 10 cm 10 - 50 cm > 50 cm

Geen eisen 

t.a.v. GLG

1 Noordoostelijke Maasterrassen 608 451 13 145 0 450 8 150 0 450 9 150 0

2 Oostrumse Beek-Loobeek 213 142 19 51 0 139 10 64 0 139 11 63 0

3 Groote Molenbeek 1053 543 154 357 0 492 87 474 0 516 109 429 0

4 Kleine Afwaterende Eenheden 126 92 14 20 0 83 14 30 0 84 15 28 0

5 Zuidoostelijke Maasterrassen 485 342 44 99 0 316 56 113 0 317 57 111 0

6 Everlose beek/Tasbeek 300 194 39 67 0 175 48 77 0 177 48 75 0

7 Neerbeek Oost 595 268 70 256 2 241 32 321 2 243 39 312 2

8 Brabantse Afwateringen 565 420 17 128 0 419 1 145 0 419 1 145 0

9 Neerbeek West 1010 872 46 93 0 850 56 105 0 856 52 103 0

10 Roer 515 450 10 38 19 446 13 39 19 449 11 38 19

11 Vlootbeek 176 170 3 3 0 170 2 4 0 170 2 4 0

12 Geleenbeek 345 300 2 40 4 301 1 40 4 301 2 38 4

13 Geul, Gulp, Eyserbeek, Selzerbeek 199 192 0 5 3 192 0 5 3 192 0 5 3

14 Jeker en Noor 18 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0

TOTAAL LIMBURG 6206 4452 430 1298 27 4289 326 1564 27 4329 353 1498 27

Doelgat GLG (ha)

Beheertypen

Huidige situatie - droog jaar 2003 Autonome ontwikkelingen - droog jaar 2003 LIWA maatregelen - droog jaar 2003
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4.4.1 Methodiek toetsing doelbereik OGOR-meetnet 

Eerste analysestappen 

Aangezien de situaties Autonome Ontwikkelingen en LIWA maatregelen worden vergeleken met 

beschikbare, in het veld geregistreerde langjarige tijdstijghoogtemetingen van het OGOR-meetnet, worden 

om te beginnen voor die meetpunten ook voor de verschillende modelscenario’s tijdstijghoogte-reeksen 

gegenereerd (modelreeksen). Zowel voor het OGOR meetnet als de modelscenario’s zijn de 

tijdstijghoogtereeksen van negen jaar gegenereerd.  

 

Deze meetreeksen van zowel het OGOR meetnet als de modelscenario’s worden omgezet naar duurlijnen 

(dit zijn cumulatieve frequentiediagrammen van de gemeten tijdstijghoogte in de tijd). Deze duurlijnen 

laten zich onderling eenvoudiger vergelijken. Omdat de afgeleide duurlijn een periode van negen jaar 

omvat, betreft de aldus gegenereerde duurlijn een gemiddelde duurlijn. De verschillende berekende 

duurlijnen van het AGOR, beide modelscenario’s en de desbetreffende gemeten OGOR-duurlijn worden 

vervolgens in één figuur geplot.  

 

Elk OGOR-meetpunt (ca. 250 meetpunten/deelgebieden) is nadrukkelijk gekoppeld aan een 

(eco)hydrologisch homogeen geacht deelgebied en het daarbinnen meest representatieve, hydrologisch 

meest gevoelige vegetatietype. Voor elk onderscheiden vegetatietype is de ecohydrologische 

bandbreedte vastgelegd (bovengrens, ondergrens voor 10%, 50% 90% van de tijd), waarbinnen de 

afgeleide duurlijnen zich dienen te bewegen. Deze per type specifiek gedefinieerde bandbreedten zijn 

gebaseerd op gepubliceerde meetreeksen van goed ontwikkelde voorbeeldvegetaties in binnen en nabije 

buitenland.  

 

Belangrijk aandachtspunt bij verdere interpretatie van de duurlijnen is, dat de meetreeks/duurlijn van het 

OGOR-meetnet de periode 2010 tot en met 2017 omvat. De voor de model scenario’s gegeneerde 

tijdstijghoogtereeks en duurlijnen beslaan een andere neerslagreeks, te weten 1998 tot en met 2005. Dat 

houdt in dat de gepresenteerde tijdstijghoogtereeksen en duurlijn niet één op één vergelijkbaar zijn. In 

beide perioden komen echter wel meerdere uitgesproken natte als droge jaren voor. 

 

Als eerste stap bij de validatie is daarom enkel gecontroleerd in hoeverre het verloop van de 

tijdstijghoogtemetingen van de OGOR-meetreeks en de berekende AGOR meetreeks een 

overeenkomstig gedrag vertoont (fit): 

◼ Komen de berekende en gemeten stijghoogteniveaus qua niveau ten opzichte van maaiveld overeen? 

◼ Zakken de meetreeksen min of meer vergelijkbaar diep uit ten opzichte van maaiveld?  

◼ Komt de grilligheid van de meetreeksen overeen, d.w.z. dalen en stijgen meetreeksen overeenkomstig 

snel als respons op neerslag en verdamping?  

 

Van een goede fit is sprake indien alle hierboven genoemde punten voor de berekende AGOR-

modelreeks en de OGOR-meetreeks nauw overeenkomen (zie ook Figuur 4-9). De uitspraken aan de 

hand hiervan zijn dan goed gefundeerd. 

 

Indien zich op meerdere punten afwijkingen voordoen maar het patroon nog wel herkenbaar is, is sprake 

van een matige fit (bijv. niveau ligt hoger/lager dan de OGOR-meetreeks en de grilligheid is meer 

gedempt of afgetopt). De uitspraken die aan de hand hiervan worden gedaan moeten met wat meer 

voorzichtigheid/nuance worden bekeken. De trend is echter wel helder.  

 

Van een slechte fit is sprake als de berekende AGOR-modelreeks en de OGOR-meetreeks op vrijwel alle 

genoemde punten sterk van elkaar afwijken. Deze meetpunten/deelgebieden zijn verder niet in de analyse 

betrokken. Vaak wijkt het niveau van de reeksen meer dan een-twee meter af, ook de grilligheid verschilt 

vaak sterk.  
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Naast een te grote modelafwijking kan het in sommige gevallen ook gaan om een OGOR-deelgebied in 

een zogenaamd schijnspiegelsysteem (grondwater stagnerend op, of afstromend over een slecht 

doorlatende laag), terwijl de modelreeksen het onderliggende regionale grondwatersysteem presenteren. 

Over dergelijke schijnspiegel-systemen kan in dit verband ook geen uitspraak worden gedaan. 

 

 
Figuur 4-9: Voorbeeld van Goede Fit: Verloop tijdstijghoogten-

reeksen OGOR-meetnet (gemeten), en Modelreeksen AGOR, 

Autonoom WH,2050  scenario, LIWA maatregelen 

 
Figuur 4-10: Gecorrigeerde duurlijnen (Model AGOR = OGOR 

duurlijn). Doelgat neemt door Autonoom en LIWA maatregelen 

licht af. In droge periode zakken ze wel ook dieper uit dan nu 

het geval is, bij LIWA maatregelen nog het minst. 

 

Correctie en nadere analyse duurlijnen 

In de volgende analysestap wordt nader ingezoomd op de gegenereerde duurlijnen van overgebleven 

OGOR punten/deelgebieden met een goede en matige fit (circa 80% van het totaal aantal OGOR punten). 

De gegenereerde modelduurlijnen laten voor de twee berekende situaties (Autonome ontwikkelingen en 

LIWA maatregelen) in beginsel al veranderingen zien ten opzichte van de modelduurlijn voor de Huidige 

situatie. De op metingen in het veld gebaseerde OGOR-duurlijn wijkt daar meestal vanaf. Om de 

verschillen per deelgebied beter in beeld te krijgen, is vervolgens de gegenereerde modelreeks/duurlijn 

voor de Huidige situatie gecorrigeerd totdat deze overeenkomt met de gemeten OGOR-duurlijn. Met 

behoud van de verschillen tussen de modelreeks voor de Huidige situatie en beide scenario’s zijn 

vervolgens ook de duurlijnen van de beide scenario’s gecorrigeerd (Zie ook Figuur 4-10). 

 

Voor beide scenario’s is vervolgens in beeld gebracht in hoeverre de duurlijnen qua tijdvak (in %) droger 

of natter dan de duurlijn voor de Huidige situatie worden.  

 

Tot slot is gekeken in hoeverre voor de scenario-duurlijn sprake is van: 

◼ Verandering van het eventueel bestaande doelgat (in %). 

◼ In geval duurlijn binnen de bandbreedte valt, er sprake is van een significante verschuiving daarbinnen.  

 

Omdat bij een gemiddelde duurlijn in de onderste helft van de bandbreedte een reële kans bestaat dat in 

bepaalde individuele jaren de bandbreedte toch wordt onderschreden, is de doelrealisatie daarmee nog 

niet gegarandeerd (+/-). Indien de gemiddelde duurlijn echter in de bovenste helft van de bandbreedte 

komt te liggen of daarboven (+), zal vrijwel zeker sprake zijn van doelrealisatie (d.w.z. ondanks droge 

jaren).  

4.4.2 Resultaten analyse duurlijnen OGOR-meetnet 

Figuur 4-11 geeft de resultaten van de analyse weer. De kaart is eerder opgenomen in de LIWA 

rapportage (Waterschap Limburg en Provincie Limburg, 2020) en is in groter formaat eveneens 

opgenomen in bijlage 2 (kaart B2.9).  
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Per gebied is de berekende doelrealisatie natuur weergegeven, in areaalverhoudingen, met onderscheid 

naar de Huidige situatie, Autonome ontwikkelingen en de LIWA maatregelen. Voor een uitgebreide 

beschrijving van de effecten per gebied wordt verwezen naar de LIWA-rapportage (Waterschap Limburg 

en Provincie Limburg, 2020).  

 

 
Figuur 4-11 Doelrealisatie natuur, berekend op basis van OGOR-meetnet met onderscheid naar Huidige situatie, autonome  

  ontwikkelingen en LIWA maatregelen 
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Algemeen beeld is dat voor verschillende natuurgebieden de doelrealisatie natuur als gevolg van de 

Autonome ontwikkelingen afneemt ten opzichte van de Huidige situatie. Deze achteruitgang is vooral het 

gevolg van het klimaatscenario WH. Dit scenario gaat uit van een afname van de totale neerslag in de 

zomer (-13%) en een groter neerslagtekort in de zomer (+30%), wat vooral in de Peelgebieden leidt tot 

verdere verdroging. Juist de habitattypen en vegetatietypen in deze gebieden (onder meer Hoogveen, 

Herstellend Hoogveen en Hoogveenbos) zijn met name gevoelig voor de GLG, die als gevolg van 

klimaatscenario WH verder onderuitgaat.  

 

De LIWA maatregelen zorgen voor een duidelijke verbetering van de doelrealisatie natuur. In alle 

gebieden is minimaal een verbetering te verwachten ten opzichte van de Autonome ontwikkelingen. Ten 

opzichte van de Huidige situatie zijn de effecten wisselend. In de gebieden die als gevolg van de 

Autonome ontwikkelingen achteruitgaan, zorgen de LIWA maatregelen veelal voor compensatie van deze 

achteruitgang, waardoor de doelrealisatie na LIWA veelal gelijk is aan die in de Huidige situatie. In andere 

gebieden zorgen de LIWA maatregelen voor een duidelijke verbetering van de doelrealisatie natuur ten 

opzichte van de Huidige situatie. 

4.5 Knelpunten met betrekking tot de waterbeschikbaarheid 

grondwaterafhankelijke natuur 

Tabellen 4-9 en 4-10 geven inzicht in het percentage van het totale areaal grondwaterafhankelijke natuur 

met volledig doelbereik, met onderscheid naar de Huidige situatie, de Autonome ontwikkelingen en de 

LIWA maatregelen. Het linkerdeel van de tabellen geeft informatie over de grondwaterafhankelijke 

habittypen binnen de Natura 2000-gebieden, het centrale deel geeft informatie over de 

grondwaterafhankelijke natuurbeheertypen binnen de Natte Natuurparels en het rechterdeel geeft 

informatie over de Natura 2000-gebieden en Natte Natuurparels die zijn opgenomen in het OGOR-

meetnet Limburg. Aangezien de totale oppervlaktes voor deze categorieën verschillend zijn, zijn de 

arealen met volledig doelbereik weergegeven als percentages (van het totale areaal). Voor de 

grondwaterafhankelijke habitattypen en natuurbeheertypen is volledig doelbereik gedefinieerd als het 

areaal met een doelgat GVG of GLG tussen -10 en +10 cm. Tabel 4-9 geeft de analyse weer op basis van 

het doelgat GVG; tabel 4-10 is gebaseerd op de analyse van het doelgat GLG. De beoordeling van het 

doelbereik voor de OGOR-peilbuizen is gebaseerd op grondwaterduurlijnen. Deze beoordeling heeft 

betrekking op het volledige jaar en is in beide tabellen gelijk. 

 

Tabel 4-9  Analyse arealen met volledig doelbereik (GVG) voor Huidige situatie, Autonome ontwikkelingen en LIWA  

  maatregelen. Onderscheid naar grondwaterafhankelijke habitattypen, natuurbeheertypen en OGOR-meetnet. 

 
 

 

Nummer Naam stroomgebied

Areaal GW 

afhankelijk 

(ha) Huidig Autonoom LIWA

Areaal GW 

afhankelijk 

(ha) Huidig Autonoom LIWA

Areaal 

OGOR-

gebieden Huidig Autonoom LIWA

1 Noordoostelijke Maasterrassen 195 11% 12% 12% 608 58% 60% 60% 1444 63% 63% 71%

2 Oostrumse Beek-Loobeek 13 25% 38% 40% 213 54% 57% 60% 224 15% 15% 15%

3 Groote Molenbeek 553 11% 12% 17% 1053 51% 53% 60% 1978 53% 48% 66%

4 Kleine Afwaterende Eenheden 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 126 80% 82% 84% 633 100% 100% 100%

5 Zuidoostelijke Maasterrassen 74 21% 24% 25% 485 71% 73% 74% 1325 71% 77% 77%

6 Everlose beek/Tasbeek 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 300 71% 73% 75% 526 80% 80% 80%

7 Neerbeek Oost 38 24% 24% 24% 595 51% 52% 56% 1118 72% 72% 72%

8 Brabantse Afwateringen 394 30% 36% 43% 565 64% 70% 75% 1544 47% 17% 17%

9 Neerbeek West 65 32% 35% 37% 1010 82% 82% 83% 1107 62% 62% 69%

10 Roer 73 41% 44% 48% 515 67% 67% 68% 1044 50% 50% 72%

11 Vlootbeek 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 176 96% 97% 97% 487 78% 78% 78%

12 Geleenbeek 132 35% 36% 47% 345 79% 80% 81% 853 57% 57% 58%

13 Geul, Gulp, Eyserbeek, Selzerbeek 632 91% 91% 91% 199 82% 83% 85% 1114 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

14 Jeker en Noor 11 47% 47% 47% 18 93% 94% 96% 35 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

TOTAAL LIMBURG 2180 42% 43% 47% 6206 66% 68% 71% 13432 62% 58% 64%

Percentage areaal met volledig doelbereik

Habitattypen - doelbereik GVG Natuurbeheertypen - doelbereik GVG OGOR meetnet - doelbereik duurlijnenAnalyse doelbereik
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Tabel 4-10 Analyse arealen met volledig doelbereik (GLG) voor Huidige situatie, Autonome ontwikkelingen en LIWA  

  maatregelen. Onderscheid naar grondwaterafhankelijke habitattypen, natuurbeheertypen en OGOR-meetnet. 

 
 

In alle onderscheiden situaties en methodieken is slechts over een deel van het totale areaal sprake van 

volledige doelrealisatie. In de huidige situatie is de doelrealisatie voor de grondwaterafhankelijke 

habitattypen in Natura 2000-gebieden het geringst (42% voldoet voor wat betreft doelgat GVG en 38% 

voldoet voor wat betreft doelgat GLG) en het hoogst voor de grondwaterafhankelijke natuurbeheertypen 

(66% voldoet voor wat betreft doelgat GVG en 72% voldoet voor wat betreft doelgat GLG). De scores op 

basis van het OGOR-meetnet liggen hier tussenin; volgens deze rekenaanpak is over 62% van het totale 

areaal natte natuur sprake van volledige doelrealisatie.  

 

Verder valt op dat de Autonome ontwikkelingen en de LIWA maatregelen slechts een gering effect hebben 

op het areaal met volledige doelrealisatie. Dit geldt voor alle onderscheiden situaties en methodieken.  

