
Beken stromen:
traag en het hele jaar door

Hoe?

Stroomgebiedsbenadering
• grootschalig en verbindend
• beekdalbreed inrichten
• water vasthouden in haarvaten en bodem
• water bergen op land
• inunderen in overstromingsvlakten

Beekdalbreed Hermeanderen
piet.verdonschot@wur.nl / anna.besse@wur.nl

Veerkracht van het beekdal na een regenbui

De beekdalbrede inrichting geeft meer veerkracht en is klimaatbestendig

huidige situatie

afvoer tijd

minder intens + minder snel optredende piekafvoeren

beekdalbreed ingericht stroomgebied

verhoogde basisafvoer
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5 De Schabbert
Door de omleiding van de Zuid-Willemsvaart (1993) stroomt de Aa ten oosten van Helmond de 
Zuid-Willemsvaart in. Bij de Schabbert wordt het water weer aan de oorspronkelijke Aa toege-
voegd. Hier kan de hoeveelheid water die aan de Aa wordt toegevoegd worden gereguleerd. 
Dat betekent dat in tijden van hoge waterstanden in de Zuid-Willemsvaart het stroomgebied 
van de Aa als waterbergingsgebied gebruikt kan worden. 
Aanwonenden van het Wilhelminakanaal houden daardoor ook in natte tijden droge voeten.

6,10,12 Paddentunnels
Dankzij al het water in Laarbeek mag de gemeente ook een groot aantal padden tot haar vaste 
inwoners rekenen. Echter, wegen doorkruisen de leefgebieden van de padden. Om de overle-
vingskansen van deze amfibieën te vergroten, heeft het IVN Laarbeek jarenlang elk jaar op drie 
punten ruim 4.500 padden overgezet.
De gemeente heeft nu op verzoek van het IVN voor een structurele oplossing gezorgd door bij 
drie oversteekpunten paddentunnels aan te leggen.

7 Passantenhaven
In 2003 werd in Aarle-Rixtel de Passantenhaven geopend. Hier zijn voor de pleziertoervaart in 
de oude Zuid-Willemsvaart twintig aanlegplaatsen gecreëerd. 

8 Strijp: wonen met water
Bij de ontwikkeling van het woonplan Strijp is rekening gehouden met de gescheiden afvoer 
van hemelwater: Het hemelwater van daken en straten wordt deels via een apart rioolsysteem 
geïnfiltreerd in de bodem. Vanwege de beperkte doorlaatbaarheid van de bodem is het hier niet 
mogelijk om het regenwater volledig te infiltreren in de bodem. Het overige hemelwater wordt 
daarom afgevoerd naar een retentievijver, waar het zo ook de mogelijkheid heeft om te infiltre-
ren in de bodem.

9 Water rotonde Bavaria
De waterpartijen rondom de rotonde bij Bavaria hebben als doel het water, dat na de productie 
van bier resteert, op beheersbare wijze terug te laten vloeien in de natuur. Hierbij vindt nazui-
vering van het water op natuurlijke wijze plaats. Bij het verlaten van de fabriek wordt het water 
via de zuiveringsinstallatie gefilterd. Daarna wordt het via een aanvoersloot naar de vijvers
gebracht. Via een ondergronds gescheiden systeem wordt het water afgevoerd naar de Goor-
loop.

11 Waterproductiebedrijf Brabant Water
Het waterproductiebedrijf WPB Lieshout pompt eeuwenoud grondwater op van 140 tot 225 me-
ter diepte en maakt hier drinkwater van voor de gemeente Laarbeek en de aangrenzende kerk-
dorpen. Op het terrein tegenover de zuiveringsgebouwen van WPB Lieshout ligt een aantal 
waterwinputten. Het puttenveld wordt, zoals alle terreinen van Brabant Water, ecologisch
beheerd. Door de bewerking van dit glashaverhooiland, een kruidenrijk graslandtype, krijgen
bijzondere plantensoorten meer kans. Het nieuwe puttenveld is daarnaast belangrijk voor
weidevogels. Omdat rust voor deze vogels erg belangrijk is, wordt ernaar gestreefd om rondom 
bebossing te realiseren. 

13 Grondwatermeter
Voor het project ‘Water in de Peiling’ zijn op 15 plaatsen in Noord-Brabant watermeters
geplaatst. Op deze grondwatermeters is op elk moment te zien wat de grondwaterstand op die 
plaats is. Een informatiebord bij de watermeter geeft alle informatie over de verdroging in het 
gebied en de maatregelen die worden getroffen om verdere verdroging tegen te gaan. Eén van 
deze watermeters staat in de gemeente Laarbeek, bij De Vogelshof in Mariahout.

14 en 15 Poelen
In 2003 zijn drie poelen aangelegd: bij de Broeksteeg (14), het Torreven (15) en het Kamper-
bos. Doelstelling van de aanleg van de poelen is de versterking van de natuurwaarde van het 
buitengebied: de poelen waarborgen een grotere variatie in flora en fauna na en dienen als
habitat voor allerlei amfibieën. Bovendien hebben de poelen een positieve invloed op de water-
huishouding in de gebieden en zijn vrijwel onderhoudsvrij. Bij de aanleg van de poelen is ook 
rekening gehouden met de energievoorziening van de ‘koudbloedigen’: de natuurvriendelijke 
oevers die op de zonzijde liggen zijn zo vlak mogelijk gehouden, zodat de dieren zich hier over-
dag kunnen warmen in de zon.

16 Goorloop
In de loop der eeuwen is het natuurlijk verloop en hiermee ook een groot deel van de natuur-
waarde (ecologische functie) van de Goorloop als gevolg van onder andere ruilverkavelingen 
voor een groot deel verdwenen. De ecologische functie is echter van belang voor de instand-
houding en migratie van de dierenpopulaties in de nabijgelegen natuurgebieden. Vandaar dat 
de Goorloop in Laarbeek (7,5 km.) inmiddels grotendeels is ingericht als ecologische verbin-
dingszone, zodat natuurgebieden weer met elkaar in verbinding staan.

Water hebben we niet alleen nodig, maar is ook om van te genieten! Recreatie langs 
en op het water maakt waterschap Aa en Maas mogelijk waar de natuur dit toelaat. 
Om u een mooie blik op het water en het waterschapswerk in ons werkgebied te 
geven, stelde waterschap Aa en Maas een aantal fietsroutes en een wandelroute 
samen waarin water centraal staat. Deze route is er een van. Als u de route volgt, 
ervaart u dat water een belangrijk vormend element in het landschap is. Geniet van 
de mooie omgeving en belééf het water!

Waterschap Aa en Maas werkt actief aan gezonde en veerkrachtige watersystemen en wil 
ruimte bieden aan een duurzaam gebruik voor mens, plant en dier in ons gebied. Dit loopt van 
de grens met Limburg tot aan Waalwijk. Voor ú werken we aan:

Veilig water
we beheren 105 km dijk langs de Maas. Zo beschermen we de bewoners binnen ons gebied 
tegen wateroverlast.

Schoon water
onze zeven rioolwaterzuiveringsinstallaties zuiveren het afvalwater van bijna 700.000 inwoners 
en duizenden bedrijven. Zo houden we het oppervlaktewater schoon.

Voldoende water
onze stuwen en gemalen zorgen voor het juiste waterpeil in beken, kanalen en sloten.

Natuurlijk water
we zorgen voor een goede leefomgeving voor waterplanten en dieren bij de inrichting van
waterlopen. Flauwere oevers, vispassages bij stuwen en ecologische verbindingszones om
natuurgebieden met elkaar te verbinden zijn hier voorbeelden van.

Recreatief water
water hebben we niet alleen nodig, maar is ook om van te genieten! Recreatie langs en op het 
water maken we mogelijk waar de natuur dit toelaat.

Meer weten over wat waterschap Aa en Maas voor ú doet? Kijk dan op www.aaenmaas.nl. 

Meer routes kunt u downloaden via de website www.aaenmaas.nl/recreatie. 

Fietsroute Beek en Donk - Aarle-Rixtel
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Veilige dijken
Noord- en Midden-Limburg heeft regelmatig  

te kampen met hoge waterstanden van de 

Maas en haar beken. Dat bebouwde gebieden  

in het Maasdal zelden overstromen, is te 

danken aan onze medewerkers die elke dag 

in touw zijn om de dijken in goede conditie 

te houden. Alleen dan blijft het veilig wonen, 

werken en recreëren langs het water.

