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Bodemgebruik Maximale grondwaterstand onder
 normale omstandigheden*
 in cm t.o.v. maaiveld**

Grasland 30 – 40
Akkerbouw 50 - 60
Diep wortelende gewassen tot 100
Bebouwd gebied zonder kruipruimte 50 - 60
Bebouwd gebied met kruipruimte 100
Natuurterreinen Variabel

*   hierop sturen we volgens het principe ‘hoog als het kan, laag als het moet’
** in de laagste delen van een beïnvloedbaar gebied

elimineren vaak niet meer mogelijk. De soort  
wordt dan beheerst of geaccepteerd. Voor de 
meest voorkomende plaagsoorten maken we  
bestrijdings-protocollen waarmee we kunnen  
beslissen welke actie in een bepaalde situatie 
passend is. Hierbij maken we gebruik van in-
zichten uit andere delen van het land. Met de  
Provincie Limburg stellen we een investerings- 
agenda op. Voor muskus- en beverratten is het  
landelijke doel om ze helemaal uit te roeien  
vanwege de veiligheidsrisico’s. Daarvoor 
dringen we ze terug tot aan de landsgrens, 
wat voor Limburg betekent dieren uit het 
buitenland al aan de grens wegvangen.  
De bever beschouwen we niet als plaagsoort, 
maar hiervoor is wel een faunabeheerplan 
(zie 5.3.3.).

We respecteren bestaand grondgebruik in 
ons peilbeheer en onderhoud
Voor het hele gebied zetten we in op het zo 
natuurlijk mogelijk laten functioneren van het 
watersysteem. Dat wil zeggen regenwater 
vasthouden waar het valt, liefst in de bodem, 

en oppervlaktewater de ruimte geven, 
zoals in natuurlijke beekdalen. Onder het 
watersysteem verstaan we de totale route 
van de regenwaterdruppel, vanaf de plek 
waar die valt tot de uitstroom in de Maas. 
Voor de watergangen dragen we hier aan bij 
met inrichting, peilbeheer en onderhoud. De 
aan de beken toegekende functies zijn hierin 
leidend, zie kader Functies van watergangen. 
Hierbij respecteren we te allen tijde het 
bestaande grondgebruik. Dat betekent 
dat we peilen alleen aanpassen als dit aan 
de voorkant met alle belanghebbenden 
is geregeld, bijvoorbeeld doordat 
provincie of gemeente de functie wijzigt, 
door afwaardering van gronden of door 
compensatie. Bij wijzigingen in grondgebruik 
gelden enkele specifieke uitgangspunten (zie 
ook kader ‘functies van watergangen’):
• In het algemeen faciliteren we bij 

wijziging van grondgebruik alleen 
structurele verhoging van (grond)
waterpeilen. Dit als bijdrage aan 
klimaatadaptatie en natte natuur.

• In agrarisch gebied buiten beekdalen 
en natuurbeken faciliteren we bij 
wijzigingen van grondgebruik tot 
maximaal de norm voor akkerbouw (zie 
tabel 1). Diepwortelende gewassen zijn 
mogelijk op percelen die van nature een 
voldoende diepe ontwatering hebben.

• In beekdalen en natuurbeken geldt 
dat we streven naar herstel. We werken 
toe naar een ontwatering tot maximaal 
de graslandnorm en een natuurlijk 
peilverloop. Als de gewenste functie nog 
niet is gerealiseerd, faciliteren we het 
grondgebruik dat er op dat moment ligt.

Eerder gemaakte afspraken blijven gelden 
totdat er andere afspraken worden gemaakt 

met de betrokkenen. We hanteren als 
referentietijdstip het moment waarop 
de stuwpeilen zijn vastgesteld of het 
projectplan voor de (her)inrichting van 
een watergang. In de planperiode werken 
we naar flexibele, risicogestuurde en 
grondwatergerichte peilen. In hoofdstuk 
4 beschrijven we hoe we het peilbeheer 
klimaatadaptief maken.

We monitoren de situatie buiten en  
houden onze gegevens actueel 
Het verzamelen van gegevens in het veld,  
sommige automatisch, andere handmatig 
noemen we monitoring. Het gaat om 
grondwaterstanden, waterstanden, 
debieten, waterflora en -fauna en de 

Tabel 1 - Maximale grondwaterstanden per type grondgebruik waarop we sturen met peilbeheer in 
leggerwatergangen