De Autonome ontwikkelingen zorgen voor een verandering variërend van een afname van 4% (OGOR-

meetnet) tot een toename van 2% (natuurbeheertypen, GVG). De LIWA maatregelen zorgen ten opzichte 

van de huidige situatie in alle onderscheiden situaties en methodieken voor een toename van het areaal 

met volledige doelrealisatie. Deze toename varieert tussen 1% (natuurbeheertypen, GLG) en 5% 

(natuurbeheertypen, GVG). 

 

Na realisatie van de LIWA maatregelen wordt voor een aanzienlijk deel van het areaal 

grondwaterafhankelijke natuur geen volledig doelbereik berekend. Afhankelijk van de onderscheiden 

situatie en gekozen methodiek is dit het geval voor 27 tot 60% van het onderscheiden areaal 

grondwaterafhankelijke natuur. Mogelijke oorzaken van het achterblijvende doelbereik zitten zowel in de 

rekenmethodes als in de effectiviteit van de maatregelen.  

 

Mogelijke onzekerheden in de rekenmethoden zitten onder meer in: 

◼ De wijze van kartering van de grondwaterafhankelijke habitattypen en vegetatietypen in relatie tot 

grondwatermodelberekeningen. Bij vegetatiekartering wordt een bepaald habitattype of 

natuurbeheertype voorkomt in x% van de laagste delen van een kaartvlak, terwijl een grondwatermodel 

de grondwaterstanden berekent op basis van het vlakdekkend gemiddelde maaiveld binnen de 

rekencel. Door het vaak aanzienlijke microreliëf binnen natuurterreinen kan hierdoor een mismatch 

ontstaan tussen de maaiveldhoogte van de delen waar de natte vegetatie daadwerkelijk aanwezig is 

en de gemiddelde maaiveldhoogte van de rekencel waarmee het grondwatermodel rekent. Deze kan 

makkelijk oplopen tot enkele decimeters tot meer dan een halve meter. Voor de meest gevoelige 

vegetaties is dit het verschil tussen geen en volledige doelrealisatie. 

 

 

Nummer Naam stroomgebied

Areaal GW 

afhankelijk 

(ha) Huidig Autonoom LIWA

Areaal GW 

afhankelijk 

(ha) Huidig Autonoom LIWA

Areaal 

OGOR-

gebieden Huidig Autonoom LIWA

1 Noordoostelijke Maasterrassen 195 40% 41% 41% 608 74% 74% 74% 1444 63% 63% 71%

2 Oostrumse Beek-Loobeek 13 2% 2% 0% 213 67% 67% 67% 224 15% 15% 15%

3 Groote Molenbeek 553 0% 0% 1% 1053 52% 50% 55% 1978 53% 48% 66%

4 Kleine Afwaterende Eenheden 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 126 73% 73% 75% 633 100% 100% 100%

5 Zuidoostelijke Maasterrassen 74 28% 28% 28% 485 70% 69% 70% 1325 71% 77% 77%

6 Everlose beek/Tasbeek 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 300 65% 63% 64% 526 80% 80% 80%

7 Neerbeek Oost 38 21% 22% 24% 595 45% 43% 47% 1118 72% 72% 72%

8 Brabantse Afwateringen 394 5% 7% 7% 565 74% 74% 74% 1544 47% 17% 17%

9 Neerbeek West 65 30% 31% 35% 1010 86% 86% 87% 1107 62% 62% 69%

10 Roer 73 42% 42% 48% 515 87% 87% 88% 1044 50% 50% 72%

11 Vlootbeek 0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 176 97% 96% 96% 487 78% 78% 78%

12 Geleenbeek 132 51% 52% 62% 345 87% 87% 87% 853 57% 57% 58%

13 Geul, Gulp, Eyserbeek, Selzerbeek 632 92% 92% 92% 199 96% 96% 96% 1114 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

14 Jeker en Noor 11 62% 67% 67% 18 100% 100% 100% 35 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

TOTAAL LIMBURG 2180 38% 39% 40% 6206 72% 71% 73% 13432 62% 58% 64%

Analyse doelbereik

Percentage areaal met volledig doelbereik

Habitattypen - doelbereik GLG Natuurbeheertypen - doelbereik GLG OGOR meetnet - doelbereik duurlijnen
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◼ Onnauwkeurigheden in het grondwatermodel. De berekeningen met de Waterwijzer Natuur zijn 

gebaseerd op grondwatermodelberekeningen met het regionale grondwatermodel IBRAHYM. 

Onzekerheden in dit grondwatermodel werken direct door in de doelrealisatieberekeningen met de 

Waterwijzer Natuur. In de analyse voor de OGOR-peilbuizen is een correctie uitgevoerd op basis van 

gemeten grondwaterstandsreeksen, maar deze is niet voor alle onderscheiden OGOR-peilbuizen 

gerechtvaardigd. Daarom zitten ook in deze aanpak onzekerheden die zijn terug te voeren op het 

grondwatermodel. 

◼ Onzekerheden in en/of gedateerdheid van de vegetatiekarteringen die ten grondslag liggen aan de 

habitattypen binnen de Natura 2000-gebieden en de natuurbeheertypen binnen de Natte Natuurparels. 

◼ Onzekerheden in de relaties tussen grondwaterstanden en doelbereik grondwaterafhankelijke natuur 

(zie Figuren 4-3 en 4-10). 

 

Door deze onzekerheden is het in de analyse gevonden achterblijvende doelbereik niet zonder meer te 

bestempelen als knelpunt met betrekking tot de waterbeschikbaarheid van de grondwaterafhankelijke 

natuur. Dit neemt niet weg dat er ook aanvullende maatregelen nodig zullen zijn om te komen tot een 

volledig doelbereik van de grondwaterafhankelijke natuur. In LIWA zijn afwegingen gemaakt tussen de 

waterdoelen voor de verschillende functies en gebruikers en dit heeft ook geleid tot concessies aan de 

aard, schaal en dimensies van de geformuleerde maatregelen.  

4.6 Resumé 

De doelrealisatie natuur is voor de drie onderscheiden situaties, Huidige situatie, Autonome 

ontwikkelingen en LIWA maatregelen, op de volgende drie manieren gekwantificeerd: 

1. Met behulp van de Waterwijzer Natuur voor de grondwaterafhankelijke habitattypen binnen de Natura 

2000-gebieden. 

2. Met behulp van de Waterwijzer Natuur voor de grondwaterafhankelijke natuurbeheertypen binnen de 

Natura 2000-gebieden en Natte Natuurparels binnen Limburg. 

3. Op basis van analyse van grondwaterduurlijnen ter plaatse van het Provinciale OGOR-meetnet. 

 

Uit deze analyse blijkt dat: 

◼ De doelrealisatie natuur als gevolg van de Autonome ontwikkelingen in de meeste gebieden gelijk blijft 

aan die in de Huidige situatie. Voor een aantal gebieden leiden de Autonome ontwikkelingen tot een 

achteruitgang van de doelrealisatie. Dit is met name het geval voor de Peelgebieden, waar het 

klimaatscenario WH leidt tot verlaging van de GLG en daardoor tot vermindering van de doelrealisatie 

voor met name Hoogveen en Herstellend Hoogveen. 

◼ De LIWA maatregelen zorgen voor een duidelijke verbetering van de doelrealisatie natuur. In alle 

gebieden is minimaal een verbetering te verwachten ten opzichte van de Autonome ontwikkelingen. 

Ook ten opzichte van de Huidige situatie is meestal een verbetering van de doelrealisatie te 

verwachten. In enkele gebieden, met name de Peelrestanten, wijst met name de analyse op basis van 

de duurlijnen op een mogelijke vermindering van de doelrealisatie natuur als gevolg van de Autonome 

ontwikkelingen (klimaatscenario WH). In deze gebieden zorgen de LIWA maatregelen veelal voor 

compensatie van deze achteruitgang, waardoor de doelrealisatie na LIWA veelal gelijk is aan die in de 

Huidige situatie.  

◼ De LIWA maatregelen zorgen voor een positief effect op de waterbeschikbaarheid voor de natte, 

grondwaterafhankelijke natuur, in ieder geval ten opzichte van de Autonome ontwikkelingen en in de 

meeste gebieden ook ten opzichte van de Huidige situatie. Voor een aanzienlijk deel van het areaal 

natte natuur zal de waterbeschikbaarheid ook na realisatie van de LIWA maatregelen nog niet 

(volledig) op orde zijn. Hiervoor zijn aanvullende maatregelen binnen de Natura 2000-gebieden en 

Natte Natuurparels noodzakelijk, alsook regionale maatregelen gericht op verbetering van de 

waterbeschikbaarheid buiten de begrenzing van de natuurgebieden. 
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◼ Na realisatie van de LIWA maatregelen wordt voor een aanzienlijk deel van het areaal 

grondwaterafhankelijke natuur geen volledig doelbereik berekend. Afhankelijk van de onderscheiden 

situatie en gekozen methodiek is dit het geval voor 27 tot 60% van het onderscheiden areaal 

grondwaterafhankelijke natuur. Mogelijke oorzaken van het achterblijvende doelbereik zitten zowel in 

de rekenmethodes als in de effectiviteit van de maatregelen.  

◼ Door de onzekerheden in de rekenmethodes is het in de analyse gevonden achterblijvende doelbereik 

niet zonder meer te bestempelen als knelpunt met betrekking tot de waterbeschikbaarheid van de 

grondwaterafhankelijke natuur. 

◼ Desondanks zullen er ook aanvullende maatregelen nodig zijn om te komen tot een volledig doelbereik 

van de grondwaterafhankelijke natuur. In LIWA zijn afwegingen gemaakt tussen de waterdoelen voor 

de verschillende functies en gebruikers en dit heeft ook geleid tot concessies aan de aard, schaal en 

dimensies van de geformuleerde maatregelen.  
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5 Analyse natuurbeken 

De waterbeschikbaarheid voor de natuurbeken in Limburg is onderzocht aan de hand van het risico op 

droogval tijdens de zomerperiode. Figuur 5-1 geeft een overzicht van alle natuurbeken in Limburg.  

Deze kaart is op groter formaat tevens opgenomen in bijlage 1 (kaart B1.4). 

 

 
Figuur 5-1 Overzicht natuurbeken provincie Limburg 
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Per situatie (Huidige situatie, Autonome ontwikkelingen, LIWA maatregelen) is de lengte aan natuurbeken 

bepaald waar de berekende Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) lager ligt dan de bodem van de 

beek. Over deze trajecten is het aannemelijk dat tijdens de zomer droogval plaatsvindt. Een uitzondering 

hierop zijn de volgende beken: 

◼ Beken met een relatief groot stroomgebied bovenstrooms. Door afvoer (basisafvoer) vanuit het 

bovenstroomse deel van het stroomgebied is hier geen droogval te verwachten, ook niet als het 

grondwaterniveau tot onder de beekbodem zakt. Aangenomen is dat dit het geval is voor de volgende 

rivieren en beken: Jeker, Voer, Geul, Geleenbeek, Roode Beek, Maasnielderbeek, Swalm, Niers, 

Tungelroysebeek. 

◼ Beken die worden gevoed door bronnen of kwel vanuit grote plateaus. De bronnen zorgen ervoor dat 

de basisafvoer op peil blijft, ook na lange perioden van droogte. Ook hier is geen droogval van de beek 

te verwachten, ook niet als het grondwaterniveau tot onder de bodem van de beek zakt. Aangenomen 

is dat dit het geval is voor de volgende beken: Voer, Gulp, Eyserbeek, Selzerbeek, Worm. 

◼ Beken die gevoed worden door een substantieel effluentdebiet vanuit rioolwaterzuiveringsinstallaties 

(RWZI’s). Aangenomen is dat dit het geval is voor de volgende beken: Caumerbeek, Eyserbeek, 

Maasnielderbeek. 

◼ Beken die deels gevoed worden door wateraanvoer vanuit de Zuid-Willemsvaart, de Noordervaart en 

de Peelkanalen. Aangenomen is dat dit het geval is voor de volgende beken (inclusief zijtakken): 

Loobeek, Oostrumse Beek, Broekhuizer Molenbeek, Molenbeek van Lottum, Groote Molenbeek, 

Everlose Beek, Roggelse Beek, Bovenloop Tungelroysebeek.  

 

Figuur 5-2 geeft voor alle natuurbeken in Limburg de trajecten weer, waar op basis van de hierboven 

toegelichte analyse droogval is te verwachten in de langjarig gemiddelde zomersituatie (GLG). De 

linkerfiguur geeft de Huidige situatie weer, het middendeel de Autonome ontwikkelingen en de 

rechterfiguur de situatie na uitvoering van de LIWA maatregelen. In de figuur zijn de beken met 

wateraanvoer apart weergegeven in groen. De figuur is in groter formaat ook opgenomen in bijlage 3 

(kaart B3.1). 

 

Droogval is met name te verwachten in de kleinere zijbeken van de Geul, de Geleenbeek en de Worm, in 

het stroomgebied van de Vlootbeek en de Middelsgraaf en in een groot aantal beken in de Oostelijke 

Maasterrassen (onder meer Kroonbeek, Tielebeek, Eckeltse Beek, Aalsbeek) en de Westelijke 

Maasterrassen (onder meer Kwistbeek, Tasbeek en Springbeek).  

 

Figuur 5-3 geeft voor alle natuurbeken in Limburg de berekende verandering in droogval weer, in geval 

van de langjarig gemiddelde zomersituatie (GLG).  De linkerfiguur geeft de veranderingen weer van de 

Autonome ontwikkelingen ten opzichte van de Huidige situatie, het middendeel de veranderingen van de 

LIWA maatregelen ten opzichte van de Huidige situatie en de rechterfiguur geeft de veranderingen weer 

van de LIWA maatregelen ten opzichte van de Autonome ontwikkelingen. De figuur is in groter formaat 

ook opgenomen in bijlage 3 (kaart B3.2). 

 

Zowel de Autonome ontwikkelingen als de LIWA maatregelen zorgen lokaal voor minder en meer 

droogval van beken. De veranderingen zijn echter gering in verhouding tot de totale trajecten waar 

droogval is te verwachten. Het algemene beeld blijft grotendeels ongewijzigd, zowel in geval van de 

Autonome ontwikkelingen als de LIWA maatregelen. 

 

De analyse is ook uitgevoerd voor de zomersituatie van het droge jaar 2003. De resultaten van deze 

analyse zijn weergegeven in kaarten B3.3 en B3.4 in bijlage 3. 
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Figuur 5-2 Analyse droogval natuurbeken. Langjarig gemiddelde zomersituatie (GLG). Links: Huidige situatie, midden:  

  Autonome ontwikkelingen, rechts: LIWA maatregelen 

 
Figuur 5-3 Verandering droogval natuurbeken. Langjarig gemiddelde zomersituatie (GLG). Links: Autonome ontwikkelingen 

  ten opzichte van huidige situatie, midden: LIWA maatregelen ten opzichte van huidige situatie, rechts: LIWA  

  maatregelen ten opzichte van Autonome ontwikkelingen 
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Tabel 5-1 geeft per stroomgebied de berekende lengte droogvallende natuurbeken weer, voor de Huidige 

situatie, de Autonome ontwikkelingen en de LIWA maatregelen, zowel voor de langjarig gemiddelde 

zomersituatie als de zomersituatie van het droge jaar 2003. 

 
Tabel 5-1  Berekende lengte droogvallende natuurbeken per stroomgebied. Huidige situatie, Autonome ontwikkelingen en  

  LIWA maatregelen. Langjarig gemiddelde zomersituatie en zomersituatie 2003. 

 
 

In de huidige situatie en een langjarig gemiddelde zomersituatie is over 225 km van de in totaal 1215 km 

aan natuurbeken in Limburg droogval te verwachten. De autonome ontwikkelingen zorgen voor een 

marginale vermindering van de droogval (224 km vs. 225 km droogvallende natuurbeken). Ook de 

effecten van de LIWA maatregelen zijn gering: de totale berekende lengte droogvallende natuurbeken 

bedraagt dan 211 km vs. 225 km in de huidige situatie, een vermindering van 14 km, ofwel 6%. 

 

In het droge jaar 2003 is de totale lengte aan droogvallende natuurbeken iets groter: in de huidige situatie 

251 km vs. 225 km in de langjarig gemiddelde situatie. De berekende veranderingen zijn vergelijkbaar met 

die van de langjarig gemiddelde zomersituatie. De autonome ontwikkelingen zorgen voor een marginale 

vermindering van de droogval (248 km vs. 251 km droogvallende natuurbeken). Ook de effecten van de 

LIWA maatregelen zijn gering: de totale berekende lengte droogvallende natuurbeken bedraagt dan 238 

km vs. 251 km in de huidige situatie, een vermindering van 13 km, ofwel 5%. 