Droge voeten en voldoende water
Niet te veel, maar ook niet te weinig water, 

daar draait het om. Noord- en Midden-Limburg 

kent een gevarieerd landschap met allerlei 

functies, zoals landbouw, natuur, stedelijk  

gebied en recreatie. Al deze functies stellen  

andere eisen aan het waterpeil. Wij zorgen 

voor het juiste waterpeil in sloten en kanalen 

en van grondwater. Daarbij houden we zoveel 

mogelijk rekening met de verschillende  

belangen.

Schoon water
Om te kunnen genieten van water, moet het 

water schoon zijn. Dieren en planten hebben 

schoon water nodig om te kunnen leven, vissers 

om te kunnen vissen en op zwemwaterlocaties 

moet u zonder gevaar voor uw gezondheid 

kunnen zwemmen. We zorgen ervoor dat  

gevaarlijke stoffen niet zomaar worden  

geloosd. In rioolwaterzuiveringsinstallaties 

wordt afvalwater gezuiverd, waarna het 

teruggevoerd wordt naar de sloot of de rivier. 

Andere maatregelen die ervoor zorgen dat  

het water schoon blijft, zijn het weghalen van 

vervuilde bagger, het zorgen voor voldoende 

waterdiepte en het aanleggen van  

natuurvriendelijke oevers.

Waterschap Peel en Maasvallei
april 2010

Waterschap Peel en Maasvallei is de waterautoriteit in Noord- en Midden Limburg die samen met 
partners zorgt voor veilige dijken, droge voeten, voldoende en schoon water.

Wat doet het waterschap?

Werken aan water

water als maat

De Wendel

De nieuwe beek tussen Almelo en Wierden
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HET WORMER- EN JISPERWATER

Het Wormer- en Jisperveld, boven Amsterdam, is een bijzonder Neder-

lands weidevogelgebied. De landschappelijke, cultuurhistorische en 

natuurwaarden staan echter onder druk door de slechte waterkwali-

teit. Grote hoeveelheden (voedselrijke) bagger zorgen voor troebel 

water. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en een aan-

tal andere partijen (waaronder de provincie, LTO Noord en de Vereni-

ging Natuurmonumenten) werken aan herstel. Er worden onder meer 

baggerwerkzaamheden uitgevoerd en ingrepen gepleegd die de afbraak 

van veen en de vorming van bagger tegengaan. De inlaat van gebieds-

vreemd, sulfaatrijk water wordt verminderd. Ook wordt gewerkt aan het 

verminderen van nitraatuitspoeling naar het oppervlaktewater vanuit 

de graslanden.

Het Volg- en Stuursysteem is een belangrijk instru-

ment om inzicht te krijgen in het ecologisch func-

tioneren van oppervlaktewateren en de effectiviteit 

van maatregelen. Maar het staat tegelijkertijd voor 

een geheel nieuwe werk- en denkwijze. 

In het waterkwaliteitsbeheer wordt van oudsher voor-

al gedacht vanuit het nemen van maatregelen. Het 

Volg- en Stuursysteem nodigt beheerders uit te gaan 

denken vanuit het watersysteem en de werking 

van dat systeem. Dat stelt ze in staat veel gerichter 

maatregelen te nemen. Omgekeerd voorkom je dat 

er maatregelen worden genomen die - gezien het 

functioneren van het systeem - (nog) niet of wel-

licht nooit het gewenste effect sorteren. Het Volg- en 

Stuursysteem geeft daarmee concreet in-houd aan 

doelmatig en effectief waterkwaliteitsbeheer. 

Het Volg- en Stuursysteem staat ook voor een nieuwe 

werkwijze, een werkwijze die ‘buiten’ en ‘binnen’, 

doelen en middelen, theorie en praktijk bij elkaar 

brengt en met elkaar verbindt. Het systeem brengt 

veldmedewerkers, ecologen, beleidsmedewerkers en 

bestuurders bij elkaar rond hetzelfde vraagstuk en 

zorgt voor een integrale aanpak ervan.

EEN NIEUWE DENKWIJZE, EEN NIEUWE WERKWIJZE

Colofon

Juli 2012
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INITIATIEFNEMERS

Het Volg- en Stuursysteem wordt ontwikkeld door 

STOWA, in samenwerking met het Hoogheemraad-

schap Hollands Noorderkwartier, Waternet (AGV), 

het Hoogheemraadschap van Rijnland, Deltares, 

Nelen & Schuurmans BV en het Waterschapshuis. 

De ontwikkeling wordt medegefinancierd vanuit 

het innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water, uit-

gevoerd door Agentschap NL in opdracht van het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu. De initia-

tiefnemers gaan ervan uit dat er ook bij de andere 

waterbeheerders belangstelling bestaat om de filo-

sofie van het Volg- en Stuursysteem te adopteren.

MEER WETEN?

Voor specifieke informatie over het Volg- en Stuur-

systeem kunt u contact opnemen met Bas van der 

Wal van STOWA, 033 460 32 00.

HET VOLG- EN 
STUURSYSTEEM:
EFFECTIEVER EN 
DOELMATIGER 
WATERKWALITEITS-
BEHEER 

VAN HELDER NAAR TROEBEL... EN WEER TERUG | 01

EEN ECOLOGISCHE SYSTEEMANALYSE EN DIAGNOSE VAN 
ONDIEPE MEREN EN PLASSEN VOOR DE KADERRICHTLIJN WATER

VAN HELDER NAAR 
TROEBEL... 
EN WEER TERUG
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Beekbegeleidende zone:
buffer en gradiënt

Hoe?

Multifunctioneel
• verbind beek en dal
• opname voedings- en milieuvreemde stoffen 
• beschaduwing en temperatuurdemping
• voedsel voor het beekecosysteem
• geleidelijke gradiënt droog-nat
• hoge biodiversiteit

5 De Schabbert
Door de omleiding van de Zuid-Willemsvaart (1993) stroomt de Aa ten oosten van Helmond de 
Zuid-Willemsvaart in. Bij de Schabbert wordt het water weer aan de oorspronkelijke Aa toege-
voegd. Hier kan de hoeveelheid water die aan de Aa wordt toegevoegd worden gereguleerd. 
Dat betekent dat in tijden van hoge waterstanden in de Zuid-Willemsvaart het stroomgebied 
van de Aa als waterbergingsgebied gebruikt kan worden. 
Aanwonenden van het Wilhelminakanaal houden daardoor ook in natte tijden droge voeten.

6,10,12 Paddentunnels
Dankzij al het water in Laarbeek mag de gemeente ook een groot aantal padden tot haar vaste 
inwoners rekenen. Echter, wegen doorkruisen de leefgebieden van de padden. Om de overle-
vingskansen van deze amfibieën te vergroten, heeft het IVN Laarbeek jarenlang elk jaar op drie 
punten ruim 4.500 padden overgezet.
De gemeente heeft nu op verzoek van het IVN voor een structurele oplossing gezorgd door bij 
drie oversteekpunten paddentunnels aan te leggen.

7 Passantenhaven
In 2003 werd in Aarle-Rixtel de Passantenhaven geopend. Hier zijn voor de pleziertoervaart in 
de oude Zuid-Willemsvaart twintig aanlegplaatsen gecreëerd. 

8 Strijp: wonen met water
Bij de ontwikkeling van het woonplan Strijp is rekening gehouden met de gescheiden afvoer 
van hemelwater: Het hemelwater van daken en straten wordt deels via een apart rioolsysteem 
geïnfiltreerd in de bodem. Vanwege de beperkte doorlaatbaarheid van de bodem is het hier niet 
mogelijk om het regenwater volledig te infiltreren in de bodem. Het overige hemelwater wordt 
daarom afgevoerd naar een retentievijver, waar het zo ook de mogelijkheid heeft om te infiltre-
ren in de bodem.

9 Water rotonde Bavaria
De waterpartijen rondom de rotonde bij Bavaria hebben als doel het water, dat na de productie 
van bier resteert, op beheersbare wijze terug te laten vloeien in de natuur. Hierbij vindt nazui-
vering van het water op natuurlijke wijze plaats. Bij het verlaten van de fabriek wordt het water 
via de zuiveringsinstallatie gefilterd. Daarna wordt het via een aanvoersloot naar de vijvers
gebracht. Via een ondergronds gescheiden systeem wordt het water afgevoerd naar de Goor-
loop.

11 Waterproductiebedrijf Brabant Water
Het waterproductiebedrijf WPB Lieshout pompt eeuwenoud grondwater op van 140 tot 225 me-
ter diepte en maakt hier drinkwater van voor de gemeente Laarbeek en de aangrenzende kerk-
dorpen. Op het terrein tegenover de zuiveringsgebouwen van WPB Lieshout ligt een aantal 
waterwinputten. Het puttenveld wordt, zoals alle terreinen van Brabant Water, ecologisch
beheerd. Door de bewerking van dit glashaverhooiland, een kruidenrijk graslandtype, krijgen
bijzondere plantensoorten meer kans. Het nieuwe puttenveld is daarnaast belangrijk voor
weidevogels. Omdat rust voor deze vogels erg belangrijk is, wordt ernaar gestreefd om rondom 
bebossing te realiseren. 

13 Grondwatermeter
Voor het project ‘Water in de Peiling’ zijn op 15 plaatsen in Noord-Brabant watermeters
geplaatst. Op deze grondwatermeters is op elk moment te zien wat de grondwaterstand op die 
plaats is. Een informatiebord bij de watermeter geeft alle informatie over de verdroging in het 
gebied en de maatregelen die worden getroffen om verdere verdroging tegen te gaan. Eén van 
deze watermeters staat in de gemeente Laarbeek, bij De Vogelshof in Mariahout.

14 en 15 Poelen
In 2003 zijn drie poelen aangelegd: bij de Broeksteeg (14), het Torreven (15) en het Kamper-
bos. Doelstelling van de aanleg van de poelen is de versterking van de natuurwaarde van het 
buitengebied: de poelen waarborgen een grotere variatie in flora en fauna na en dienen als
habitat voor allerlei amfibieën. Bovendien hebben de poelen een positieve invloed op de water-
huishouding in de gebieden en zijn vrijwel onderhoudsvrij. Bij de aanleg van de poelen is ook 
rekening gehouden met de energievoorziening van de ‘koudbloedigen’: de natuurvriendelijke 
oevers die op de zonzijde liggen zijn zo vlak mogelijk gehouden, zodat de dieren zich hier over-
dag kunnen warmen in de zon.

16 Goorloop
In de loop der eeuwen is het natuurlijk verloop en hiermee ook een groot deel van de natuur-
waarde (ecologische functie) van de Goorloop als gevolg van onder andere ruilverkavelingen 
voor een groot deel verdwenen. De ecologische functie is echter van belang voor de instand-
houding en migratie van de dierenpopulaties in de nabijgelegen natuurgebieden. Vandaar dat 
de Goorloop in Laarbeek (7,5 km.) inmiddels grotendeels is ingericht als ecologische verbin-
dingszone, zodat natuurgebieden weer met elkaar in verbinding staan.

Water hebben we niet alleen nodig, maar is ook om van te genieten! Recreatie langs 
en op het water maakt waterschap Aa en Maas mogelijk waar de natuur dit toelaat. 
Om u een mooie blik op het water en het waterschapswerk in ons werkgebied te 
geven, stelde waterschap Aa en Maas een aantal fietsroutes en een wandelroute 
samen waarin water centraal staat. Deze route is er een van. Als u de route volgt, 
ervaart u dat water een belangrijk vormend element in het landschap is. Geniet van 
de mooie omgeving en belééf het water!

Waterschap Aa en Maas werkt actief aan gezonde en veerkrachtige watersystemen en wil 
ruimte bieden aan een duurzaam gebruik voor mens, plant en dier in ons gebied. Dit loopt van 
de grens met Limburg tot aan Waalwijk. Voor ú werken we aan:

Veilig water
we beheren 105 km dijk langs de Maas. Zo beschermen we de bewoners binnen ons gebied 
tegen wateroverlast.

Schoon water
onze zeven rioolwaterzuiveringsinstallaties zuiveren het afvalwater van bijna 700.000 inwoners 
en duizenden bedrijven. Zo houden we het oppervlaktewater schoon.

Voldoende water
onze stuwen en gemalen zorgen voor het juiste waterpeil in beken, kanalen en sloten.

Natuurlijk water
we zorgen voor een goede leefomgeving voor waterplanten en dieren bij de inrichting van
waterlopen. Flauwere oevers, vispassages bij stuwen en ecologische verbindingszones om
natuurgebieden met elkaar te verbinden zijn hier voorbeelden van.

Recreatief water
water hebben we niet alleen nodig, maar is ook om van te genieten! Recreatie langs en op het 
water maken we mogelijk waar de natuur dit toelaat.

Meer weten over wat waterschap Aa en Maas voor ú doet? Kijk dan op www.aaenmaas.nl. 

Meer routes kunt u downloaden via de website www.aaenmaas.nl/recreatie. 

Fietsroute Beek en Donk - Aarle-Rixtel
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Veilige dijken
Noord- en Midden-Limburg heeft regelmatig  

te kampen met hoge waterstanden van de 

Maas en haar beken. Dat bebouwde gebieden  

in het Maasdal zelden overstromen, is te 

danken aan onze medewerkers die elke dag 

in touw zijn om de dijken in goede conditie 

te houden. Alleen dan blijft het veilig wonen, 

werken en recreëren langs het water.

Droge voeten en voldoende water
Niet te veel, maar ook niet te weinig water, 

daar draait het om. Noord- en Midden-Limburg 

kent een gevarieerd landschap met allerlei 

functies, zoals landbouw, natuur, stedelijk  

gebied en recreatie. Al deze functies stellen  

andere eisen aan het waterpeil. Wij zorgen 

voor het juiste waterpeil in sloten en kanalen 

en van grondwater. Daarbij houden we zoveel 

mogelijk rekening met de verschillende  

belangen.

Schoon water
Om te kunnen genieten van water, moet het 

water schoon zijn. Dieren en planten hebben 

schoon water nodig om te kunnen leven, vissers 

om te kunnen vissen en op zwemwaterlocaties 

moet u zonder gevaar voor uw gezondheid 

kunnen zwemmen. We zorgen ervoor dat  

gevaarlijke stoffen niet zomaar worden  

geloosd. In rioolwaterzuiveringsinstallaties 

wordt afvalwater gezuiverd, waarna het 

teruggevoerd wordt naar de sloot of de rivier. 

Andere maatregelen die ervoor zorgen dat  

het water schoon blijft, zijn het weghalen van 

vervuilde bagger, het zorgen voor voldoende 

waterdiepte en het aanleggen van  

natuurvriendelijke oevers.

Waterschap Peel en Maasvallei
april 2010

Waterschap Peel en Maasvallei is de waterautoriteit in Noord- en Midden Limburg die samen met 
partners zorgt voor veilige dijken, droge voeten, voldoende en schoon water.

Wat doet het waterschap?

Werken aan water

water als maat

De Wendel

De nieuwe beek tussen Almelo en Wierden
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HET WORMER- EN JISPERWATER

Het Wormer- en Jisperveld, boven Amsterdam, is een bijzonder Neder-

lands weidevogelgebied. De landschappelijke, cultuurhistorische en 

natuurwaarden staan echter onder druk door de slechte waterkwali-

teit. Grote hoeveelheden (voedselrijke) bagger zorgen voor troebel 

water. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en een aan-

tal andere partijen (waaronder de provincie, LTO Noord en de Vereni-

ging Natuurmonumenten) werken aan herstel. Er worden onder meer 

baggerwerkzaamheden uitgevoerd en ingrepen gepleegd die de afbraak 

van veen en de vorming van bagger tegengaan. De inlaat van gebieds-

vreemd, sulfaatrijk water wordt verminderd. Ook wordt gewerkt aan het 

verminderen van nitraatuitspoeling naar het oppervlaktewater vanuit 

de graslanden.

Het Volg- en Stuursysteem is een belangrijk instru-

ment om inzicht te krijgen in het ecologisch func-

tioneren van oppervlaktewateren en de effectiviteit 

van maatregelen. Maar het staat tegelijkertijd voor 

een geheel nieuwe werk- en denkwijze. 