 

Zowel de Autonome ontwikkelingen als de LIWA maatregelen hebben slechts een gering effect op de 

droogval van natuurbeken. Het overgrote deel van de droogvallende natuurbeken betreft bovenlopen 

zonder wateraanvoer. Voor het overgrote deel van deze bovenlopen van natuurbeken is droogval 

gedurende de zomer een natuurlijke omstandigheid en dus niet aan te merken als knelpunt met 

betrekking tot de waterbeschikbaarheid. Verdergaande waterconserverende maatregelen zullen een 

minimaal effect hebben op de droogval van deze bovenlopen. 

  

Nummer Naam stroomgebied

Totale lengte 

natuurbeken

Gemiddelde 

situatie 2003

Gemiddelde 

situatie 2003

Gemiddelde 

situatie 2003

1 Noordoostelijke Maasterrassen 71 15 18 15 18 14 17

2 Oostrumse Beek-Loobeek 33 0 0 0 0 0 0

3 Groote Molenbeek 64 0 1 0 1 0 3

4 Kleine Afwaterende Eenheden 14 1 2 1 2 1 2

5 Zuidoostelijke Maasterrassen 63 18 19 18 19 16 17

6 Everlose beek/Tasbeek 41 6 7 6 7 6 7

7 Neerbeek Oost 59 8 9 8 9 8 9

8 Brabantse Afwateringen 13 1 6 2 6 2 6

9 Neerbeek West 101 7 8 7 9 7 8

10 Roer 71 11 12 11 12 10 11

11 Vlootbeek 83 35 41 36 43 36 43

12 Geleenbeek 280 51 54 48 51 42 45

13 Geul, Gulp, Eijserbeek en Selzerbeek 301 71 71 69 69 66 66

14 Jeker en Noor 22 2 2 2 2 2 2

Totaal 1215 225 251 224 248 211 238

Huidige situatie Autonome ontwikkelingen LIWA-maatregelen

Lengte droogvallende natuurbeken (km)
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6 Analyse landbouw 

De waterbeschikbaarheid voor de landbouw in Limburg is geanalyseerd aan de hand van de berekende 

droogteschade. Meer precies geformuleerd: de opbrengstdepressiefractie als gevolg van droogte. Dit is 

de fractie van de theoretisch maximaal haalbare gewasopbrengst, die niet tot stand komt als gevolg van te 

droge omstandigheden. Omwille van de leesbaarheid duiden we deze opbrengstdepressiefractie droogte 

verder aan als droogteschade. 

 

Met de Waterwijzer Landbouw (STOWA, 2018b) is de droogteschade landbouw berekend op basis van de 

GHG en de GLG, voor achtereenvolgens de Huidige situatie, de Autonome ontwikkelingen en de LIWA 

maatregelen. De droogteschade is berekend voor de langjarig gemiddelde situatie en voor het droge jaar 

2003. 

 

Figuur 6-1 geeft de berekende droogteschade weer voor de Huidige situatie (links), de Autonome 

ontwikkelingen (midden) en de LIWA maatregelen (rechts). Het betreft de droogteschade berekend voor 

de langjarig gemiddelde situatie. De figuur is op groter formaat eveneens opgenomen in bijlage 4 (kaart 

B4.1).  

 

 
Figuur 6-1 Berekende droogteschade landbouw voor de Huidige situatie (links), de Autonome ontwikkelingen (midden) en  

  de LIWA maatregelen (rechts). Gebaseerd op langjarig gemiddelde situatie. 

 

De minste droogteschade treedt op in de gebieden in Noord- en Midden-Limburg westelijk van de Maas. 

Over grote delen van het landbouwareaal ligt de droogteschade hier tussen de 0 en 10%. Lokaal ligt de 

berekende droogteschade hier hoger dan 10%, tot maximaal (zeer lokaal) meer dan 50%.  
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Het gebied ten oosten van de Maas is beduidend droogtegevoeliger. Gemiddeld ligt de droogteschade 

hier tussen de 20 en 30%. Lokaal ook hoger (tot maximaal 75%) en lager (klasse 0-10%). 

 

Figuur 6-2 geeft de berekende veranderingen in droogteschade weer. Links zijn de veranderingen 

weergegeven tussen de Autonome ontwikkelingen en de Huidige situatie. De middenste figuur geeft de 

veranderingen weer van de LIWA maatregelen ten opzichte van de Huidige situatie en rechts zijn de 

veranderingen weergegeven van de LIWA maatregelen ten opzichte van de Autonome ontwikkelingen.  

De figuur is op groter formaat eveneens opgenomen in bijlage 4 (kaart B4.2).  

 

 
Figuur 6-2 Berekende veranderingen in droogteschade, langjarig gemiddelde situatie. Links: Autonome ontwikkelingen  

  ten opzichte van huidige situatie. Midden: LIWA maatregelen ten opzichte van huidige situatie.   

  Rechts: LIWA maatregelen ten opzichte van autonome ontwikkelingen. 

 

De Autonome ontwikkelingen leiden ten opzichte van de Huidige situatie op de meeste plaatsen tot een 

toename van de droogteschade. Deze is voornamelijk het gevolg van het grotere neerslagtekort in de 

zomer, als gevolg van het klimaatscenario WH. Op de meeste plaatsen bedraagt de toename van de 

droogteschade minder dan 10%. Lokaal zijn toenames van 10 tot 25% te verwachten. 

 

De LIWA maatregelen leiden ten opzichte van de Autonome ontwikkelingen vrijwel overal tot een afname 

van de droogteschade. De LIWA maatregelen leiden vrijwel overal tot vernatting, waardoor de 

droogteschade minder wordt. Met name de voorgestelde beekdalbrede inrichting en subirrigatie uit grond- 

en oppervlaktewater zorgt voor een verhoging van de GLG en daardoor tot afname van droogteschade.  
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Het aanpassen van het drainageniveau van peilgestuurde drainages en het afkoppelen van 

hemelwaterafvoer in bebouwde gebieden resulteert vooral in het winterhalfjaar in 

grondwaterstandsverhogingen. De GLG -en daarmee de droogteschade- wordt door deze maatregelen 

minder beïnvloed. Op de meeste plaatsen bedraagt de berekende afname van de droogteschade minder 

dan 10%. Lokaal zijn afnames van 10 tot 25% te verwachten. 

 

De veranderingen van de droogteschade van de LIWA maatregelen ten opzichte van de Huidige situatie 

zijn wisselend. In een deel van het gebied overheerst het effect van het klimaatscenario WH (Autonome 

ontwikkelingen) en is een toename van droogteschade te verwachten. In andere delen van het gebied 

zorgen de LIWA maatregelen ervoor dat het effect van klimaatverandering ruimschoots wordt omgebogen 

en wordt een afname van de droogteschade berekend. De berekende toe- en afnames van 

droogteschade bedragen over het grootste deel van het gebied in absolute zin minder dan 10%. Lokaal 

worden veranderingen van meer dan 10%, tot maximaal 25% berekend. 

 

Aanvullend is de droogteschade en de verandering in droogteschade berekend op basis van het droge 

jaar 2003. De resultaten van deze berekeningen zijn weergegeven in kaarten B4.3 en B4.4 in bijlage 4. 

Kaart B4.3 geeft voor de drie situaties de berekende droogteschade weer. Kaart 4.4 geeft de berekende 

veranderingen in droogteschade weer. Ten opzichte van de langjarig gemiddelde situatie ligt de 

berekende droogteschade voor het jaar 2003 aanzienlijk hoger. Over grote delen van het landbouwareaal 

in de provincie Limburg wordt een droogteschade tussen 20 en 30% berekend. Lokaal ook hoger (tot 

maximaal 75%) en lager (minder dan 10%). De berekende veranderingen (kaart B4.4) komen in grote 

lijnen overeen met die voor de langjarig gemiddelde situatie.  

 

Tabellen 6-1 en 6-2 geven voor de langjarig gemiddelde situatie respectievelijk het droogtejaar 2003 de 

berekende droogteschades weer in de vorm van areaalverdelingen. Per situatie (Huidige situatie, 

Autonome ontwikkelingen en LIWA maatregelen) zijn per stroomgebied de arealen weergegeven met 

droogteschadeklassen.  

 
Tabel 6-1  Berekende droogteschadeklassen met areaalverdeling per stroomgebied. Langjarig gemiddelde situatie, met  

  onderscheid naar Huidige situatie (links), Autonome ontwikkelingen (midden) en LIWA maatregelen (rechts)  

 
 

Tabel 6-1 laat zien dat de Autonome ontwikkelingen ten opzichte van de Huidige situatie zorgen voor een 

toename van de droogteschade. In de tabel is dit te zien aan de verschuiving van het areaal van de 

klassen 0-10% en 10-20% naar de klassen 20-30%, 30-50% en 50-75%. De LIWA maatregelen zorgen 

ten opzichte van de Autonome ontwikkelingen voor een vermindering van de droogteschade. Het areaal 

van alle klassen tussen 10 en 75% neemt af, terwijl het areaal 0-10% droogteschade juist toeneemt. De 

effecten van de LIWA maatregelen ten opzichte van de Huidige situatie zijn wisselend.  

Nummer Naam stroomgebied

Totaal 

areaal 

(ha) 0-10 10-20 20-30 30-50 50-75 75-100 0-10 10-20 20-30 30-50 50-75 75-100 0-10 10-20 20-30 30-50 50-75 75-100

1 Noordoostelijke Maasterrassen 10707 2843 1770 1343 4364 387 0 2653 1971 2165 3211 708 0 2855 1855 2145 3162 690 0

2 Oostrumse Beek-Loobeek 9311 6858 1535 364 472 83 0 6349 1871 493 498 101 0 6675 1649 425 471 92 0

3 Groote Molenbeek 13706 9801 2749 862 271 23 0 9268 2851 1083 469 36 0 10211 2292 820 350 29 0

4 Kleine Afwaterende Eenheden 4523 2790 1118 353 242 21 0 2607 1136 489 265 27 0 2781 1040 428 248 26 0

5 Zuidoostelijke Maasterrassen 7015 2462 2115 830 1534 74 0 3020 1476 1040 1394 89 0 3095 1425 1027 1378 87 0

6 Everlose beek/Tasbeek 10781 6245 2947 798 752 40 0 6309 2493 950 955 75 0 6497 2411 880 926 68 0

7 Neerbeek Oost 10725 6343 2896 960 486 41 0 6187 2816 1030 646 47 0 6602 2587 887 606 44 0

8 Brabantse Afwateringen 6294 5649 491 82 72 0 0 5566 564 90 74 0 0 5765 406 51 73 0 0

9 Neerbeek West 12372 8637 2496 1000 222 18 0 8333 2470 1119 418 33 0 8624 2333 1013 375 28 0

10 Roer 5487 1437 2366 1163 475 47 0 1862 1718 1071 766 70 0 1976 1655 1047 740 69 0

11 Vlootbeek 9322 3016 3395 1460 1136 317 0 3527 2476 1558 1216 546 0 3704 2391 1491 1197 541 0

12 Geleenbeek 5147 1345 2686 841 276 0 0 1349 2513 747 533 9 0 1505 2411 704 522 8 0

13 Geul, Gulp, Eyserbeek, Selzerbeek nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

14 Jeker en Noor nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

TOTAAL LIMBURG 105388 57425 26561 10055 10298 1049 0 57028 24355 11833 10444 1738 0 60289 22453 10918 10048 1680 0

Verandering t.o.v. Huidige situatie -397 -2206 1778 146 689 0 2863 -4108 863 -250 631 0

Verandering t.o.v. Autonoom 3260 -1902 -915 -396 -59 0

Huidige situatie Autonome ontwikkelingen LIWA Maatregelen

Areaal (ha) met berekende droogteschade (%) in langjarig gemiddelde situatie
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In een deel van het gebied overheerst het effect van het klimaatscenario WH (Autonome ontwikkelingen) 

en is een toename van droogteschade te verwachten. In andere delen van het gebied zorgen de LIWA 

maatregelen ervoor dat het effect van klimaatverandering ruimschoots wordt omgebogen en wordt een 

afname van de droogteschade berekend. In Tabel 6-1 is dit terug te zien in de afname van het areaal met 

droogteschade tussen 10 en 20% en de toename van de arealen van de klassen 0-10% en 20-30%. 

 
Tabel 6-2  Berekende droogteschadeklassen met areaalverdeling per stroomgebied. Droogtejaar 2003, met onderscheid  

  naar Huidige situatie (links), Autonome ontwikkelingen (midden) en LIWA maatregelen (rechts)  

 
 

De effecten voor het droge jaar 2003 komen in grote lijnen overeen met die voor de langjarig gemiddelde 

situatie. De effectberekeningen voor het droge jaar zijn niet uitgevoerd voor de zuidelijke deelgebieden 

Vlootbeek (11) en Geleenbeek (12) en slechts voor een klein deel van het deelgebied Roer (10). 

Opvallend verschil met de berekeningen voor de langjarig gemiddelde situatie is dat de Autonome 

ontwikkelingen ten opzichte van de Huidige situatie juist voor een afname van droogteschade zorgen. Het 

overall effect van de LIWA maatregelen ten opzichte van de Huidige situatie en de Autonome 

ontwikkelingen komt voor het droogtejaar 2003 in grote lijnen overeen met dat voor de langjarig 

gemiddelde situatie. 

 

Tabel 6-3 geeft de berekende beregeningsvraag weer voor geheel Limburg. In de tabel is onderscheid 

gemaakt naar verschillende gewastypen en de langjarig gemiddelde watervraag (linkerdeel tabel, 

weerjaren 1998 tot en met 2005) en de watervraag voor het droge jaar 2003 (rechterdeel tabel). 

 
Tabel 6-3  Berekende watervraag ten behoeve van beregening voor geheel Limburg 

 
 

 

Nummer Naam stroomgebied

Totaal 

areaal 

(ha) 0-10 10-20 20-30 30-50 50-75 75-100 0-10 10-20 20-30 30-50 50-75 75-100 0-10 10-20 20-30 30-50 50-75 75-100

1 Noordoostelijke Maasterrassen 10656 3914 2539 2396 1737 71 0 4037 2597 2343 1620 65 0 4233 2538 2266 1559 63 0

2 Oostrumse Beek-Loobeek 9243 1539 3042 2999 1663 1 0 1654 3154 2876 1555 1 0 2111 3061 2597 1470 1 0

3 Groote Molenbeek 13163 1886 3766 4760 2743 9 0 1970 3862 4654 2669 9 0 3225 3733 3956 2233 9 0

4 Kleine Afwaterende Eenheden 4521 687 1357 1295 1133 49 0 718 1377 1271 1110 47 0 800 1423 1219 1035 44 0

5 Zuidoostelijke Maasterrassen 6902 2717 1260 1648 1130 140 7 2746 1267 1623 1124 133 8 2820 1246 1587 1113 130 8

6 Everlose beek/Tasbeek 10473 1686 2896 3765 2082 45 0 1741 2942 3710 2040 42 0 1859 2958 3625 1994 38 0

7 Neerbeek Oost 10558 1763 3101 3851 1742 102 0 1815 3281 3697 1666 101 0 2077 3410 3409 1567 95 0

8 Brabantse Afwateringen 6279 1877 2770 1317 315 0 0 1913 2823 1236 306 0 0 2311 2764 945 258 0 0

9 Neerbeek West 11998 1906 4170 3969 1944 10 0 1956 4199 3917 1919 10 0 2216 4202 3741 1833 10 0

10 Roer 349 115 26 179 22 7 0 116 28 177 22 7 0 121 27 174 22 6 0

11 Vlootbeek nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

12 Geleenbeek nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

13 Geul, Gulp, Eyserbeek, Selzerbeek nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

14 Jeker en Noor nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt nvt

TOTAAL LIMBURG 84140 18089 24926 26178 14509 431 7 18663 25529 25503 14030 413 8 21774 25363 23519 13083 394 8

Verandering t.o.v. Huidige situatie 574 604 -676 -480 -18 1 3685 437 -2660 -1427 -37 0

Verandering t.o.v. Autonoom 3111 -167 -1984 -947 -19 0

Areaal (ha) met berekende droogteschade (%) in situatie droogtejaar 2003

Huidige situatie Autonome ontwikkelingen LIWA Maatregelen

Beregeningsvraag (miljoen m3/jaar) langjarig gemiddelde Beregeningsvraag (miljoen m3/jaar) droogtejaar 2003

Huidige situatie
Autonome 

ontwikkelingen

LIWA 

maatregelen
Huidige situatie

Autonome 

ontwikkelingen

LIWA 

maatregelen

1 gras 3,2 3,8 3,5 4,7 5,3 4,9

2 mais 3,2 4,2 3,8 6,0 6,5 6,1

3 aardappelen 1,9 2,4 2,2 3,2 3,5 3,4

4 bieten 1,8 2,3 2,2 2,8 3,2 3,1

5 granen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 overige landbouw  4,6 5,9 5,6 7,2 8,3 7,9

7 boomteelt 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

8 glastuinbouw 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4

9 boomgaard 1,2 1,7 1,6 2,4 2,9 2,7

10 bollen 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 0,6

Totaal 16,6 21,1 19,7 27,3 30,7 29,1
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In de Huidige situatie bedraagt de watervraag voor beregening over heel Limburg langjarig gemiddeld 

16,6 miljoen m3 per jaar. Door de Autonome ontwikkelingen (met name klimaatscenario WH met drogere 

omstandigheden gedurende de zomer) neemt deze beregeningsvraag met ongeveer 28% toe, tot 21,1 

miljoen m3 per jaar. De LIWA maatregelen zorgen gebiedsdekkend voor vernatting, waardoor de 

beregeningsvraag ten opzichte van de Autonome ontwikkelingen weer afneemt, tot 19,7 miljoen m3/jaar. 

Ten opzichte van de Huidige situatie is dit nog steeds een toename van ongeveer 19%. 

In het relatief droge jaar 2003 ligt de beregeningsvraag in de Huidige situatie ongeveer tweemaal zo hoog 

als in de langjarig gemiddelde situatie: 27,3 miljoen m3/jaar (versus 16,6 miljoen m3/jaar). Net als in de 

langjarig gemiddelde situatie neemt de beregeningsvraag toe als gevolg van de Autonome 

ontwikkelingen. De LIWA maatregelen zorgen ten opzichte van de Autonome ontwikkelingen voor enige 

vermindering van de beregeningsvraag. Procentueel zijn de veranderingen in het droge jaar 2003 

aanzienlijk geringer dan in de langjarig gemiddelde situatie: Autonoom en LIWA zorgen voor een toename 

van de beregeningsvraag van 13% respectievelijk 7% ten opzichte van de Huidige situatie. 

 

Alles overziend zijn de veranderingen in droogteschade als gevolg van de LIWA maatregelen betrekkelijk 

gering in verhouding tot de totaal optredende droogteschade. Het overgrote deel van de nu optredende 

droogteschade op landbouwgronden in Limburg wordt niet opgelost door de LIWA maatregelen.  

De berekende veranderingen zijn voor het grootste deel minder dan 10%. Ook in ruimtelijke zin is de 

verandering van de berekende droogteschade gering. De verandering van de areaalverdeling van klassen 

in droogteschade heeft betrekking op maximaal 10 à 20% van het totale areaal binnen de betreffende 

klassen.  

 

Het klimaatscenario WH, dat is opgenomen in de Autonome ontwikkelingen resulteert in een aanzienlijke 

toename van de watervraag voor beregening (28% in de langjarig gemiddelde situatie en 13% in het 

relatief droge jaar 2003). Deze toegenomen watervraag wordt slechts ten dele gecompenseerd door de 

LIWA maatregelen; ook na realisatie van de LIWA maatregelen ligt de beregeningsvraag nog hoger dan 

die in de huidige situatie (19% in de langjarig gemiddelde situatie en 7% in het relatief droge jaar 2003). 

 

Verdere vermindering van de droogteschade voor de landbouw is mogelijk door: 

◼ Extra waterhuishoudkundige maatregelen te treffen, aanvullend op de LIWA maatregelen. Het 

handelingsperspectief van deze maatregelen is beperkt; de resterende droogteschade (zie Figuur 6-1) 

is slechts voor een gering deel te verminderen door technische maatregelen. De meeste 

waterhuishoudkundige maatregelen hebben vooral effect op de GHG en de GVG, terwijl de GLG veel 

minder te beïnvloeden is. 

◼ De gewaskeuze (teelt) beter aan te passen op de grondwatersituatie en te zoeken naar gewassen en 

gewasvarianten (rassen) die beter bestand zijn tegen droogte of juist hogere grondwaterstanden 

verdragen (waardoor verdere vernatting in de beekdalen kan worden doorgevoerd). 
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7 Analyse lange termijn evenwicht grondwaterstijghoogten 

De KaderRichtlijn Water (KRW) stelt lidstaten verplicht om uitputting van het grondwater als gevolg van 

overmatige onttrekking van grondwater te voorkomen. Voor de toestandsbepaling moet daarom 

aangegeven worden of de grondwateronttrekkingen op lange termijn in evenwicht zijn met de 

grondwateraanvulling. Dit moet onderbouwd worden met monitoring. Het meetdoel voor de monitoring is 

als volgt gedefinieerd (Broers et al., 2005):  

 

Het zodanig meten van de grondwaterstijghoogten, dat voldoende betrouwbaar vastgesteld kan worden 

of, los van meteorologische invloeden, sprake is van een structurele verandering van de 

grondwaterstijghoogten. 

 

Daarbij wordt de referentiesituatie 2000-2005 gehanteerd.  

 

In het project waterbeschikbaarheid is geanalyseerd of grondwateronttrekkingen op lange termijn in 

evenwicht zijn met de grondwateraanvulling aan de hand van de berekende veranderingen in stijghoogten 

als gevolg van autonome ontwikkeling en LIWA maatregelen ten opzichte van de huidige situatie.  

 

De stijghoogteveranderingen zijn gekwantificeerd en geanalyseerd voor de volgende grondwaterlichamen: 

a. Krijt-Maas, ondiepe watervoerende pakket; Maasgrinden; Formatie van Beegden. 

b. Krijt-Maas, diepe watervoerende pakket; kalksteen; Formaties van Maastricht en Gulpen. 

c. Roerdalslenk, bovenste deel Kiezeloölietformatie; Zanden van Peij (tussen Bovenste en Onderste 

Brunssumklei). 

d. Roerdalslenk, onderste deel Kiezeloölietformatie; Formatie van Waubach (onder Onderste 

Brunssumklei). 

e. Venloschol, ondiepe watervoerende pakket; Tegelengrind. 

f. Venloschol, diepe watervoerende pakket; Venlozanden. 

 

In geen van deze grondwaterlichamen is uitputting van de grondwatervoorraad te voorzien. Zowel in de 

Huidige situatie als in de toekomstige situatie (Autonome ontwikkelingen en LIWA maatregelen) is de 

aanvulling van het grondwater (grondwateraanvulling en horizontale instroom) groter dan de uitputting van 

het grondwater (verticale en horizontale uitstroom en grondwateronttrekkingen).  

 

Een eventuele onbalans tussen grondwateraanvulling en grondwateronttrekkingen komt voornamelijk tot 

uitdrukking in de vorm van ongewenste stijghoogteverlagingen. Deze kunnen namelijk leiden tot het 

verminderen of wegvallen van diepe kwel, met mogelijk negatieve effecten voor de 

grondwaterafhankelijke natuur (Natura 2000-gebieden en Natte Natuurparels). Verder zorgen 

stijghoogteverlagingen tot een mogelijke toename van het risico op verontreiniging van het diepe 

grondwater, vooral door extra infiltratie vanuit de ondiepe watervoerende pakketten. 

 

Stijghoogteveranderingen in de bovengenoemde grondwaterlichamen zijn te verwachten als gevolg van 

de volgende Autonome ontwikkelingen en LIWA maatregelen: 

◼ Autonome ontwikkelingen: 

 Klimaatscenario WH. Dit klimaatscenario leidt langjarig gemiddeld tot toename van de 

grondwateraanvulling door neerslag.  

 Geprognosticeerde toename van de drink- en industriewaterwinningen met 18%. Zorgt voor 

stijghoogteverlagingen in watervoerende pakketten. 

 Nog uit te voeren NLP-maatregelen en interne waterconserveringsmaatregelen binnen Natura 

2000-gebieden en Natte Natuurparels. Zorgen voor verhoging freatische grondwaterstanden en 

daardoor mogelijk tot verhogingen van stijghoogten in de diepere watervoerende pakketten. 
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◼ LIWA maatregelen: 

 Verhoging drainageniveaus peilgestuurde drainage (50 cm jaarrond) en permanent opleggen 

zomerpeil in primaire en secundaire watergangen. Zorgt voor verhoging van freatische 

grondwaterstanden en daardoor mogelijk tot verhogingen van stijghoogten in de diepere 

watervoerende pakketten. 

 Afkoppelen en infiltreren van hemelwater in bebouwde gebieden. Zorgt voor verhoging van 

freatische grondwaterstanden en daardoor mogelijk tot verhogingen van stijghoogten in de diepere 

watervoerende pakketten. 

 Subirrigatie uit grondwater en oppervlaktewater. Leidt ten opzichte van beregening tot minder 

watergebruik voor landbouw. Daardoor in het algemeen verhoging freatische grondwaterstanden en 

mogelijk ook verhoging van de stijghoogten in de diepere watervoerende pakketten. 

 Beekdalbrede inrichting. Zorgt voor verhoging van freatische grondwaterstanden en mogelijk ook 

verhoging van de stijghoogten in de diepere watervoerende pakketten. 

 

In de uitgevoerde analyse is geen rekening gehouden met de effecten van eventuele toekomstige 

veranderingen van grondwateronttrekkingen uit bruinkoolgroeves in Duitsland. De invloed van de huidige 

grondwateronttrekkingen uit de bruinkoolgroeves is wel meegenomen in de grondwatermodellering. 
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Figuur 7-1 Berekende stijghoogteveranderingen (LIWA+Autonoom ten opzichte van Huidige situatie) voor het ondiepe  

  watervoerende pakket in Zuid-Limburg (Maasgrinden), het bovenste deel van de Kiezeloölietformatie in de  

  Roeldalslenk en het ondiepe watervoerende pakket in de Venloschol. 

 

Figuur 7-1 geeft de berekende stijghoogteveranderingen (LIWA+Autonoom ten opzichte van Huidige 

situatie) weer voor het ondiepe watervoerende pakket in Zuid-Limburg (Maasgrinden), het bovenste deel 

van de Kiezeloölietformatie in de Roeldalslenk en het ondiepe watervoerende pakket in de Venloschol.  

De figuur is in groter formaat opgenomen in bijlage 5 (kaart B5.1). 

 

Figuur 7-2 geeft de berekende stijghoogteveranderingen (LIWA+Autonoom ten opzichte van Huidige 

situatie) weer voor het diepe watervoerende pakket in Zuid-Limburg (kalksteen), het onderste deel van de 

Kiezeloölietformatie in de Roeldalslenk en het diepe watervoerende pakket in de Venloschol. De figuur is 

in groter formaat opgenomen in bijlage 5 (kaart B5.2). 

 

De berekende stijghoogteverlagingen, zowel die in Figuur 7-1 als die in Figuur 7-2 zijn structureel en zijn 

representatief voor de doorgerekende reeks weerjaren van 1998 tot en met 2005. 
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Figuur 7-2 Berekende stijghoogteveranderingen (LIWA+Autonoom ten opzichte van Huidige situatie) voor het diepe  

  watervoerende pakket in Zuid-Limburg (kalksteen), het onderste deel van de Kiezeloölietformatie in de  

  Roeldalslenk en het diepe watervoerende pakket in de Venloschol. 

 

In het gebied ten zuiden van de Feldbiss zijn stijghoogteverlagingen te verwachten tot maximaal 2 m in de 

invloedgebieden van de verschillende drinkwaterwinningen. Deze zijn het gevolg van de aangenomen 

autonome toename van de grondwateronttrekking met 18%. Buiten de invloedssfeer van deze winningen 

zorgen zowel het klimaatscenario WH als de LIWA maatregelen voor verhogingen van de stijghoogten, tot 

maximaal 5 m. Het klimaatscenario WH zorgt langjarig gemiddeld voor een toename van de 

grondwateraanvulling. In Zuid-Limburg zorgt met name de LIWA maatregel afkoppelen van stedelijk 

gebied voor verhogingen van de stijghoogten. 

 

In de diepe watervoerende pakketten van de Roerdalslenk zijn ten opzichte van de Huidige situatie 

voornamelijk stijghoogteverlagingen te verwachten. De sterkste verlagingen (1 tot 2 m) worden berekend 

in het zuidelijke deel van de Roeldalslenk (omgeving Born, Echt, Susteren).  
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De verlagingen zijn het gevolg van de aangenomen autonome toename van de grondwateronttrekking 

met 18%. Het grondwaterverhogende effect van het klimaatscenario WH (langjarig toename van 

grondwateraanvulling) en de verschillende LIWA maatregelen werkt door de hoge hydraulische weerstand 

van de Bovenste Brunssumklei slechts in geringe mate door tot in de diepe watervoerende pakketten van 

de Roerdalslenk. Per saldo resulteert dit in stijghoogteverlagingen. 

 

De effecten voor de grondwaterlichamen in de Venloschol zijn wisselend. In het zuidelijk deel zorgt de 

aangenomen autonome toename van de grondwateronttrekking met 18% voor verlaging van de 

stijghoogten, tot maximaal 1 m in de directe omgeving van de drinkwaterwinningen. In het noordelijk deel 

van de Venloschol zijn per saldo verhogingen van de stijghoogten te verwachten, tot maximaal 0,5 m in 

het ondiepe watervoerende pakket. Deze zijn het gevolg van de toename van de langjarig gemiddelde 

grondwateraanvulling als gevolg van het klimaatscenario WH en de verschillende LIWA maatregelen. 
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8 Analyse waterbeschikbaarheid per deelgebied 

8.1 Algemeen 

In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de analyse waterbeschikbaarheid per deelgebied verder uitgewerkt.  

Daarbij is uitgegaan van de (geclusterde) stroomgebieden, die ook in LIWA zijn gebruikt.  

De stroomgebiedsindeling is weergegeven in Figuur 6-4 en Kaart B1.1 in bijlage 1. Per deelgebied volgt 

een resumé van de effecten op waterbeschikbaarheid voor de grondwaterafhankelijke natuur, de 

natuurbeken en de landbouw. Per gebied zijn waar relevant ook specifieke knelpunten benoemd. 

8.2 Deelgebied 1: Noordoostelijke Maasterrassen 

Tabel 8-1 geeft voor dit deelgebied een overzicht van de berekende effecten op de waterbeschikbaarheid 

voor de grondwaterafhankelijke natuur, de natuurbeken en de landbouw. 

 
Tabel 8-1  Effecten waterbeschikbaarheid grondwaterafhankelijke natuur, natuurbeken en landbouw. Deelgebied 1,  

  Noordoostelijke Maasterrassen. 

 
 

Binnen dit deelgebied ligt een groot deel van het Natura 2000-gebied Maasduinen. Opvallend is dat voor 

de grondwaterafhankelijke habitattypen binnen dit Natura 2000-gebied een zeer laag doelbereik wordt 

berekend. Slechts voor 11% van het areaal grondwaterafhankelijke habitattypen voldoet de GVG aan de 

eisen. Opvallend is verder dat de oppervlakte volledig doelbereik vrijwel niet verandert onder invloed van 

de Autonome ontwikkelingen en de LIWA maatregelen. Mogelijke reden hiervoor is dat veel van de 

grondwaterafhankelijke habitattypen en natuurbeheertypen afhankelijk zijn van zogenoemde 

schijngrondwaterspiegels. Deze schijngrondwaterspiegels worden niet of nauwelijks beïnvloed door 

ingrepen in het regionale grondwatersysteem. Tot slot valt op dat de analyse op basis van het OGOR 

meetnet aanzienlijk meer doelbereik oplevert en -in tegenstelling tot de analyse op basis van Waterwijzer 

Natuur- ook een duidelijke toename van het areaal doelbereik als gevolg van de LIWA maatregelen. 

 

Binnen het deelgebied komen natuurbeken voor met een totale lengte van 71 km. Hiervan heeft 15 tot 18 

km risico op droogval. De lengte droogvallende beken wordt nauwelijks beïnvloed door de Autonome 

ontwikkelingen en de LIWA maatregelen. 

 

Ten opzichte van de Huidige situatie zorgen de Autonome ontwikkelingen voor toename van 

droogteschade. Deze toename van droogteschade als gevolg van de Autonome ontwikkelingen wordt 

nagenoeg ongedaan gemaakt door de LIWA maatregelen. Dit is in lijn met de overige deelgebieden. 