In het waterkwaliteitsbeheer wordt van oudsher voor-

al gedacht vanuit het nemen van maatregelen. Het 

Volg- en Stuursysteem nodigt beheerders uit te gaan 

denken vanuit het watersysteem en de werking 

van dat systeem. Dat stelt ze in staat veel gerichter 

maatregelen te nemen. Omgekeerd voorkom je dat 

er maatregelen worden genomen die - gezien het 

functioneren van het systeem - (nog) niet of wel-

licht nooit het gewenste effect sorteren. Het Volg- en 

Stuursysteem geeft daarmee concreet in-houd aan 

doelmatig en effectief waterkwaliteitsbeheer. 

Het Volg- en Stuursysteem staat ook voor een nieuwe 

werkwijze, een werkwijze die ‘buiten’ en ‘binnen’, 

doelen en middelen, theorie en praktijk bij elkaar 

brengt en met elkaar verbindt. Het systeem brengt 

veldmedewerkers, ecologen, beleidsmedewerkers en 

bestuurders bij elkaar rond hetzelfde vraagstuk en 

zorgt voor een integrale aanpak ervan.
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INITIATIEFNEMERS

Het Volg- en Stuursysteem wordt ontwikkeld door 

STOWA, in samenwerking met het Hoogheemraad-

schap Hollands Noorderkwartier, Waternet (AGV), 

het Hoogheemraadschap van Rijnland, Deltares, 

Nelen & Schuurmans BV en het Waterschapshuis. 

De ontwikkeling wordt medegefinancierd vanuit 

het innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water, uit-

gevoerd door Agentschap NL in opdracht van het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu. De initia-

tiefnemers gaan ervan uit dat er ook bij de andere 

waterbeheerders belangstelling bestaat om de filo-

sofie van het Volg- en Stuursysteem te adopteren.

MEER WETEN?

Voor specifieke informatie over het Volg- en Stuur-

systeem kunt u contact opnemen met Bas van der 

Wal van STOWA, 033 460 32 00.
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5 De Schabbert
Door de omleiding van de Zuid-Willemsvaart (1993) stroomt de Aa ten oosten van Helmond de 
Zuid-Willemsvaart in. Bij de Schabbert wordt het water weer aan de oorspronkelijke Aa toege-
voegd. Hier kan de hoeveelheid water die aan de Aa wordt toegevoegd worden gereguleerd. 
Dat betekent dat in tijden van hoge waterstanden in de Zuid-Willemsvaart het stroomgebied 
van de Aa als waterbergingsgebied gebruikt kan worden. 
Aanwonenden van het Wilhelminakanaal houden daardoor ook in natte tijden droge voeten.

6,10,12 Paddentunnels
Dankzij al het water in Laarbeek mag de gemeente ook een groot aantal padden tot haar vaste 
inwoners rekenen. Echter, wegen doorkruisen de leefgebieden van de padden. Om de overle-
vingskansen van deze amfibieën te vergroten, heeft het IVN Laarbeek jarenlang elk jaar op drie 
punten ruim 4.500 padden overgezet.
De gemeente heeft nu op verzoek van het IVN voor een structurele oplossing gezorgd door bij 
drie oversteekpunten paddentunnels aan te leggen.

7 Passantenhaven
In 2003 werd in Aarle-Rixtel de Passantenhaven geopend. Hier zijn voor de pleziertoervaart in 
de oude Zuid-Willemsvaart twintig aanlegplaatsen gecreëerd. 

8 Strijp: wonen met water
Bij de ontwikkeling van het woonplan Strijp is rekening gehouden met de gescheiden afvoer 
van hemelwater: Het hemelwater van daken en straten wordt deels via een apart rioolsysteem 
geïnfiltreerd in de bodem. Vanwege de beperkte doorlaatbaarheid van de bodem is het hier niet 
mogelijk om het regenwater volledig te infiltreren in de bodem. Het overige hemelwater wordt 
daarom afgevoerd naar een retentievijver, waar het zo ook de mogelijkheid heeft om te infiltre-
ren in de bodem.

9 Water rotonde Bavaria
De waterpartijen rondom de rotonde bij Bavaria hebben als doel het water, dat na de productie 
van bier resteert, op beheersbare wijze terug te laten vloeien in de natuur. Hierbij vindt nazui-
vering van het water op natuurlijke wijze plaats. Bij het verlaten van de fabriek wordt het water 
via de zuiveringsinstallatie gefilterd. Daarna wordt het via een aanvoersloot naar de vijvers
gebracht. Via een ondergronds gescheiden systeem wordt het water afgevoerd naar de Goor-
loop.

11 Waterproductiebedrijf Brabant Water
Het waterproductiebedrijf WPB Lieshout pompt eeuwenoud grondwater op van 140 tot 225 me-
ter diepte en maakt hier drinkwater van voor de gemeente Laarbeek en de aangrenzende kerk-
dorpen. Op het terrein tegenover de zuiveringsgebouwen van WPB Lieshout ligt een aantal 
waterwinputten. Het puttenveld wordt, zoals alle terreinen van Brabant Water, ecologisch
beheerd. Door de bewerking van dit glashaverhooiland, een kruidenrijk graslandtype, krijgen
bijzondere plantensoorten meer kans. Het nieuwe puttenveld is daarnaast belangrijk voor
weidevogels. Omdat rust voor deze vogels erg belangrijk is, wordt ernaar gestreefd om rondom 
bebossing te realiseren. 

13 Grondwatermeter
Voor het project ‘Water in de Peiling’ zijn op 15 plaatsen in Noord-Brabant watermeters
geplaatst. Op deze grondwatermeters is op elk moment te zien wat de grondwaterstand op die 
plaats is. Een informatiebord bij de watermeter geeft alle informatie over de verdroging in het 
gebied en de maatregelen die worden getroffen om verdere verdroging tegen te gaan. Eén van 
deze watermeters staat in de gemeente Laarbeek, bij De Vogelshof in Mariahout.

14 en 15 Poelen
In 2003 zijn drie poelen aangelegd: bij de Broeksteeg (14), het Torreven (15) en het Kamper-
bos. Doelstelling van de aanleg van de poelen is de versterking van de natuurwaarde van het 
buitengebied: de poelen waarborgen een grotere variatie in flora en fauna na en dienen als
habitat voor allerlei amfibieën. Bovendien hebben de poelen een positieve invloed op de water-
huishouding in de gebieden en zijn vrijwel onderhoudsvrij. Bij de aanleg van de poelen is ook 
rekening gehouden met de energievoorziening van de ‘koudbloedigen’: de natuurvriendelijke 
oevers die op de zonzijde liggen zijn zo vlak mogelijk gehouden, zodat de dieren zich hier over-
dag kunnen warmen in de zon.

16 Goorloop
In de loop der eeuwen is het natuurlijk verloop en hiermee ook een groot deel van de natuur-
waarde (ecologische functie) van de Goorloop als gevolg van onder andere ruilverkavelingen 
voor een groot deel verdwenen. De ecologische functie is echter van belang voor de instand-
houding en migratie van de dierenpopulaties in de nabijgelegen natuurgebieden. Vandaar dat 
de Goorloop in Laarbeek (7,5 km.) inmiddels grotendeels is ingericht als ecologische verbin-
dingszone, zodat natuurgebieden weer met elkaar in verbinding staan.

Water hebben we niet alleen nodig, maar is ook om van te genieten! Recreatie langs 
en op het water maakt waterschap Aa en Maas mogelijk waar de natuur dit toelaat. 
Om u een mooie blik op het water en het waterschapswerk in ons werkgebied te 
geven, stelde waterschap Aa en Maas een aantal fietsroutes en een wandelroute 
samen waarin water centraal staat. Deze route is er een van. Als u de route volgt, 
ervaart u dat water een belangrijk vormend element in het landschap is. Geniet van 
de mooie omgeving en belééf het water!

Waterschap Aa en Maas werkt actief aan gezonde en veerkrachtige watersystemen en wil 
ruimte bieden aan een duurzaam gebruik voor mens, plant en dier in ons gebied. Dit loopt van 
de grens met Limburg tot aan Waalwijk. Voor ú werken we aan:

Veilig water
we beheren 105 km dijk langs de Maas. Zo beschermen we de bewoners binnen ons gebied 
tegen wateroverlast.

Schoon water
onze zeven rioolwaterzuiveringsinstallaties zuiveren het afvalwater van bijna 700.000 inwoners 
en duizenden bedrijven. Zo houden we het oppervlaktewater schoon.

Voldoende water
onze stuwen en gemalen zorgen voor het juiste waterpeil in beken, kanalen en sloten.

Natuurlijk water
we zorgen voor een goede leefomgeving voor waterplanten en dieren bij de inrichting van
waterlopen. Flauwere oevers, vispassages bij stuwen en ecologische verbindingszones om
natuurgebieden met elkaar te verbinden zijn hier voorbeelden van.

Recreatief water
water hebben we niet alleen nodig, maar is ook om van te genieten! Recreatie langs en op het 
water maken we mogelijk waar de natuur dit toelaat.

Meer weten over wat waterschap Aa en Maas voor ú doet? Kijk dan op www.aaenmaas.nl. 

Meer routes kunt u downloaden via de website www.aaenmaas.nl/recreatie. 
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Veilige dijken
Noord- en Midden-Limburg heeft regelmatig  

te kampen met hoge waterstanden van de 

Maas en haar beken. Dat bebouwde gebieden  

in het Maasdal zelden overstromen, is te 

danken aan onze medewerkers die elke dag 

in touw zijn om de dijken in goede conditie 

te houden. Alleen dan blijft het veilig wonen, 

werken en recreëren langs het water.

Droge voeten en voldoende water
Niet te veel, maar ook niet te weinig water, 

daar draait het om. Noord- en Midden-Limburg 

kent een gevarieerd landschap met allerlei 

functies, zoals landbouw, natuur, stedelijk  

gebied en recreatie. Al deze functies stellen  

andere eisen aan het waterpeil. Wij zorgen 

voor het juiste waterpeil in sloten en kanalen 

en van grondwater. Daarbij houden we zoveel 

mogelijk rekening met de verschillende  

belangen.

Schoon water
Om te kunnen genieten van water, moet het 

water schoon zijn. Dieren en planten hebben 

schoon water nodig om te kunnen leven, vissers 

om te kunnen vissen en op zwemwaterlocaties 

moet u zonder gevaar voor uw gezondheid 

kunnen zwemmen. We zorgen ervoor dat  

gevaarlijke stoffen niet zomaar worden  

geloosd. In rioolwaterzuiveringsinstallaties 

wordt afvalwater gezuiverd, waarna het 

teruggevoerd wordt naar de sloot of de rivier. 

Andere maatregelen die ervoor zorgen dat  

het water schoon blijft, zijn het weghalen van 

vervuilde bagger, het zorgen voor voldoende 

waterdiepte en het aanleggen van  

natuurvriendelijke oevers.

Waterschap Peel en Maasvallei
april 2010

Waterschap Peel en Maasvallei is de waterautoriteit in Noord- en Midden Limburg die samen met 
partners zorgt voor veilige dijken, droge voeten, voldoende en schoon water.

Wat doet het waterschap?

Werken aan water

water als maat

De Wendel

De nieuwe beek tussen Almelo en Wierden

5

HET WORMER- EN JISPERWATER

Het Wormer- en Jisperveld, boven Amsterdam, is een bijzonder Neder-

lands weidevogelgebied. De landschappelijke, cultuurhistorische en 

natuurwaarden staan echter onder druk door de slechte waterkwali-

teit. Grote hoeveelheden (voedselrijke) bagger zorgen voor troebel 

water. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en een aan-

tal andere partijen (waaronder de provincie, LTO Noord en de Vereni-

ging Natuurmonumenten) werken aan herstel. Er worden onder meer 

baggerwerkzaamheden uitgevoerd en ingrepen gepleegd die de afbraak 

van veen en de vorming van bagger tegengaan. De inlaat van gebieds-

vreemd, sulfaatrijk water wordt verminderd. Ook wordt gewerkt aan het 

verminderen van nitraatuitspoeling naar het oppervlaktewater vanuit 

de graslanden.

Het Volg- en Stuursysteem is een belangrijk instru-

ment om inzicht te krijgen in het ecologisch func-

tioneren van oppervlaktewateren en de effectiviteit 

van maatregelen. Maar het staat tegelijkertijd voor 

een geheel nieuwe werk- en denkwijze. 

In het waterkwaliteitsbeheer wordt van oudsher voor-

al gedacht vanuit het nemen van maatregelen. Het 

Volg- en Stuursysteem nodigt beheerders uit te gaan 

denken vanuit het watersysteem en de werking 

van dat systeem. Dat stelt ze in staat veel gerichter 

maatregelen te nemen. Omgekeerd voorkom je dat 

er maatregelen worden genomen die - gezien het 

functioneren van het systeem - (nog) niet of wel-

licht nooit het gewenste effect sorteren. Het Volg- en 

Stuursysteem geeft daarmee concreet in-houd aan 

doelmatig en effectief waterkwaliteitsbeheer. 

Het Volg- en Stuursysteem staat ook voor een nieuwe 

werkwijze, een werkwijze die ‘buiten’ en ‘binnen’, 

doelen en middelen, theorie en praktijk bij elkaar 

brengt en met elkaar verbindt. Het systeem brengt 

veldmedewerkers, ecologen, beleidsmedewerkers en 

bestuurders bij elkaar rond hetzelfde vraagstuk en 

zorgt voor een integrale aanpak ervan.
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INITIATIEFNEMERS

Het Volg- en Stuursysteem wordt ontwikkeld door 

STOWA, in samenwerking met het Hoogheemraad-

schap Hollands Noorderkwartier, Waternet (AGV), 

het Hoogheemraadschap van Rijnland, Deltares, 

Nelen & Schuurmans BV en het Waterschapshuis. 

De ontwikkeling wordt medegefinancierd vanuit 

het innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water, uit-

gevoerd door Agentschap NL in opdracht van het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu. De initia-

tiefnemers gaan ervan uit dat er ook bij de andere 

waterbeheerders belangstelling bestaat om de filo-

sofie van het Volg- en Stuursysteem te adopteren.

MEER WETEN?

Voor specifieke informatie over het Volg- en Stuur-

systeem kunt u contact opnemen met Bas van der 

Wal van STOWA, 033 460 32 00.
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DOELMATIGER 
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Beekdalbreed Hermeanderen
piet.verdonschot@wur.nl / anna.besse@wur.nl

Verondiepen en versmallen:
hét alternatief voor meanderen

Hoe?

Creëren Habitatheterogeniteit
• nieuw aanleggen
• of door zandsuppletie
• in twee-fasen profiel met inundatiezone

én..... Beken kunnen dit ook zelf!

Voor Na

Hagmolenbeek



Beekdalbreed Hermeanderen
piet.verdonschot@wur.nl / anna.besse@wur.nl

Dood hout:
goedkope en snelle maatregel

Hoe?

Stromings- en habitatvariatie
• volgens protocol inbrengen 
• kleinschalig maar lange trajecten zonder 

opstuwing
• meteen beekkwaliteitsverbetering
• geeft kansen voor:

 - bodemophoging
 - inundatie (beekdalontwikkeling)

Hierdensche beek

Tongelreep

5 De Schabbert
Door de omleiding van de Zuid-Willemsvaart (1993) stroomt de Aa ten oosten van Helmond de 
Zuid-Willemsvaart in. Bij de Schabbert wordt het water weer aan de oorspronkelijke Aa toege-
voegd. Hier kan de hoeveelheid water die aan de Aa wordt toegevoegd worden gereguleerd. 
Dat betekent dat in tijden van hoge waterstanden in de Zuid-Willemsvaart het stroomgebied 
van de Aa als waterbergingsgebied gebruikt kan worden. 
Aanwonenden van het Wilhelminakanaal houden daardoor ook in natte tijden droge voeten.

6,10,12 Paddentunnels
Dankzij al het water in Laarbeek mag de gemeente ook een groot aantal padden tot haar vaste 
inwoners rekenen. Echter, wegen doorkruisen de leefgebieden van de padden. Om de overle-
vingskansen van deze amfibieën te vergroten, heeft het IVN Laarbeek jarenlang elk jaar op drie 
punten ruim 4.500 padden overgezet.
De gemeente heeft nu op verzoek van het IVN voor een structurele oplossing gezorgd door bij 
drie oversteekpunten paddentunnels aan te leggen.

7 Passantenhaven
In 2003 werd in Aarle-Rixtel de Passantenhaven geopend. Hier zijn voor de pleziertoervaart in 
de oude Zuid-Willemsvaart twintig aanlegplaatsen gecreëerd. 