Verder valt op dat de Autonome ontwikkelingen en LIWA maatregelen relatief weinig effect hebben op de 

totale omvang van de droogteschade in het deelgebied. Ongeveer 60% van de oppervlakte aan 

landbouwgronden ondervindt in de huidige situatie een droogteschade van meer dan 20%. Dit blijft in de 

Autonome ontwikkelingen en na uitvoering van de LIWA maatregelen vrijwel gelijk. 

Areaal GW 

afhankelijk 

(ha) Huidig Autonoom LIWA

Areaal GW 

afhankelijk 

(ha) Huidig Autonoom LIWA

Areaal 

OGOR-

gebieden Huidig Autonoom LIWA

195 11% 12% 12% 608 58% 60% 60% 1444 63% 63% 71%

195 40% 41% 41% 608 74% 74% 74% 1444 63% 63% 71%

71

0-10% 10-20% 20-50% 50-100% 0-10% 10-20% 20-50% 50-100% 0-10% 10-20% 20-50% 50-100%

10707 2843 1770 5707 387 2653 1971 5375 708 2855 1855 5308 690

-190 201 -332 321 12 86 -399 303

202 -115 -68 -19

Verandering ten opzichte van Huidige situatie

Verandering ten opzichte van Autonome ontwikkelingen

Lengte droogvallende beken (km) Totaal land-

bouwareaal 

(ha)

Huidige situatie Autonome ontwikkelingen LIWA maatregelen

Areaal met berekende droogteschade (%)

Gemiddelde situatie 2003 Gemiddelde situatie 2003

15 18 15 18 14 17

Percentage areaal met volledig doelbereik

Habitattypen

Huidige situatie Autonome ontwikkelingen LIWA maatregelen

Natuurbeheertypen OGOR meetnet

Op basis van doelgat GVG

Op basis van doelgat GLG

Totale lengte 

beken (km)

Doelbereik grondwaterafhankelijke natuur

Gemiddelde situatie 2003
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8.3 Deelgebied 2: Oostrumse Beek-Loobeek 

Tabel 8-2 geeft voor dit deelgebied een overzicht van de berekende effecten op de waterbeschikbaarheid 

voor de grondwaterafhankelijke natuur, de natuurbeken en de landbouw. 

 
Tabel 8-2  Effecten waterbeschikbaarheid grondwaterafhankelijke natuur, natuurbeken en landbouw. Deelgebied 2,  

  Oostrumse Beek - Loobeek 

 
 

De belangrijkste grondwaterafhankelijke natuurgebieden binnen dit deelgebied zijn Heidsche Peel (Natte 

Natuurparel) en Boschhuizerbergen (Natte Natuurparel en Natura 2000). Met name in de Heidsche Peel is 

het berekende doelbereik gering. Dit neemt ook nauwelijks toe als gevolg van de Autonome 

ontwikkelingen en de LIWA maatregelen. 

 

Binnen het deelgebied komen natuurbeken voor met een totale lengte van 33 km. Door de aanvoer van 

kanaalwater is het risico op droogval vrijwel nihil. 

 

Ten opzichte van de Huidige situatie zorgen de Autonome ontwikkelingen voor toename van 

droogteschade. Deze toename van droogteschade als gevolg van de Autonome ontwikkelingen wordt 

nagenoeg ongedaan gemaakt door de LIWA maatregelen. Dit is in lijn met de overige deelgebieden. In 

vergelijking met andere deelgebieden is de droogteschade betrekkelijk gering. Slechts 10% van de 

oppervlakte aan landbouwgronden ondervindt in de huidige situatie een droogteschade van meer dan 

20%. Dit blijft in de Autonome ontwikkelingen en na uitvoering van de LIWA maatregelen vrijwel gelijk. 

8.4 Deelgebied 3: Groote Molenbeek 

Tabel 8-3 geeft voor dit deelgebied een overzicht van de berekende effecten op de waterbeschikbaarheid 

voor de grondwaterafhankelijke natuur, de natuurbeken en de landbouw. 

 
Tabel 8-3 Effecten waterbeschikbaarheid grondwaterafhankelijke natuur, natuurbeken en landbouw. Deelgebied 3, Groote 

Molenbeek 

 
 

De belangrijkste grondwaterafhankelijke natuurgebieden binnen dit deelgebied zijn de Mariapeel (Natte 

Natuurparel en Natura 2000) en Castenrayse Broek en -Vennen (Natte Natuurparel).  

Areaal GW 

afhankelijk 

(ha) Huidig Autonoom LIWA

Areaal GW 

afhankelijk 

(ha) Huidig Autonoom LIWA

Areaal 

OGOR-

gebieden Huidig Autonoom LIWA

13 25% 38% 40% 213 54% 57% 60% 224 15% 15% 15%

13 2% 2% 0% 213 67% 67% 67% 224 15% 15% 15%

33

0-10% 10-20% 20-50% 50-100% 0-10% 10-20% 20-50% 50-100% 0-10% 10-20% 20-50% 50-100%

9311 6858 1535 836 83 6349 1871 991 101 6675 1649 896 92

-509 336 155 18 -183 114 60 9

326 -222 -95 -9

Verandering ten opzichte van Huidige situatie

Verandering ten opzichte van Autonome ontwikkelingen

0 0 0 0

Areaal met berekende droogteschade (%)

Totaal land-

bouwareaal 

Huidige situatie Autonome ontwikkelingen LIWA maatregelen

Autonome ontwikkelingen LIWA maatregelen

Gemiddelde situatie 2003 Gemiddelde situatie 2003 Gemiddelde situatie 2003

Op basis van doelgat GVG

Op basis van doelgat GLG

Lengte droogvallende beken (km)

Totale lengte 

beken (km)

Huidige situatie

0 0

Doelbereik grondwaterafhankelijke natuur

Percentage areaal met volledig doelbereik

Habitattypen Natuurbeheertypen OGOR meetnet

Areaal GW 

afhankelijk 

(ha) Huidig Autonoom LIWA

Areaal GW 

afhankelijk 

(ha) Huidig Autonoom LIWA

Areaal 

OGOR-

gebieden Huidig Autonoom LIWA

553 11% 12% 17% 1053 51% 53% 60% 1978 53% 48% 66%

553 0% 0% 1% 1053 52% 50% 55% 1978 53% 48% 66%

64

0-10% 10-20% 20-50% 50-100% 0-10% 10-20% 20-50% 50-100% 0-10% 10-20% 20-50% 50-100%

13706 9801 2749 1133 23 9268 2851 1551 36 10211 2292 1171 29

-534 102 419 14 410 -458 38 6

944 -560 -381 -8

Verandering ten opzichte van Huidige situatie

Verandering ten opzichte van Autonome ontwikkelingen

1 0 3

Areaal met berekende droogteschade (%)

Totaal land-

bouwareaal 

Huidige situatie Autonome ontwikkelingen LIWA maatregelen

Doelbereik grondwaterafhankelijke natuur

Percentage areaal met volledig doelbereik

Habitattypen Natuurbeheertypen OGOR meetnet

Op basis van doelgat GVG

Op basis van doelgat GLG

Lengte droogvallende beken (km)

Totale lengte 

beken (km)

Huidige situatie Autonome ontwikkelingen LIWA maatregelen

Gemiddelde situatie 2003 Gemiddelde situatie 2003 Gemiddelde situatie 2003

0 1 0
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Op basis van de berekeningen met de Waterwijzer Natuur wordt met name voor de Mariapeel een zeer 

laag doelbereik berekend. Bovendien leiden de LIWA maatregelen volgens deze rekenaanpak nauwelijks 

tot extra doelbereik. De analyse op basis van de OGOR peilbuizen resulteren voor de Mariapeel in een 

aanzienlijk hoger berekend doelbereik. De Autonome ontwikkelingen resulteren, met name als gevolg van 

de lagere zomerneerslag en hogere vochttekorten door klimaatscenario WH, in een achteruitgang van het 

doelbereik van de Mariapeel. Vervolgens resulteren de LIWA maatregelen in een duidelijke verbetering 

van het doelbereik voor de Mariapeel, zowel ten opzichte van de Autonome ontwikkelingen als de Huidige 

situatie. 

 

Binnen het deelgebied komen natuurbeken voor met een totale lengte van 64 km. Door de aanvoer van 

kanaalwater is het risico op droogval zeer gering. 

 

Ten opzichte van de Huidige situatie zorgen de Autonome ontwikkelingen voor toename van 

droogteschade. Deze toename van droogteschade als gevolg van de Autonome ontwikkelingen wordt 

volledig ongedaan gemaakt door de LIWA maatregelen. De LIWA maatregelen zorgen zelfs voor een 

afname van de droogteschade ten opzichte van de Huidige situatie. In vergelijking met andere 

deelgebieden is de droogteschade betrekkelijk gering. Ongeveer 9% van de oppervlakte aan 

landbouwgronden ondervindt in de huidige situatie een droogteschade van meer dan 20%. Door de 

Autonome ontwikkelingen neemt dit toe tot circa 15%. Na uitvoering van de LIWA maatregelen neemt het 

percentage van het landbouwareaal met een droogteschade meer dan 20% weer af tot ongeveer 9%. 

8.5 Deelgebied 4: Kleine Afwaterende Eenheden 

Tabel 8-4 geeft voor dit deelgebied een overzicht van de berekende effecten op de waterbeschikbaarheid 

voor de grondwaterafhankelijke natuur, de natuurbeken en de landbouw. 

 
Tabel 8-4  Effecten waterbeschikbaarheid grondwaterafhankelijke natuur, natuurbeken en landbouw.    

  Deelgebied 4, Kleine Afwaterende Eenheden. 

 
 

Binnen dit deelgebied komen geen Natura 2000-gebieden voor. De grondwaterafhankelijke natuur komt 

voor het grootste deel voor binnen de Natte Natuurparels Sohr en Legerterbos, Schuitwater en 

Kaldenbroek. Het berekende doelbereik in deze gebieden is (zeer) hoog, zeker in verhouding tot de 

grondwaterafhankelijke natuur in de andere deelgebieden. Volgens de analyse op basis van de OGOR-

buizen is het doelbereik in de Huidige situatie al 100% en blijft dit ook zo bij de Autonome ontwikkelingen 

en na uitvoering van de LIWA maatregelen. 

 

Binnen het deelgebied komen natuurbeken voor met een totale lengte van 14 km. Door de aanvoer van 

kanaalwater is het risico op droogval zeer gering. 

 

Ten opzichte van de Huidige situatie zorgen de Autonome ontwikkelingen voor toename van 

droogteschade. Deze toename van droogteschade als gevolg van de Autonome ontwikkelingen wordt 

grotendeels ongedaan gemaakt door de LIWA maatregelen.  

Areaal GW 

afhankelijk 

(ha) Huidig Autonoom LIWA

Areaal GW 

afhankelijk 

(ha) Huidig Autonoom LIWA

Areaal 

OGOR-

gebieden Huidig Autonoom LIWA

0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 126 80% 82% 84% 633 100% 100% 100%

0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 126 73% 73% 75% 633 100% 100% 100%

14

0-10% 10-20% 20-50% 50-100% 0-10% 10-20% 20-50% 50-100% 0-10% 10-20% 20-50% 50-100%

4523 2790 1118 595 21 2607 1136 754 27 2781 1040 676 26

-183 19 159 6 -9 -77 81 5

174 -96 -78 -1

Verandering ten opzichte van Huidige situatie

Verandering ten opzichte van Autonome ontwikkelingen

1 2 1 2

Areaal met berekende droogteschade (%)

Totaal land-

bouwareaal 

Huidige situatie Autonome ontwikkelingen LIWA maatregelen

Autonome ontwikkelingen LIWA maatregelen

Gemiddelde situatie 2003 Gemiddelde situatie 2003 Gemiddelde situatie 2003

Op basis van doelgat GVG

Op basis van doelgat GLG

Lengte droogvallende beken (km)

Totale lengte 

beken (km)

Huidige situatie

1 2

Doelbereik grondwaterafhankelijke natuur

Percentage areaal met volledig doelbereik

Habitattypen Natuurbeheertypen OGOR meetnet
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In vergelijking met andere deelgebieden is de droogteschade betrekkelijk gering. Ongeveer 14% van de 

oppervlakte aan landbouwgronden ondervindt in de huidige situatie een droogteschade van meer dan 

20%. Door de Autonome ontwikkelingen neemt dit toe tot circa 17%. Na uitvoering van de LIWA 

maatregelen neemt het percentage van het landbouwareaal met een droogteschade meer dan 20% weer 

af tot ongeveer 15%. De LIWA maatregelen zorgen dus niet voor volledige compensatie van de toename 

van de droogteschade als gevolg van de Autonome ontwikkelingen (m.n. invloed van klimaatscenario WH). 

8.6 Deelgebied 5: Zuidoostelijke Maasterrassen 

Tabel 8-5 geeft voor dit deelgebied een overzicht van de berekende effecten op de waterbeschikbaarheid 

voor de grondwaterafhankelijke natuur, de natuurbeken en de landbouw. 
 

Tabel 8-5  Effecten waterbeschikbaarheid grondwaterafhankelijke natuur, natuurbeken en landbouw.    

  Deelgebied 5, Zuidoostelijke Maasterrassen 

 
 

Binnen dit deelgebied liggen de grondwaterafhankelijke natuurgebieden De Hamert en Swalmdal. Beide 

gebieden hebben de status als Natura 2000-gebied en Natte Natuurparel. De analyse met Waterwijzer 

Natuur resulteert voor de grondwaterafhankelijke habitattypen in een laag berekend doelbereik, dat 

bovendien nauwelijks toeneemt door de Autonome ontwikkelingen en LIWA maatregelen. Met name voor 

de grondwaterafhankelijke habitattypen in het natuurgebied De Hamert (onderdeel van Natura 2000-

gebied Maasduinen) wordt een zeer laag doelbereik berekend. Veel van deze grondwaterafhankelijke 

habitattypen zijn afhankelijk van zogenoemde schijngrondwaterspiegels. Deze schijngrondwaterspiegels 

worden niet of nauwelijks beïnvloed door ingrepen in het regionale grondwatersysteem. Tot slot valt op 

dat de analyse op basis van het OGOR meetnet aanzienlijk meer doelbereik oplevert en -in tegenstelling 

tot de analyse op basis van Waterwijzer Natuur- ook een duidelijke toename van het areaal doelbereik als 

gevolg van de LIWA maatregelen. 

 

Binnen het deelgebied komen natuurbeken voor met een totale lengte van 63 km. Hiervan ondervindt 16 

tot 19 km risico op droogval. De lengte droogvallende beken wordt nauwelijks beïnvloed door de 

Autonome ontwikkelingen en de LIWA maatregelen. 

 

Ten opzichte van de Huidige situatie zorgen de Autonome ontwikkelingen voor toename van 

droogteschade. Deze toename van droogteschade als gevolg van de Autonome ontwikkelingen wordt 

voor een klein deel ongedaan gemaakt door de LIWA maatregelen. In absolute zin is de droogteschade in 

dit deelgebied tamelijk hoog. Ongeveer 35% van de oppervlakte aan landbouwgronden ondervindt in de 

huidige situatie een droogteschade van meer dan 20%. Door de Autonome ontwikkelingen neemt dit toe 

tot circa 36%. Na uitvoering van de LIWA maatregelen blijft het percentage van het landbouwareaal met 

een droogteschade meer dan 20% ongeveer gelijk aan dat na Autonome ontwikkelingen: ongeveer 36%. 

8.7 Deelgebied 6: Everlose Beek / Tasbeek 

Tabel 8-6 geeft voor dit deelgebied een overzicht van de berekende effecten op de waterbeschikbaarheid 

voor de grondwaterafhankelijke natuur, de natuurbeken en de landbouw. 