8 Strijp: wonen met water
Bij de ontwikkeling van het woonplan Strijp is rekening gehouden met de gescheiden afvoer 
van hemelwater: Het hemelwater van daken en straten wordt deels via een apart rioolsysteem 
geïnfiltreerd in de bodem. Vanwege de beperkte doorlaatbaarheid van de bodem is het hier niet 
mogelijk om het regenwater volledig te infiltreren in de bodem. Het overige hemelwater wordt 
daarom afgevoerd naar een retentievijver, waar het zo ook de mogelijkheid heeft om te infiltre-
ren in de bodem.

9 Water rotonde Bavaria
De waterpartijen rondom de rotonde bij Bavaria hebben als doel het water, dat na de productie 
van bier resteert, op beheersbare wijze terug te laten vloeien in de natuur. Hierbij vindt nazui-
vering van het water op natuurlijke wijze plaats. Bij het verlaten van de fabriek wordt het water 
via de zuiveringsinstallatie gefilterd. Daarna wordt het via een aanvoersloot naar de vijvers
gebracht. Via een ondergronds gescheiden systeem wordt het water afgevoerd naar de Goor-
loop.

11 Waterproductiebedrijf Brabant Water
Het waterproductiebedrijf WPB Lieshout pompt eeuwenoud grondwater op van 140 tot 225 me-
ter diepte en maakt hier drinkwater van voor de gemeente Laarbeek en de aangrenzende kerk-
dorpen. Op het terrein tegenover de zuiveringsgebouwen van WPB Lieshout ligt een aantal 
waterwinputten. Het puttenveld wordt, zoals alle terreinen van Brabant Water, ecologisch
beheerd. Door de bewerking van dit glashaverhooiland, een kruidenrijk graslandtype, krijgen
bijzondere plantensoorten meer kans. Het nieuwe puttenveld is daarnaast belangrijk voor
weidevogels. Omdat rust voor deze vogels erg belangrijk is, wordt ernaar gestreefd om rondom 
bebossing te realiseren. 

13 Grondwatermeter
Voor het project ‘Water in de Peiling’ zijn op 15 plaatsen in Noord-Brabant watermeters
geplaatst. Op deze grondwatermeters is op elk moment te zien wat de grondwaterstand op die 
plaats is. Een informatiebord bij de watermeter geeft alle informatie over de verdroging in het 
gebied en de maatregelen die worden getroffen om verdere verdroging tegen te gaan. Eén van 
deze watermeters staat in de gemeente Laarbeek, bij De Vogelshof in Mariahout.

14 en 15 Poelen
In 2003 zijn drie poelen aangelegd: bij de Broeksteeg (14), het Torreven (15) en het Kamper-
bos. Doelstelling van de aanleg van de poelen is de versterking van de natuurwaarde van het 
buitengebied: de poelen waarborgen een grotere variatie in flora en fauna na en dienen als
habitat voor allerlei amfibieën. Bovendien hebben de poelen een positieve invloed op de water-
huishouding in de gebieden en zijn vrijwel onderhoudsvrij. Bij de aanleg van de poelen is ook 
rekening gehouden met de energievoorziening van de ‘koudbloedigen’: de natuurvriendelijke 
oevers die op de zonzijde liggen zijn zo vlak mogelijk gehouden, zodat de dieren zich hier over-
dag kunnen warmen in de zon.

16 Goorloop
In de loop der eeuwen is het natuurlijk verloop en hiermee ook een groot deel van de natuur-
waarde (ecologische functie) van de Goorloop als gevolg van onder andere ruilverkavelingen 
voor een groot deel verdwenen. De ecologische functie is echter van belang voor de instand-
houding en migratie van de dierenpopulaties in de nabijgelegen natuurgebieden. Vandaar dat 
de Goorloop in Laarbeek (7,5 km.) inmiddels grotendeels is ingericht als ecologische verbin-
dingszone, zodat natuurgebieden weer met elkaar in verbinding staan.

Water hebben we niet alleen nodig, maar is ook om van te genieten! Recreatie langs 
en op het water maakt waterschap Aa en Maas mogelijk waar de natuur dit toelaat. 
Om u een mooie blik op het water en het waterschapswerk in ons werkgebied te 
geven, stelde waterschap Aa en Maas een aantal fietsroutes en een wandelroute 
samen waarin water centraal staat. Deze route is er een van. Als u de route volgt, 
ervaart u dat water een belangrijk vormend element in het landschap is. Geniet van 
de mooie omgeving en belééf het water!

Waterschap Aa en Maas werkt actief aan gezonde en veerkrachtige watersystemen en wil 
ruimte bieden aan een duurzaam gebruik voor mens, plant en dier in ons gebied. Dit loopt van 
de grens met Limburg tot aan Waalwijk. Voor ú werken we aan:

Veilig water
we beheren 105 km dijk langs de Maas. Zo beschermen we de bewoners binnen ons gebied 
tegen wateroverlast.

Schoon water
onze zeven rioolwaterzuiveringsinstallaties zuiveren het afvalwater van bijna 700.000 inwoners 
en duizenden bedrijven. Zo houden we het oppervlaktewater schoon.

Voldoende water
onze stuwen en gemalen zorgen voor het juiste waterpeil in beken, kanalen en sloten.

Natuurlijk water
we zorgen voor een goede leefomgeving voor waterplanten en dieren bij de inrichting van
waterlopen. Flauwere oevers, vispassages bij stuwen en ecologische verbindingszones om
natuurgebieden met elkaar te verbinden zijn hier voorbeelden van.

Recreatief water
water hebben we niet alleen nodig, maar is ook om van te genieten! Recreatie langs en op het 
water maken we mogelijk waar de natuur dit toelaat.

Meer weten over wat waterschap Aa en Maas voor ú doet? Kijk dan op www.aaenmaas.nl. 

Meer routes kunt u downloaden via de website www.aaenmaas.nl/recreatie. 
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Veilige dijken
Noord- en Midden-Limburg heeft regelmatig  

te kampen met hoge waterstanden van de 

Maas en haar beken. Dat bebouwde gebieden  

in het Maasdal zelden overstromen, is te 

danken aan onze medewerkers die elke dag 

in touw zijn om de dijken in goede conditie 

te houden. Alleen dan blijft het veilig wonen, 

werken en recreëren langs het water.

Droge voeten en voldoende water
Niet te veel, maar ook niet te weinig water, 

daar draait het om. Noord- en Midden-Limburg 

kent een gevarieerd landschap met allerlei 

functies, zoals landbouw, natuur, stedelijk  

gebied en recreatie. Al deze functies stellen  

andere eisen aan het waterpeil. Wij zorgen 

voor het juiste waterpeil in sloten en kanalen 

en van grondwater. Daarbij houden we zoveel 

mogelijk rekening met de verschillende  

belangen.

Schoon water
Om te kunnen genieten van water, moet het 

water schoon zijn. Dieren en planten hebben 

schoon water nodig om te kunnen leven, vissers 

om te kunnen vissen en op zwemwaterlocaties 

moet u zonder gevaar voor uw gezondheid 

kunnen zwemmen. We zorgen ervoor dat  

gevaarlijke stoffen niet zomaar worden  

geloosd. In rioolwaterzuiveringsinstallaties 

wordt afvalwater gezuiverd, waarna het 

teruggevoerd wordt naar de sloot of de rivier. 

Andere maatregelen die ervoor zorgen dat  

het water schoon blijft, zijn het weghalen van 

vervuilde bagger, het zorgen voor voldoende 

waterdiepte en het aanleggen van  

natuurvriendelijke oevers.

Waterschap Peel en Maasvallei
april 2010

Waterschap Peel en Maasvallei is de waterautoriteit in Noord- en Midden Limburg die samen met 
partners zorgt voor veilige dijken, droge voeten, voldoende en schoon water.
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lands weidevogelgebied. De landschappelijke, cultuurhistorische en 

natuurwaarden staan echter onder druk door de slechte waterkwali-

teit. Grote hoeveelheden (voedselrijke) bagger zorgen voor troebel 

water. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en een aan-

tal andere partijen (waaronder de provincie, LTO Noord en de Vereni-

ging Natuurmonumenten) werken aan herstel. Er worden onder meer 

baggerwerkzaamheden uitgevoerd en ingrepen gepleegd die de afbraak 

van veen en de vorming van bagger tegengaan. De inlaat van gebieds-

vreemd, sulfaatrijk water wordt verminderd. Ook wordt gewerkt aan het 

verminderen van nitraatuitspoeling naar het oppervlaktewater vanuit 

de graslanden.

Het Volg- en Stuursysteem is een belangrijk instru-

ment om inzicht te krijgen in het ecologisch func-

tioneren van oppervlaktewateren en de effectiviteit 

van maatregelen. Maar het staat tegelijkertijd voor 

een geheel nieuwe werk- en denkwijze. 

In het waterkwaliteitsbeheer wordt van oudsher voor-

al gedacht vanuit het nemen van maatregelen. Het 

Volg- en Stuursysteem nodigt beheerders uit te gaan 

denken vanuit het watersysteem en de werking 

van dat systeem. Dat stelt ze in staat veel gerichter 

maatregelen te nemen. Omgekeerd voorkom je dat 

er maatregelen worden genomen die - gezien het 

functioneren van het systeem - (nog) niet of wel-

licht nooit het gewenste effect sorteren. Het Volg- en 

Stuursysteem geeft daarmee concreet in-houd aan 

doelmatig en effectief waterkwaliteitsbeheer. 

Het Volg- en Stuursysteem staat ook voor een nieuwe 

werkwijze, een werkwijze die ‘buiten’ en ‘binnen’, 

doelen en middelen, theorie en praktijk bij elkaar 

brengt en met elkaar verbindt. Het systeem brengt 

veldmedewerkers, ecologen, beleidsmedewerkers en 

bestuurders bij elkaar rond hetzelfde vraagstuk en 

zorgt voor een integrale aanpak ervan.

EEN NIEUWE DENKWIJZE, EEN NIEUWE WERKWIJZE

Colofon

Juli 2012

Dit is een uitgave van:

STOWA

Postbus 2180

2300 CD Amersfoort

033 460 32 00

Teksten: 

Bert-Jan van Weeren 

Illustraties: 

Marcel van den Berg

Jelger Herder

Marianne Greijdanus

Istock

Peter Heuts

Marit Meier

Vormgeving:

Studio B, Nieuwkoop

Druk:

Uleman-De Residentie,

Zoetermeer
6

INITIATIEFNEMERS

Het Volg- en Stuursysteem wordt ontwikkeld door 

STOWA, in samenwerking met het Hoogheemraad-

schap Hollands Noorderkwartier, Waternet (AGV), 

het Hoogheemraadschap van Rijnland, Deltares, 

Nelen & Schuurmans BV en het Waterschapshuis. 

De ontwikkeling wordt medegefinancierd vanuit 

het innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water, uit-

gevoerd door Agentschap NL in opdracht van het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu. De initia-

tiefnemers gaan ervan uit dat er ook bij de andere 

waterbeheerders belangstelling bestaat om de filo-

sofie van het Volg- en Stuursysteem te adopteren.

MEER WETEN?

Voor specifieke informatie over het Volg- en Stuur-

systeem kunt u contact opnemen met Bas van der 

Wal van STOWA, 033 460 32 00.
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Beekherstel:
kijken naar de toekomst

Hoe?

Flexibiliteit en samenwerken
• flexibele doelen stellen 
• inspelen op toekomstige functies
• balans van maatregelen en mogelijkheden
• oplossingen inpassen (puzzelen)

beekflank

bufferzone

bosschagezone

boszone

5 De Schabbert
Door de omleiding van de Zuid-Willemsvaart (1993) stroomt de Aa ten oosten van Helmond de 
Zuid-Willemsvaart in. Bij de Schabbert wordt het water weer aan de oorspronkelijke Aa toege-
voegd. Hier kan de hoeveelheid water die aan de Aa wordt toegevoegd worden gereguleerd. 
Dat betekent dat in tijden van hoge waterstanden in de Zuid-Willemsvaart het stroomgebied 
van de Aa als waterbergingsgebied gebruikt kan worden. 
Aanwonenden van het Wilhelminakanaal houden daardoor ook in natte tijden droge voeten.

6,10,12 Paddentunnels
Dankzij al het water in Laarbeek mag de gemeente ook een groot aantal padden tot haar vaste 
inwoners rekenen. Echter, wegen doorkruisen de leefgebieden van de padden. Om de overle-
vingskansen van deze amfibieën te vergroten, heeft het IVN Laarbeek jarenlang elk jaar op drie 
punten ruim 4.500 padden overgezet.
De gemeente heeft nu op verzoek van het IVN voor een structurele oplossing gezorgd door bij 
drie oversteekpunten paddentunnels aan te leggen.

7 Passantenhaven
In 2003 werd in Aarle-Rixtel de Passantenhaven geopend. Hier zijn voor de pleziertoervaart in 
de oude Zuid-Willemsvaart twintig aanlegplaatsen gecreëerd. 

8 Strijp: wonen met water
Bij de ontwikkeling van het woonplan Strijp is rekening gehouden met de gescheiden afvoer 
van hemelwater: Het hemelwater van daken en straten wordt deels via een apart rioolsysteem 
geïnfiltreerd in de bodem. Vanwege de beperkte doorlaatbaarheid van de bodem is het hier niet 
mogelijk om het regenwater volledig te infiltreren in de bodem. Het overige hemelwater wordt 
daarom afgevoerd naar een retentievijver, waar het zo ook de mogelijkheid heeft om te infiltre-
ren in de bodem.

9 Water rotonde Bavaria
De waterpartijen rondom de rotonde bij Bavaria hebben als doel het water, dat na de productie 
van bier resteert, op beheersbare wijze terug te laten vloeien in de natuur. Hierbij vindt nazui-
vering van het water op natuurlijke wijze plaats. Bij het verlaten van de fabriek wordt het water 
via de zuiveringsinstallatie gefilterd. Daarna wordt het via een aanvoersloot naar de vijvers
gebracht. Via een ondergronds gescheiden systeem wordt het water afgevoerd naar de Goor-
loop.

11 Waterproductiebedrijf Brabant Water
Het waterproductiebedrijf WPB Lieshout pompt eeuwenoud grondwater op van 140 tot 225 me-
ter diepte en maakt hier drinkwater van voor de gemeente Laarbeek en de aangrenzende kerk-
dorpen. Op het terrein tegenover de zuiveringsgebouwen van WPB Lieshout ligt een aantal 
waterwinputten. Het puttenveld wordt, zoals alle terreinen van Brabant Water, ecologisch
beheerd. Door de bewerking van dit glashaverhooiland, een kruidenrijk graslandtype, krijgen
bijzondere plantensoorten meer kans. Het nieuwe puttenveld is daarnaast belangrijk voor
weidevogels. Omdat rust voor deze vogels erg belangrijk is, wordt ernaar gestreefd om rondom 
bebossing te realiseren. 

13 Grondwatermeter
Voor het project ‘Water in de Peiling’ zijn op 15 plaatsen in Noord-Brabant watermeters
geplaatst. Op deze grondwatermeters is op elk moment te zien wat de grondwaterstand op die 
plaats is. Een informatiebord bij de watermeter geeft alle informatie over de verdroging in het 
gebied en de maatregelen die worden getroffen om verdere verdroging tegen te gaan. Eén van 
deze watermeters staat in de gemeente Laarbeek, bij De Vogelshof in Mariahout.

14 en 15 Poelen
In 2003 zijn drie poelen aangelegd: bij de Broeksteeg (14), het Torreven (15) en het Kamper-
bos. Doelstelling van de aanleg van de poelen is de versterking van de natuurwaarde van het 
buitengebied: de poelen waarborgen een grotere variatie in flora en fauna na en dienen als
habitat voor allerlei amfibieën. Bovendien hebben de poelen een positieve invloed op de water-
huishouding in de gebieden en zijn vrijwel onderhoudsvrij. Bij de aanleg van de poelen is ook 
rekening gehouden met de energievoorziening van de ‘koudbloedigen’: de natuurvriendelijke 
oevers die op de zonzijde liggen zijn zo vlak mogelijk gehouden, zodat de dieren zich hier over-
dag kunnen warmen in de zon.