Areaal GW 

afhankelijk 

(ha) Huidig Autonoom LIWA

Areaal GW 

afhankelijk 

(ha) Huidig Autonoom LIWA

Areaal 

OGOR-

gebieden Huidig Autonoom LIWA

74 21% 24% 25% 485 71% 73% 74% 1325 71% 77% 77%

74 28% 28% 28% 485 70% 69% 70% 1325 71% 77% 77%

63

0-10% 10-20% 20-50% 50-100% 0-10% 10-20% 20-50% 50-100% 0-10% 10-20% 20-50% 50-100%

7015 2462 2115 2364 74 3020 1476 2434 89 3095 1425 2405 87

558 -639 70 15 633 -689 41 13

75 -51 -29 -2

Verandering ten opzichte van Huidige situatie

Verandering ten opzichte van Autonome ontwikkelingen

18 19 16 17

Areaal met berekende droogteschade (%)

Totaal land-

bouwareaal 

Huidige situatie Autonome ontwikkelingen LIWA maatregelen

Autonome ontwikkelingen LIWA maatregelen

Gemiddelde situatie 2003 Gemiddelde situatie 2003 Gemiddelde situatie 2003

Op basis van doelgat GVG

Op basis van doelgat GLG

Lengte droogvallende beken (km)

Totale lengte 

beken (km)

Huidige situatie

18 19

Doelbereik grondwaterafhankelijke natuur

Percentage areaal met volledig doelbereik

Habitattypen Natuurbeheertypen OGOR meetnet
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Tabel 8-6  Effecten waterbeschikbaarheid grondwaterafhankelijke natuur, natuurbeken en landbouw.    

  Deelgebied 6, Everlose Beek / Tasbeek. 

 
 

Binnen dit deelgebied komen geen Natura 2000-gebieden voor. De grondwaterafhankelijke natuur komt 

voor het grootste deel voor binnen de Natte Natuurparels Koelbroek en Dubbroek. Het berekende 

doelbereik in deze gebieden is hoog, zeker in verhouding tot de grondwaterafhankelijke natuur in de 

andere deelgebieden. Op basis van de berekeningen met de Waterwijzer Natuur is een beperkte toename 

van het doelbereik te verwachten als gevolg van de LIWA maatregelen. De analyse op basis van het 

OGOR laat geen toename van het doelbereik zien als gevolg van de Autonome ontwikkelingen en de 

LIWA maatregelen; zowel voor de Huidige situatie als de Autonome ontwikkelingen als de LIWA 

maatregelen wordt volledig doelbereik berekend voor 80% van de totale oppervlakte natte natuur. 

 

Binnen het deelgebied komen natuurbeken voor met een totale lengte van 41 km. Hiervan ondervindt 6 tot 

7 km risico op droogval. De lengte droogvallende beken wordt nauwelijks beïnvloed door de Autonome 

ontwikkelingen en de LIWA maatregelen. 

 

Ten opzichte van de Huidige situatie zorgen de Autonome ontwikkelingen voor toename van 

droogteschade. Deze toename van droogteschade als gevolg van de Autonome ontwikkelingen wordt 

deels ongedaan gemaakt door de LIWA maatregelen. In vergelijking met andere deelgebieden is de 

droogteschade betrekkelijk gering. Ongeveer 15% van de oppervlakte aan landbouwgronden ondervindt 

in de huidige situatie een droogteschade van meer dan 20%. Door de Autonome ontwikkelingen neemt dit 

toe tot circa 18%. Na uitvoering van de LIWA maatregelen neemt het percentage van het landbouwareaal 

met een droogteschade meer dan 20% weer iets af tot ongeveer 17%. De LIWA maatregelen zorgen dus 

niet voor volledige compensatie van de toename van de droogteschade als gevolg van de Autonome 

ontwikkelingen (m.n. invloed van klimaatscenario WH). 

8.8 Deelgebied 7: Neerbeek-Oost 

Tabel 8-7 geeft voor dit deelgebied een overzicht van de berekende effecten op de waterbeschikbaarheid 

voor de grondwaterafhankelijke natuur, de natuurbeken en de landbouw. 

 
Tabel 8-7  Effecten waterbeschikbaarheid grondwaterafhankelijke natuur, natuurbeken en landbouw.    

  Deelgebied 7, Neerbeek-oost. 

 
 

Areaal GW 

afhankelijk 

(ha) Huidig Autonoom LIWA

Areaal GW 

afhankelijk 

(ha) Huidig Autonoom LIWA

Areaal 

OGOR-

gebieden Huidig Autonoom LIWA

0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 300 71% 73% 75% 526 80% 80% 80%

0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 300 65% 63% 64% 526 80% 80% 80%

41

0-10% 10-20% 20-50% 50-100% 0-10% 10-20% 20-50% 50-100% 0-10% 10-20% 20-50% 50-100%

10781 6245 2947 1550 40 6309 2493 1905 75 6497 2411 1806 68

64 -454 355 35 252 -536 256 28

188 -82 -99 -7

Verandering ten opzichte van Huidige situatie

Verandering ten opzichte van Autonome ontwikkelingen

6 7 6 7

Areaal met berekende droogteschade (%)

Totaal land-

bouwareaal 

Huidige situatie Autonome ontwikkelingen LIWA maatregelen

Autonome ontwikkelingen LIWA maatregelen

Gemiddelde situatie 2003 Gemiddelde situatie 2003 Gemiddelde situatie 2003

Op basis van doelgat GVG

Op basis van doelgat GLG

Lengte droogvallende beken (km)

Totale lengte 

beken (km)

Huidige situatie

6 7

Doelbereik grondwaterafhankelijke natuur

Percentage areaal met volledig doelbereik

Habitattypen Natuurbeheertypen OGOR meetnet

Areaal GW 

afhankelijk 

(ha) Huidig Autonoom LIWA

Areaal GW 

afhankelijk 

(ha) Huidig Autonoom LIWA

Areaal 

OGOR-

gebieden Huidig Autonoom LIWA

38 24% 24% 24% 595 51% 52% 56% 1118 72% 72% 72%

38 21% 22% 24% 595 45% 43% 47% 1118 72% 72% 72%

59

0-10% 10-20% 20-50% 50-100% 0-10% 10-20% 20-50% 50-100% 0-10% 10-20% 20-50% 50-100%

10725 6343 2896 1446 41 6187 2816 1675 47 6602 2587 1493 44

-155 -80 229 7 259 -309 47 3

414 -229 -182 -4

Verandering ten opzichte van Huidige situatie

Verandering ten opzichte van Autonome ontwikkelingen

8 9 8 9

Areaal met berekende droogteschade (%)

Totaal land-

bouwareaal 

Huidige situatie Autonome ontwikkelingen LIWA maatregelen

Autonome ontwikkelingen LIWA maatregelen

Gemiddelde situatie 2003 Gemiddelde situatie 2003 Gemiddelde situatie 2003

Op basis van doelgat GVG

Op basis van doelgat GLG

Lengte droogvallende beken (km)

Totale lengte 

beken (km)

Huidige situatie

8 9

Doelbereik grondwaterafhankelijke natuur

Percentage areaal met volledig doelbereik

Habitattypen Natuurbeheertypen OGOR meetnet
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De belangrijkste natuurgebieden in dit deelgebied zijn Leudal en Sarsven/de Banen. Beide gebieden 

hebben de status als Natura 2000-gebied en Natte Natuurparel. De analyse met Waterwijzer Natuur 

resulteert voor de grondwaterafhankelijke habitattypen in een laag berekend doelbereik, dat bovendien 

nauwelijks toeneemt door de Autonome ontwikkelingen en LIWA maatregelen. De analyse op basis van 

het OGOR meetnet levert aanzienlijk meer doelbereik op. De effecten als gevolg van de Autonome 

ontwikkelingen en de LIWA maatregelen zijn ook in deze analyse (op basis van OGOR meetnet) zeer 

gering. 

 

Binnen het deelgebied komen natuurbeken voor met een totale lengte van 59 km. Hiervan ondervindt 8 tot 

9 km risico op droogval. De lengte droogvallende beken wordt nauwelijks beïnvloed door de Autonome 

ontwikkelingen en de LIWA maatregelen. 

 

Ten opzichte van de Huidige situatie zorgen de Autonome ontwikkelingen voor toename van 

droogteschade. Deze toename van droogteschade als gevolg van de Autonome ontwikkelingen wordt 

vrijwel volledig ongedaan gemaakt door de LIWA maatregelen. In vergelijking met andere deelgebieden is 

de droogteschade betrekkelijk gering. Ongeveer 14% van de oppervlakte aan landbouwgronden 

ondervindt in de huidige situatie een droogteschade van meer dan 20%. Door de Autonome 

ontwikkelingen neemt dit toe tot circa 16%. Na uitvoering van de LIWA maatregelen neemt het percentage 

van het landbouwareaal met een droogteschade meer dan 20% weer af tot ongeveer 14%.  

8.9 Deelgebied 8: Brabantse Afwateringen 

Tabel 8-8 geeft voor dit deelgebied een overzicht van de berekende effecten op de waterbeschikbaarheid 

voor de grondwaterafhankelijke natuur, de natuurbeken en de landbouw. 

 
Tabel 8-8  Effecten waterbeschikbaarheid grondwaterafhankelijke natuur, natuurbeken en landbouw.    

  Deelgebied 8, Brabantse Afwateringen. 

 
 

De belangrijkste natuurgebieden in dit deelgebied zijn Groote Peel en Weerterbossen. Beide gebieden 

hebben de status als Natura 2000-gebied en Natte Natuurparel. De analyse met de Waterwijzer Natuur 

resulteert voor de grondwaterafhankelijke habitattypen in een laag berekend doelbereik. Het doelbereik 

GVG neemt door de LIWA maatregelen enigszins toe; het doelbereik GLG blijft ook na uitvoering van de 

LIWA maatregelen onverminderd laag. Opvallend is dat de analyse op basis van het OGOR meetnet 

resulteert in een duidelijke achteruitgang van het doelbereik. Deze treedt vooral op in het gebied 

Weerterbossen en is het gevolg van de Autonome ontwikkelingen, met name het klimaatscenario WH dat 

zorgt voor lagere zomerneerslag en hogere vochttekorten in de zomer en daardoor een negatief effect op 

de GLG. Dit negatieve effect wordt niet of nauwelijks gecompenseerd door de LIWA maatregelen. 

 

Binnen het deelgebied komen natuurbeken voor met een totale lengte van 13 km. Hiervan ondervindt 1 tot 

6 km risico op droogval. De lengte droogvallende beken wordt nauwelijks beïnvloed door de Autonome 

ontwikkelingen en de LIWA maatregelen. 

 

Areaal GW 

afhankelijk 

(ha) Huidig Autonoom LIWA

Areaal GW 

afhankelijk 

(ha) Huidig Autonoom LIWA

Areaal 

OGOR-

gebieden Huidig Autonoom LIWA

394 30% 36% 43% 565 64% 70% 75% 1544 47% 17% 17%

394 5% 7% 7% 565 74% 74% 74% 1544 47% 17% 17%

13

0-10% 10-20% 20-50% 50-100% 0-10% 10-20% 20-50% 50-100% 0-10% 10-20% 20-50% 50-100%

6294 5649 491 153 0 5566 564 164 0 5765 406 123 0

-83 73 11 0 116 -86 -30 0

199 -159 -41 0

Verandering ten opzichte van Huidige situatie

Verandering ten opzichte van Autonome ontwikkelingen

2 6 2 6

Areaal met berekende droogteschade (%)

Totaal land-

bouwareaal 

Huidige situatie Autonome ontwikkelingen LIWA maatregelen

Autonome ontwikkelingen LIWA maatregelen

Gemiddelde situatie 2003 Gemiddelde situatie 2003 Gemiddelde situatie 2003

Op basis van doelgat GVG

Op basis van doelgat GLG

Lengte droogvallende beken (km)

Totale lengte 

beken (km)

Huidige situatie

1 6

Doelbereik grondwaterafhankelijke natuur

Percentage areaal met volledig doelbereik

Habitattypen Natuurbeheertypen OGOR meetnet



 
P r o j e c t g e r e l a t e e r d  

 

30 oktober 2020 WATERBESCHIKBAARHEID PROVINCIE LIMBURG WATBF9511R001F01WM 53  

 

Ten opzichte van de Huidige situatie zorgen de Autonome ontwikkelingen en de LIWA maatregelen 

nauwelijks voor verandering van de droogteschade. Dit is afwijkend van de andere deelgebieden.  

In vergelijking met andere deelgebieden is de droogteschade zeer gering. Slechts 2% van de oppervlakte 

aan landbouwgronden ondervindt in de huidige situatie een droogteschade van meer dan 20%. Door de 

Autonome ontwikkelingen neemt dit marginaal toe tot circa 3%. Na uitvoering van de LIWA maatregelen 

neemt het percentage van het landbouwareaal met een droogteschade meer dan 20% weer af tot 

ongeveer 2%.  

8.10 Deelgebied 9: Neerbeek-West 

Tabel 8-9 geeft voor dit deelgebied een overzicht van de berekende effecten op de waterbeschikbaarheid 

voor de grondwaterafhankelijke natuur, de natuurbeken en de landbouw. 

 
Tabel 8-9  Effecten waterbeschikbaarheid grondwaterafhankelijke natuur, natuurbeken en landbouw.    

  Deelgebied 9, Neerbeek-west. 

 
 

De belangrijkste natuurgebieden in dit deelgebied zijn Kruispeel, Wijfelterbroek, Roeventerpeel, de Krang 

en Schoorkuilen. Van deze gebieden hebben Kruispeel en Schoorkuilen (deels) de status als Natura 

2000-gebied. De analyse met Waterwijzer Natuur resulteert voor de grondwaterafhankelijke habitattypen 

in een laag berekend doelbereik, dat slechts in geringe mate toeneemt door de Autonome ontwikkelingen 

en LIWA maatregelen. Het berekende doelbereik voor de natuurbeheertypen ligt juist zeer hoog; over 80 

tot 87% van het totale areaal grondwaterafhankelijke natuurbeheertypen wordt volledig doelbereik 

berekend. Ook de analyse op basis van het OGOR meetnet levert een relatief hoog doelbereik op. In de 

huidige situatie wordt over 62% van het totale areaal natte natuur volledig doelbereik berekend. Door de 

LIWA maatregelen neemt dit toe tot 69%. 

 

Binnen het deelgebied komen natuurbeken voor met een totale lengte van 107 km. Hiervan ondervindt 

slechts 7 tot 9 km risico op droogval. De lengte droogvallende beken wordt nauwelijks beïnvloed door de 

Autonome ontwikkelingen en de LIWA maatregelen. 

 

Ten opzichte van de Huidige situatie zorgen de Autonome ontwikkelingen voor toename van 

droogteschade. Deze toename van droogteschade als gevolg van de Autonome ontwikkelingen wordt 

deels ongedaan gemaakt door de LIWA maatregelen. In vergelijking met andere deelgebieden is de 

droogteschade betrekkelijk gering. Ongeveer 10% van de oppervlakte aan landbouwgronden ondervindt 

in de huidige situatie een droogteschade van meer dan 20%. Door de Autonome ontwikkelingen neemt dit 

toe tot circa 13%. Na uitvoering van de LIWA maatregelen neemt het percentage van het landbouwareaal 

met een droogteschade meer dan 20% weer af tot ongeveer 11%.  

 

 

Areaal GW 

afhankelijk 

(ha) Huidig Autonoom LIWA

Areaal GW 

afhankelijk 

(ha) Huidig Autonoom LIWA

Areaal 

OGOR-

gebieden Huidig Autonoom LIWA

65 32% 35% 37% 1010 82% 82% 83% 1107 62% 62% 69%

65 30% 31% 35% 1010 86% 86% 87% 1107 62% 62% 69%

101

0-10% 10-20% 20-50% 50-100% 0-10% 10-20% 20-50% 50-100% 0-10% 10-20% 20-50% 50-100%

12372 8637 2496 1221 18 8333 2470 1537 33 8624 2333 1389 28

-304 -26 316 15 -14 -163 168 10

291 -137 -149 -5

Verandering ten opzichte van Huidige situatie

Verandering ten opzichte van Autonome ontwikkelingen

7 9 7 8

Areaal met berekende droogteschade (%)

Totaal land-

bouwareaal 

Huidige situatie Autonome ontwikkelingen LIWA maatregelen

Autonome ontwikkelingen LIWA maatregelen

Gemiddelde situatie 2003 Gemiddelde situatie 2003 Gemiddelde situatie 2003

Op basis van doelgat GVG

Op basis van doelgat GLG

Lengte droogvallende beken (km)

Totale lengte 

beken (km)

Huidige situatie

7 8

Doelbereik grondwaterafhankelijke natuur

Percentage areaal met volledig doelbereik

Habitattypen Natuurbeheertypen OGOR meetnet
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8.11 Deelgebied 10: Roer 

Tabel 8-10 geeft voor dit deelgebied een overzicht van de berekende effecten op de 

waterbeschikbaarheid voor de grondwaterafhankelijke natuur, de natuurbeken en de landbouw. 
 

Tabel 8-10 Effecten waterbeschikbaarheid grondwaterafhankelijke natuur, natuurbeken en landbouw. Deelgebied 10, Roer. 

 
 

De belangrijkste natuurgebieden in dit deelgebied zijn de Meinweg, Turfkoelen en Landgoed Hoosden. 

Deze gebieden hebben de status van Natte Natuurparel en Natura 2000-gebied. De analyse met de 

Waterwijzer Natuur resulteert voor de grondwaterafhankelijke habitattypen in een tamelijk laag berekend 

doelbereik. In de Huidige situatie wordt voor 41 à 42% van het totale areaal grondwaterafhankelijke 

habitattypen volledig doelbereik berekend. Door de LIWA maatregelen neemt dit toe tot 48%. 

Het berekende doelbereik voor de natuurbeheertypen ligt duidelijk hoger. Over 67 tot 68% van het totale 

areaal grondwaterafhankelijke natuurbeheertypen wordt volledig doelbereik berekend voor wat betreft de 

GVG. Voor wat betreft de GLG is dit het geval over 87 tot 88% van het totale areaal 

grondwaterafhankelijke natuurbeheertypen. De analyse op basis van het OGOR meetnet levert een 

relatief hoog doelbereik op. In de huidige situatie wordt over 50% van het totale areaal natte natuur 

volledig doelbereik berekend. Door de LIWA maatregelen neemt dit toe tot 72%. 

 

Binnen het deelgebied komen natuurbeken voor met een totale lengte van 71 km. Hiervan ondervindt 

slechts 10 tot 12 km risico op droogval. De lengte droogvallende beken wordt nauwelijks beïnvloed door 

de Autonome ontwikkelingen en de LIWA maatregelen. 

 

Ten opzichte van de Huidige situatie zorgen de Autonome ontwikkelingen voor toename van 

droogteschade. Deze toename van droogteschade als gevolg van de Autonome ontwikkelingen wordt 

deels ongedaan gemaakt door de LIWA maatregelen. In absolute zin is de droogteschade in dit 

deelgebied tamelijk hoog. Ongeveer 31% van de oppervlakte aan landbouwgronden ondervindt in de 

huidige situatie een droogteschade van meer dan 20%. Door de Autonome ontwikkelingen neemt dit toe 

tot circa 35%. Na uitvoering van de LIWA maatregelen neemt het percentage van het landbouwareaal met 

een droogteschade meer dan 20% weer af tot ongeveer 34%.  

  

Areaal GW 

afhankelijk 

(ha) Huidig Autonoom LIWA

Areaal GW 

afhankelijk 

(ha) Huidig Autonoom LIWA

Areaal 

OGOR-

gebieden Huidig Autonoom LIWA

73 41% 44% 48% 515 67% 67% 68% 1044 50% 50% 72%

73 42% 42% 48% 515 87% 87% 88% 1044 50% 50% 72%

71

0-10% 10-20% 20-50% 50-100% 0-10% 10-20% 20-50% 50-100% 0-10% 10-20% 20-50% 50-100%

5487 1437 2366 1637 47 1862 1718 1837 70 1976 1655 1787 69

425 -647 200 23 539 -711 150 23

114 -64 -50 0

Verandering ten opzichte van Huidige situatie

Verandering ten opzichte van Autonome ontwikkelingen

11 12 10 11

Areaal met berekende droogteschade (%)

Totaal land-

bouwareaal 

Huidige situatie Autonome ontwikkelingen LIWA maatregelen

Autonome ontwikkelingen LIWA maatregelen

Gemiddelde situatie 2003 Gemiddelde situatie 2003 Gemiddelde situatie 2003

Op basis van doelgat GVG

Op basis van doelgat GLG

Lengte droogvallende beken (km)

Totale lengte 

beken (km)

Huidige situatie

11 12

Doelbereik grondwaterafhankelijke natuur

Percentage areaal met volledig doelbereik

Habitattypen Natuurbeheertypen OGOR meetnet
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8.12 Deelgebied 11: Vlootbeek 

Tabel 8-11 geeft voor dit deelgebied een overzicht van de berekende effecten op de 

waterbeschikbaarheid voor de grondwaterafhankelijke natuur, de natuurbeken en de landbouw. 

 
Tabel 8-11 Effecten waterbeschikbaarheid grondwaterafhankelijke natuur, natuurbeken en landbouw.    

  Deelgebied 11, Vlootbeek. 

 
 

Binnen dit deelgebied komen geen Natura 2000-gebieden voor. De grondwaterafhankelijke natuur komt 

voor het grootste deel voor binnen de Natte Natuurparels Schrevenhofsbroekje, Haeselaarsbroek en De 

Doort. Het berekende doelbereik in deze gebieden is (zeer) hoog, zeker in verhouding tot de 

grondwaterafhankelijke natuur in de andere deelgebieden. De LIWA maatregelen zorgen nauwelijks voor 

vergroting van het areaal met volledig doelbereik.  

 

Binnen het deelgebied komen natuurbeken voor met een totale lengte van 83 km. Hiervan ondervindt 

ongeveer de helft, 35 tot 43 km, risico op droogval. De lengte droogvallende beken wordt echter 

nauwelijks beïnvloed door de Autonome ontwikkelingen en de LIWA maatregelen. Droogval is voor de 

bovenlopen in dit deelgebied (bijvoorbeeld Putbeek, Pepinusbeek) goeddeels te beschouwen als een 

natuurlijke gegevenheid, die slechts in geringe mate is te beïnvloeden door waterhuishoudkundige 

maatregelen. 

 

Ten opzichte van de Huidige situatie zorgen de Autonome ontwikkelingen voor toename van 

droogteschade. Deze toename van droogteschade als gevolg van de Autonome ontwikkelingen wordt 

slechts voor een klein deel ongedaan gemaakt door de LIWA maatregelen. In absolute zin is de 

droogteschade in dit deelgebied tamelijk hoog. Ongeveer 31% van de oppervlakte aan landbouwgronden 

ondervindt in de huidige situatie een droogteschade van meer dan 20%. Door de Autonome 

ontwikkelingen neemt dit toe tot circa 36%. Na uitvoering van de LIWA maatregelen neemt het percentage 

van het landbouwareaal met een droogteschade meer dan 20% weer iets af tot ongeveer 35%. 

  

Areaal GW 

afhankelijk 

(ha) Huidig Autonoom LIWA

Areaal GW 

afhankelijk 

(ha) Huidig Autonoom LIWA

Areaal 

OGOR-

gebieden Huidig Autonoom LIWA

0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 176 96% 97% 97% 487 78% 78% 78%

0 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 176 97% 96% 96% 487 78% 78% 78%

83

0-10% 10-20% 20-50% 50-100% 0-10% 10-20% 20-50% 50-100% 0-10% 10-20% 20-50% 50-100%

9322 3016 3395 2595 317 3527 2476 2774 546 3704 2391 2688 541

511 -919 179 229 688 -1004 93 224

177 -85 -87 -5

Verandering ten opzichte van Huidige situatie

Verandering ten opzichte van Autonome ontwikkelingen

36 43 36 43

Areaal met berekende droogteschade (%)

Totaal land-

bouwareaal 

Huidige situatie Autonome ontwikkelingen LIWA maatregelen

Autonome ontwikkelingen LIWA maatregelen

Gemiddelde situatie 2003 Gemiddelde situatie 2003 Gemiddelde situatie 2003

Op basis van doelgat GVG

Op basis van doelgat GLG

Lengte droogvallende beken (km)

Totale lengte 

beken (km)

Huidige situatie

35 41

Doelbereik grondwaterafhankelijke natuur

Percentage areaal met volledig doelbereik

Habitattypen Natuurbeheertypen OGOR meetnet
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8.13 Deelgebied 12: Geleenbeek 

Tabel 8-12 geeft voor dit deelgebied een overzicht van de berekende effecten op de 

waterbeschikbaarheid voor de grondwaterafhankelijke natuur, de natuurbeken en de landbouw. 

 
Tabel 8-12 Effecten waterbeschikbaarheid grondwaterafhankelijke natuur, natuurbeken en landbouw.    

  Deelgebied 12, Geleenbeek. 

 
 

De belangrijkste natuurgebieden in dit deelgebied zijn Brunssumerheide, Kathagerbroek, Geleenbeekdal / 

Kunderberg en Grasbroek. De eerste drie gebieden hebben de status van Natte Natuurparel en Natura 

2000-gebied; Grasbroek is alleen aangemerkt als Natte Natuurparel. De analyse met de Waterwijzer 

Natuur resulteert voor de grondwaterafhankelijke habitattypen in een tamelijk laag berekend doelbereik. In 

de Huidige situatie wordt voor 35 à 51% van het totale areaal grondwaterafhankelijke habitattypen volledig 

doelbereik berekend. Door de LIWA maatregelen neemt dit toe tot 47 à 62%. Het berekende doelbereik 

voor de natuurbeheertypen ligt duidelijk hoger. Over 79 tot 87% van het totale areaal 

grondwaterafhankelijke natuurbeheertypen wordt volledig doelbereik berekend. De analyse op basis van 

het OGOR meetnet levert een relatief hoog doelbereik op. In de huidige situatie wordt over 57% van het 

totale areaal natte natuur volledig doelbereik berekend. Door de LIWA maatregelen neemt dit marginaal 

toe tot 58%. 

 

Binnen het deelgebied komen natuurbeken voor met een totale lengte van 280 km. Hiervan ondervindt 42 

tot 54 km risico op droogval. De lengte droogvallende beken neemt door de LIWA maatregelen iets af. In 

een gemiddelde zomer is in de huidige situatie droogval te verwachten over circa 51 km. Door de LIWA 

maatregelen neemt dit af tot ongeveer 42 km. Het grootste deel van de droogvallende trajecten zijn 

kleinere zijbeken van de Geleenbeek zonder stedelijke afvoer. Droogval is in deze kleine zijbeken 

goeddeels te beschouwen als een natuurlijke gegevenheid, die slechts in geringe mate is te beïnvloeden 

door waterhuishoudkundige maatregelen. 

 

Ten opzichte van de Huidige situatie zorgen de Autonome ontwikkelingen voor toename van 

droogteschade. Deze toename van droogteschade als gevolg van de Autonome ontwikkelingen wordt 

nauwelijks ongedaan gemaakt door de LIWA maatregelen. Ongeveer 22% van de oppervlakte aan 

landbouwgronden ondervindt in de huidige situatie een droogteschade van meer dan 20%. Door de 

Autonome ontwikkelingen neemt dit toe tot circa 25%. Na uitvoering van de LIWA maatregelen neemt het 

percentage van het landbouwareaal met een droogteschade meer dan 20% weer iets af tot ongeveer 

24%. 

  

Areaal GW 

afhankelijk 

(ha) Huidig Autonoom LIWA

Areaal GW 

afhankelijk 

(ha) Huidig Autonoom LIWA

Areaal 

OGOR-

gebieden Huidig Autonoom LIWA

132 35% 36% 47% 345 79% 80% 81% 853 57% 57% 58%

132 51% 52% 62% 345 87% 87% 87% 853 57% 57% 58%

280

0-10% 10-20% 20-50% 50-100% 0-10% 10-20% 20-50% 50-100% 0-10% 10-20% 20-50% 50-100%

5147 1345 2686 1117 0 1349 2513 1280 9 1505 2411 1226 8

4 -173 163 9 160 -275 110 8

156 -103 -54 -1

Verandering ten opzichte van Huidige situatie

Verandering ten opzichte van Autonome ontwikkelingen

48 51 42 45

Areaal met berekende droogteschade (%)

Totaal land-

bouwareaal 

Huidige situatie Autonome ontwikkelingen LIWA maatregelen

Autonome ontwikkelingen LIWA maatregelen

Gemiddelde situatie 2003 Gemiddelde situatie 2003 Gemiddelde situatie 2003

Op basis van doelgat GVG

Op basis van doelgat GLG

Lengte droogvallende beken (km)

Totale lengte 

beken (km)

Huidige situatie

51 54

Doelbereik grondwaterafhankelijke natuur

Percentage areaal met volledig doelbereik

Habitattypen Natuurbeheertypen OGOR meetnet
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8.14 Deelgebied 13: Geul, Gulp, Eyserbeek, Selzerbeek 

Tabel 8-13 geeft voor dit deelgebied een overzicht van de berekende effecten op de 

waterbeschikbaarheid voor de grondwaterafhankelijke natuur, de natuurbeken en de landbouw. 

 
Tabel 8-13 Effecten waterbeschikbaarheid grondwaterafhankelijke natuur, natuurbeken en landbouw.    

  Deelgebied 13, Geul, Gulp, Eyserbeek en Selzerbeek. 

 
 

De belangrijkste natuurgebieden in dit deelgebied zijn Geuldal en Bunderbos/Elsloërbos. Deze gebieden 

hebben de status van Natte Natuurparel en Natura 2000-gebied. Het berekende doelbereik is zeer hoog. 

Over 82 tot 96% van het totale areaal grondwaterafhankelijke habitattypen en natuurbeheertypen wordt 

volledig doelbereik berekend voor wat betreft de grondwaterstanden. De verdroging in deze gebieden uit 

zich niet zozeer in de waterkwantiteit (hoogte grondwaterstanden en kwelintensiteit), maar in de 

waterkwaliteit. Met name de hoge concentraties nitraat en andere verontreinigende stoffen vormen een 

probleem voor de natuurwaarde van de talrijke bronnen in het gebied.  

 

Binnen het deelgebied komen natuurbeken voor met een totale lengte van 301 km. Hiervan ondervindt 66 

tot 71 km risico op droogval. De lengte droogvallende beken neemt door de LIWA maatregelen iets af. In 

een gemiddelde zomer is in de huidige situatie droogval te verwachten over circa 71 km. Door de LIWA 

maatregelen neemt dit iets af tot ongeveer 66 km. Het grootste deel van de droogvallende trajecten zijn 

kleinere zijbeken van de Geul en de Gulp, zonder stedelijke afvoer. Droogval is in deze kleine zijbeken / 

droogdalen goeddeels te beschouwen als een natuurlijke gegevenheid, die slechts in geringe mate is te 

beïnvloeden door waterhuishoudkundige maatregelen. 

8.15 Deelgebied 14: Jeker en Noor  

Tabel 8-14 geeft voor dit deelgebied een overzicht van de berekende effecten op de 

waterbeschikbaarheid voor de grondwaterafhankelijke natuur, de natuurbeken en de landbouw. 

 
Tabel 8-14 Effecten waterbeschikbaarheid grondwaterafhankelijke natuur, natuurbeken en landbouw.    

  Deelgebied 14, Jeker en Noor. 

 
 

 

Areaal GW 

afhankelijk 

(ha) Huidig Autonoom LIWA

Areaal GW 

afhankelijk 

(ha) Huidig Autonoom LIWA

Areaal 

OGOR-

gebieden Huidig Autonoom LIWA

632 91% 91% 91% 199 82% 83% 85% 1114 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

632 92% 92% 92% 199 96% 96% 96% 1114 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

301

0-10% 10-20% 20-50% 50-100% 0-10% 10-20% 20-50% 50-100% 0-10% 10-20% 20-50% 50-100%

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Verandering ten opzichte van Huidige situatie

Verandering ten opzichte van Autonome ontwikkelingen

69 69 66 66

Areaal met berekende droogteschade (%)

Totaal land-

bouwareaal 

Huidige situatie Autonome ontwikkelingen LIWA maatregelen

Autonome ontwikkelingen LIWA maatregelen

Gemiddelde situatie 2003 Gemiddelde situatie 2003 Gemiddelde situatie 2003

Op basis van doelgat GVG

Op basis van doelgat GLG

Lengte droogvallende beken (km)

Totale lengte 

beken (km)

Huidige situatie

71 71

Doelbereik grondwaterafhankelijke natuur

Percentage areaal met volledig doelbereik

Habitattypen Natuurbeheertypen OGOR meetnet

Areaal GW 

afhankelijk 

(ha) Huidig Autonoom LIWA

Areaal GW 

afhankelijk 

(ha) Huidig Autonoom LIWA

Areaal 

OGOR-

gebieden Huidig Autonoom LIWA

11 47% 47% 47% 18 93% 94% 96% 35 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

11 62% 67% 67% 18 100% 100% 100% 35 n.v.t. n.v.t. n.v.t.

22

0-10% 10-20% 20-50% 50-100% 0-10% 10-20% 20-50% 50-100% 0-10% 10-20% 20-50% 50-100%

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Verandering ten opzichte van Huidige situatie

Verandering ten opzichte van Autonome ontwikkelingen

2 2 2 2

Areaal met berekende droogteschade (%)

Totaal land-

bouwareaal 

Huidige situatie Autonome ontwikkelingen LIWA maatregelen

Autonome ontwikkelingen LIWA maatregelen

Gemiddelde situatie 2003 Gemiddelde situatie 2003 Gemiddelde situatie 2003

Op basis van doelgat GVG

Op basis van doelgat GLG

Lengte droogvallende beken (km)

Totale lengte 

beken (km)

Huidige situatie

2 2

Doelbereik grondwaterafhankelijke natuur

Percentage areaal met volledig doelbereik

Habitattypen Natuurbeheertypen OGOR meetnet
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Het belangrijkste natuurgebied in dit deelgebied is Noorbeemden / Hoogbos. Dit gebied heeft de status 

van Natte Natuurparel en Natura 2000-gebied. Het berekende doelbereik is tamelijk hoog voor de 

grondwaterafhankelijke habitattypen en zeer hoog voor de grondwaterafhankelijke natuurbeheertypen.  

De verdroging in dit deelgebied uit zich niet zozeer in de waterkwantiteit (hoogte grondwaterstanden en 

kwelintensiteit), maar in de waterkwaliteit. Met name de hoge concentraties nitraat en andere 

verontreinigende stoffen vormen een probleem voor de natuurwaarde van de bronnen in het gebied.  

 

Binnen het deelgebied komen natuurbeken voor met een totale lengte van 22 km. Hiervan ondervindt 2 

km risico op droogval. Droogval is in deze kleine zijbeken / droogdalen goeddeels te beschouwen als een 

natuurlijke gegevenheid, die slechts in geringe mate is te beïnvloeden door waterhuishoudkundige 

maatregelen. 
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9 Conclusies en aanbevelingen 

9.1 Waterbeschikbaarheid grondwaterafhankelijke natuur 

De doelrealisatie natuur is voor de drie onderscheiden situaties, Huidige situatie, Autonome 

ontwikkelingen en LIWA maatregelen, op de volgende drie manieren gekwantificeerd: 

1. Met behulp van de Waterwijzer Natuur voor de grondwaterafhankelijke habitattypen binnen de Natura 

2000-gebieden. 

2. Met behulp van de Waterwijzer Natuur voor de grondwaterafhankelijke natuurbeheertypen binnen de 

Natura 2000-gebieden en Natte Natuurparels binnen Limburg. 

3. Op basis van analyse van grondwaterduurlijnen ter plaatse van het Provinciale OGOR-meetnet. 

 

Uit deze analyse blijkt dat: 

◼ De doelrealisatie natuur als gevolg van de Autonome ontwikkelingen in de meeste gebieden gelijk blijft 

aan die in de Huidige situatie. Voor een aantal gebieden leiden de Autonome ontwikkelingen tot een 

achteruitgang van de doelrealisatie. Dit is met name het geval voor de Peelgebieden, waar het 

klimaatscenario WH leidt tot verlaging van de GLG en daardoor tot vermindering van de doelrealisatie 

voor met name Hoogveen en Herstellend Hoogveen. 

◼ De LIWA maatregelen zorgen voor een duidelijke verbetering van de doelrealisatie natuur. In alle 

gebieden is minimaal een verbetering te verwachten ten opzichte van Autonoom. Ook ten opzichte van 

de Huidige situatie is meestal een verbetering van de doelrealisatie te verwachten. In enkele gebieden, 

met name de Peelrestanten, wijst met name de analyse op basis van de duurlijnen op een mogelijke 

vermindering van de doelrealisatie natuur als gevolg van de Autonome ontwikkelingen (klimaatscenario 

WH). In deze gebieden zorgen de LIWA maatregelen veelal voor compensatie van deze achteruitgang, 

waardoor de doelrealisatie na LIWA veelal gelijk is aan die in de Huidige situatie.  

◼ De LIWA maatregelen zorgen voor een positief effect op de waterbeschikbaarheid voor de natte, 

grondwaterafhankelijke natuur, in ieder geval ten opzichte van de Autonome ontwikkelingen en in de 

meeste gebieden ook ten opzichte van de Huidige situatie. Voor een aanzienlijk deel van het areaal 

natte natuur zal de waterbeschikbaarheid ook na realisatie van de LIWA maatregelen nog niet 

(volledig) op orde zijn. Hiervoor zijn aanvullende maatregelen binnen de Natura 2000-gebieden en 

Natte Natuurparels noodzakelijk, alsook regionale maatregelen gericht op verbetering van de 

waterbeschikbaarheid buiten de begrenzing van de natuurgebieden. 

◼ Na realisatie van de LIWA maatregelen wordt voor een aanzienlijk deel van het areaal 

grondwaterafhankelijke natuur geen volledig doelbereik berekend. Afhankelijk van de onderscheiden 

situatie en gekozen methodiek is dit het geval voor 27 tot 60% van het onderscheiden areaal 

grondwaterafhankelijke natuur. Mogelijke oorzaken van het achterblijvende doelbereik zitten zowel in 

de rekenmethodes als in de effectiviteit van de maatregelen.  

◼ Door de onzekerheden in de rekenmethodes is het in de analyse gevonden achterblijvende doelbereik 

niet zonder meer te bestempelen als knelpunt met betrekking tot de waterbeschikbaarheid van de 

grondwaterafhankelijke natuur. 

◼ Desondanks zullen er ook aanvullende maatregelen nodig zijn om te komen tot een volledig doelbereik 

van de grondwaterafhankelijke natuur. In LIWA zijn afwegingen gemaakt tussen de waterdoelen voor 

de verschillende functies en gebruikers en dit heeft ook geleid tot concessies aan de aard, schaal en 

dimensies van de geformuleerde maatregelen.  
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Aanbevolen wordt om de onzekerheden in de verschillende rekenmethodes voor de bepaling van het 

doelbereik grondwaterafhankelijke natuur nader te onderzoeken en waar mogelijk te komen tot concrete 

verbeteringen in de rekenaanpak en ook meer eenduidigheid in de rekenaanpak. 

 

Aanbevolen wordt om te onderzoeken welke aanvullende maatregelen binnen en buiten de Natura2000-

gebieden en Natte Natuurparels nodig zijn om de waterbeschikbaarheid van de grondwaterafhankelijke 

natuurgebieden verder op orde te brengen. 

9.2 Waterbeschikbaarheid natuurbeken 

De waterbeschikbaarheid voor de natuurbeken in Limburg is onderzocht aan de hand van het risico op 

droogval tijdens de zomerperiode. Per situatie (Huidige situatie, Autonome ontwikkelingen, LIWA 

maatregelen) is de lengte aan natuurbeken bepaald waar de berekende Gemiddeld Laagste 

Grondwaterstand (GLG) lager ligt dan de bodem van de beek. Over deze trajecten is het aannemelijk dat 

tijdens de zomer droogval plaatsvindt. Een uitzondering hierop is toegepast voor: 

◼ Beken met een relatief groot bovenstrooms stroomgebied. 

◼ Beken die worden gevoed door bronnen of kwel vanuit grote plateaus. 

◼ Beken die grotendeels worden gevoed met effluent vanuit RWZI’s. 

◼ Beken met wateraanvoer. 

 

In de huidige situatie en een langjarig gemiddelde zomersituatie is over 225 km van de in totaal 1215 km 

aan natuurbeken in Limburg droogval te verwachten. De autonome ontwikkelingen zorgen voor een 

marginale vermindering van de droogval (224 km vs. 225 km droogvallende natuurbeken). Ook de 

effecten van de LIWA maatregelen zijn gering: de totale berekende lengte droogvallende natuurbeken 

bedraagt dan 211 km vs. 225 km in de huidige situatie, een vermindering van 14 km, ofwel 6%. 

 

In het droge jaar 2003 is de totale lengte aan droogvallende natuurbeken iets groter: in de huidige situatie 

251 km vs. 225 km in de langjarig gemiddelde situatie. De berekende veranderingen zijn vergelijkbaar met 

die van de langjarig gemiddelde zomersituatie.  

 

Zowel de Autonome ontwikkelingen als de LIWA maatregelen hebben slechts een gering effect op de 

droogval van natuurbeken. Het grootste deel van de droogvallende natuurbeken betreft bovenlopen 

zonder wateraanvoer. Voor de meeste van deze bovenlopen van natuurbeken is droogval gedurende de 

zomer een natuurlijke omstandigheid en dus niet aan te merken als knelpunt met betrekking tot de 

waterbeschikbaarheid. Verdergaande waterconserverende maatregelen zullen een minimaal effect 

hebben op de droogval van deze bovenlopen. 

 

Aanbevolen wordt om nader te onderzoeken voor welke van de natuurbeken, die na de LIWA 

maatregelen nog steeds droogvallen, droogval een ongewenste situatie is. Voor deze natuurbeken dient 

nader te worden onderzocht welke aanvullende maatregelen effectief en haalbaar zijn om droogval verder 

te beperken. 

9.3 Waterbeschikbaarheid landbouw 

De waterbeschikbaarheid voor de landbouw in Limburg is geanalyseerd aan de hand van de berekende 

droogteschade (meer precies geformuleerd: de opbrengstdepressiefractie als gevolg van droogte).  

De droogteschade is berekend met de Waterwijzer Landbouw, voor de Huidige situatie, de Autonome 

ontwikkelingen en de LIWA maatregelen. Zowel de langjarig gemiddelde droogteschade als de 

droogteschade voor het relatief droge jaar 2003 zijn geanalyseerd. 
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De Autonome ontwikkelingen leiden ten opzichte van de Huidige situatie op de meeste plaatsen tot een 

toename van de droogteschade. Deze is voornamelijk het gevolg van het grotere neerslagtekort in de 

zomer, als gevolg van het klimaatscenario WH. Op de meeste plaatsen bedraagt de toename van de 

droogteschade minder dan 10%. Lokaal zijn toenames van 10 tot 25% te verwachten. 

 

De LIWA maatregelen leiden ten opzichte van de Autonome ontwikkelingen vrijwel overal tot een afname 

van de droogteschade. De LIWA maatregelen leiden vrijwel overal tot vernatting, waardoor de 

droogteschade minder wordt. Op de meeste plaatsen bedraagt de berekende afname van de 

droogteschade minder dan 10%. Lokaal zijn afnames van 10 tot 25% te verwachten. 

 

De veranderingen van de droogteschade van de LIWA maatregelen ten opzichte van de Huidige situatie 

zijn wisselend. In een deel van het gebied overheerst het effect van het klimaatscenario WH (Autonome 

ontwikkelingen) en is een toename van droogteschade te verwachten. In andere delen van het gebied 

zorgen de LIWA maatregelen ervoor dat het effect van klimaatverandering ruimschoots wordt omgebogen 

en wordt een afname van de droogteschade berekend. De berekende toe- en afnames van 

droogteschade bedragen over het grootste deel van het gebied in absolute zin minder dan 10%. Lokaal 

worden veranderingen van meer dan 10%, tot maximaal 25% berekend. 

 

Ten opzichte van de langjarig gemiddelde situatie ligt de berekende droogteschade voor het jaar 2003 

aanzienlijk hoger. De berekende veranderingen in droogteschade als gevolg van de Autonome 

ontwikkelingen en de LIWA maatregelen komen voor het jaar 2003 in grote lijnen overeen met die voor de 

langjarig gemiddelde situatie.  

 

Alles overziend zijn de veranderingen in droogteschade als gevolg van de LIWA maatregelen betrekkelijk 

gering in verhouding tot de totaal optredende droogteschade. Het overgrote deel van de nu optredende 

droogteschade op landbouwgronden in Limburg wordt niet opgelost door de LIWA maatregelen. De 

berekende veranderingen zijn voor het grootste deel minder dan 10%. Ook in ruimtelijke zin is de 

verandering van de berekende droogteschade gering. De verandering van de areaalverdeling van klassen 

in droogteschade heeft betrekking op maximaal 10 à 20% van het totale areaal binnen de betreffende 

klassen.  

 

Het klimaatscenario WH, dat is opgenomen in de Autonome ontwikkelingen resulteert in een aanzienlijke 

toename van de watervraag voor beregening (28% in de langjarig gemiddelde situatie en 13% in het 

relatief droge jaar 2003). Deze toegenomen watervraag wordt slechts ten dele gecompenseerd door de 

LIWA maatregelen; ook na realisatie van de LIWA maatregelen ligt de beregeningsvraag nog hoger dan 

die in de huidige situatie (19% in de langjarig gemiddelde situatie en 7% in het relatief droge jaar 2003). 

 

Verdere vermindering van de droogteschade voor de landbouw is mogelijk door: 

◼ Extra waterhuishoudkundige maatregelen te treffen, aanvullend op de LIWA maatregelen. Het 

handelingsperspectief van deze maatregelen is beperkt; de resterende droogteschade is slechts voor 

een gering deel te verminderen door technische maatregelen. De meeste waterhuishoudkundige 

maatregelen hebben vooral effect op de GHG en GVG, terwijl de GLG veel minder te beïnvloeden is. 

◼ De gewaskeuze (teelt) beter aan te passen op de grondwatersituatie en te zoeken naar gewassen en 

gewasvarianten (rassen) die beter bestand zijn tegen droogte of juist hogere grondwaterstanden 

verdragen (waardoor verdere vernatting in de beekdalen kan worden doorgevoerd). 

 

Aanbevolen wordt om nader te inventariseren en te onderzoeken welke maatregelen (aanvullend op 

LIWA) effectief en haalbaar zijn om de droogteschade voor de landbouw verder te verminderen.  
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In de tot dusver uitgevoerde analyses van droogteschade is steeds uitgegaan van het huidige 

landbouwkundige grondgebruik. Aanbevolen wordt om nader te onderzoeken in hoeverre de 

waterbeschikbaarheid voor de landbouw verder is te optimaliseren door aanpassing van het grondgebruik. 

Daarbij dient zowel gekeken te worden naar ruimtelijke verschuiving van teelten als alternatieve gewassen 

en gewasvarianten (rassen). 

9.4 Lange termijn evenwicht grondwaterstijghoogten 

De waterbeschikbaarheid voor de drink- en industriewatervoorzieningen in de Provincie Limburg is 

geanalyseerd aan de hand van de berekende structurele veranderingen in stijghoogten als gevolg van de 

LIWA maatregelen (inclusief Autonome ontwikkelingen) ten opzichte van de Huidige situatie.  

De stijghoogteveranderingen geanalyseerd voor de grondwaterlichamen Krijt-Maas (zowel het ondiepe als 

het diepe watervoerende pakket), Roerdalslenk (zowel het bovenste als onderste deel van de 

Kiezeloölietformatie) en Venloschol (zowel het ondiepe als het diepe watervoerende pakket). 

 

In geen van deze grondwaterlichamen is uitputting van de grondwatervoorraad te verwachten.  

 

De Autonome ontwikkelingen en LIWA maatregelen resulteren in de volgende effecten: 

◼ Ten zuiden van de Feldbiss zijn stijghoogteverlagingen te verwachten tot maximaal 2 m in de 

invloedsgebieden van de verschillende drinkwaterwinningen. Deze zijn het gevolg van de aangenomen 

autonome toename van de grondwateronttrekking met 18%. Buiten de invloedssfeer van deze 

winningen zorgen zowel het klimaatscenario WH als de LIWA maatregelen voor verhogingen van de 

stijghoogten, tot maximaal 5 m.  

◼ In de diepe watervoerende pakketten van de Roerdalslenk zijn ten opzichte van de Huidige situatie 

voornamelijk stijghoogteverlagingen te verwachten. De verlagingen (tot maximaal 1 à 2 m in het 

zuidelijk deel van de Roerdalslenk) zijn het gevolg van de aangenomen autonome toename van de 

grondwateronttrekking met 18%. Het grondwaterverhogende effect van het klimaatscenario WH en de 

verschillende LIWA maatregelen werkt slechts in geringe mate door tot in de diepe watervoerende 

pakketten van de Roerdalslenk. Per saldo resulteert dit in stijghoogteverlagingen. 

◼ De effecten voor de grondwaterlichamen in de Venloschol zijn wisselend. In het zuidelijk deel zorgt de 

aangenomen autonome toename van de grondwateronttrekking met 18% voor verlaging van de 

stijghoogten, tot maximaal 1 m in de directe omgeving van de drinkwaterwinningen. In het noordelijk 

deel van de Venloschol zijn per saldo verhogingen van de stijghoogten te verwachten, tot maximaal 0,5 

m in het ondiepe watervoerende pakket.  
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Kaart B1.1 Stroomgebiedsindeling in Limburg 
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Kaart B1.2 Overzicht Natura 2000-gebieden in Limburg  
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Kaart B1.3 Overzicht Natte Natuurparels in Limburg  
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Kaart B1.4: Overzicht natuurbeken in Limburg
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