16 Goorloop
In de loop der eeuwen is het natuurlijk verloop en hiermee ook een groot deel van de natuur-
waarde (ecologische functie) van de Goorloop als gevolg van onder andere ruilverkavelingen 
voor een groot deel verdwenen. De ecologische functie is echter van belang voor de instand-
houding en migratie van de dierenpopulaties in de nabijgelegen natuurgebieden. Vandaar dat 
de Goorloop in Laarbeek (7,5 km.) inmiddels grotendeels is ingericht als ecologische verbin-
dingszone, zodat natuurgebieden weer met elkaar in verbinding staan.

Water hebben we niet alleen nodig, maar is ook om van te genieten! Recreatie langs 
en op het water maakt waterschap Aa en Maas mogelijk waar de natuur dit toelaat. 
Om u een mooie blik op het water en het waterschapswerk in ons werkgebied te 
geven, stelde waterschap Aa en Maas een aantal fietsroutes en een wandelroute 
samen waarin water centraal staat. Deze route is er een van. Als u de route volgt, 
ervaart u dat water een belangrijk vormend element in het landschap is. Geniet van 
de mooie omgeving en belééf het water!

Waterschap Aa en Maas werkt actief aan gezonde en veerkrachtige watersystemen en wil 
ruimte bieden aan een duurzaam gebruik voor mens, plant en dier in ons gebied. Dit loopt van 
de grens met Limburg tot aan Waalwijk. Voor ú werken we aan:

Veilig water
we beheren 105 km dijk langs de Maas. Zo beschermen we de bewoners binnen ons gebied 
tegen wateroverlast.

Schoon water
onze zeven rioolwaterzuiveringsinstallaties zuiveren het afvalwater van bijna 700.000 inwoners 
en duizenden bedrijven. Zo houden we het oppervlaktewater schoon.

Voldoende water
onze stuwen en gemalen zorgen voor het juiste waterpeil in beken, kanalen en sloten.

Natuurlijk water
we zorgen voor een goede leefomgeving voor waterplanten en dieren bij de inrichting van
waterlopen. Flauwere oevers, vispassages bij stuwen en ecologische verbindingszones om
natuurgebieden met elkaar te verbinden zijn hier voorbeelden van.

Recreatief water
water hebben we niet alleen nodig, maar is ook om van te genieten! Recreatie langs en op het 
water maken we mogelijk waar de natuur dit toelaat.

Meer weten over wat waterschap Aa en Maas voor ú doet? Kijk dan op www.aaenmaas.nl. 

Meer routes kunt u downloaden via de website www.aaenmaas.nl/recreatie. 

Fietsroute Beek en Donk - Aarle-Rixtel
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Veilige dijken
Noord- en Midden-Limburg heeft regelmatig  

te kampen met hoge waterstanden van de 

Maas en haar beken. Dat bebouwde gebieden  

in het Maasdal zelden overstromen, is te 

danken aan onze medewerkers die elke dag 

in touw zijn om de dijken in goede conditie 

te houden. Alleen dan blijft het veilig wonen, 

werken en recreëren langs het water.

Droge voeten en voldoende water
Niet te veel, maar ook niet te weinig water, 

daar draait het om. Noord- en Midden-Limburg 

kent een gevarieerd landschap met allerlei 

functies, zoals landbouw, natuur, stedelijk  

gebied en recreatie. Al deze functies stellen  

andere eisen aan het waterpeil. Wij zorgen 

voor het juiste waterpeil in sloten en kanalen 

en van grondwater. Daarbij houden we zoveel 

mogelijk rekening met de verschillende  

belangen.

Schoon water
Om te kunnen genieten van water, moet het 

water schoon zijn. Dieren en planten hebben 

schoon water nodig om te kunnen leven, vissers 

om te kunnen vissen en op zwemwaterlocaties 

moet u zonder gevaar voor uw gezondheid 

kunnen zwemmen. We zorgen ervoor dat  

gevaarlijke stoffen niet zomaar worden  

geloosd. In rioolwaterzuiveringsinstallaties 

wordt afvalwater gezuiverd, waarna het 

teruggevoerd wordt naar de sloot of de rivier. 

Andere maatregelen die ervoor zorgen dat  

het water schoon blijft, zijn het weghalen van 

vervuilde bagger, het zorgen voor voldoende 

waterdiepte en het aanleggen van  

natuurvriendelijke oevers.

Waterschap Peel en Maasvallei
april 2010

Waterschap Peel en Maasvallei is de waterautoriteit in Noord- en Midden Limburg die samen met 
partners zorgt voor veilige dijken, droge voeten, voldoende en schoon water.

Wat doet het waterschap?

Werken aan water

water als maat

De Wendel
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HET WORMER- EN JISPERWATER

Het Wormer- en Jisperveld, boven Amsterdam, is een bijzonder Neder-

lands weidevogelgebied. De landschappelijke, cultuurhistorische en 

natuurwaarden staan echter onder druk door de slechte waterkwali-

teit. Grote hoeveelheden (voedselrijke) bagger zorgen voor troebel 

water. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en een aan-

tal andere partijen (waaronder de provincie, LTO Noord en de Vereni-

ging Natuurmonumenten) werken aan herstel. Er worden onder meer 

baggerwerkzaamheden uitgevoerd en ingrepen gepleegd die de afbraak 

van veen en de vorming van bagger tegengaan. De inlaat van gebieds-

vreemd, sulfaatrijk water wordt verminderd. Ook wordt gewerkt aan het 

verminderen van nitraatuitspoeling naar het oppervlaktewater vanuit 

de graslanden.

Het Volg- en Stuursysteem is een belangrijk instru-

ment om inzicht te krijgen in het ecologisch func-

tioneren van oppervlaktewateren en de effectiviteit 

van maatregelen. Maar het staat tegelijkertijd voor 

een geheel nieuwe werk- en denkwijze. 

In het waterkwaliteitsbeheer wordt van oudsher voor-

al gedacht vanuit het nemen van maatregelen. Het 

Volg- en Stuursysteem nodigt beheerders uit te gaan 

denken vanuit het watersysteem en de werking 

van dat systeem. Dat stelt ze in staat veel gerichter 

maatregelen te nemen. Omgekeerd voorkom je dat 

er maatregelen worden genomen die - gezien het 

functioneren van het systeem - (nog) niet of wel-

licht nooit het gewenste effect sorteren. Het Volg- en 

Stuursysteem geeft daarmee concreet in-houd aan 

doelmatig en effectief waterkwaliteitsbeheer. 

Het Volg- en Stuursysteem staat ook voor een nieuwe 

werkwijze, een werkwijze die ‘buiten’ en ‘binnen’, 

doelen en middelen, theorie en praktijk bij elkaar 

brengt en met elkaar verbindt. Het systeem brengt 

veldmedewerkers, ecologen, beleidsmedewerkers en 

bestuurders bij elkaar rond hetzelfde vraagstuk en 

zorgt voor een integrale aanpak ervan.
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INITIATIEFNEMERS

Het Volg- en Stuursysteem wordt ontwikkeld door 

STOWA, in samenwerking met het Hoogheemraad-

schap Hollands Noorderkwartier, Waternet (AGV), 

het Hoogheemraadschap van Rijnland, Deltares, 

Nelen & Schuurmans BV en het Waterschapshuis. 

De ontwikkeling wordt medegefinancierd vanuit 

het innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water, uit-

gevoerd door Agentschap NL in opdracht van het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu. De initia-

tiefnemers gaan ervan uit dat er ook bij de andere 

waterbeheerders belangstelling bestaat om de filo-

sofie van het Volg- en Stuursysteem te adopteren.

MEER WETEN?

Voor specifieke informatie over het Volg- en Stuur-

systeem kunt u contact opnemen met Bas van der 

Wal van STOWA, 033 460 32 00.
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EU FP6-7

                Risico         Succes
• schaal uitvoering     lokaal          stroomgebied
• aanpak factoren     één            alle (hierarchie)
• planvorming        disciplinair      integraal
• aandachtsgebied     beek          beek én dal
• uitgangspunt       historie         toekomst

                lokaal          systeemanalyse
• doelen            organismengroep  ecosysteem

                generiek        specifiek
• configuratie        niet beschouwd   verbindingen
• maatregelen        niet gewogen     win-win

                algemeen       locatie-specifiek
                solitair         functiecombinaties

• monitoring         beperkt        doelgericht
• beheer en onderhoud  vergeten        aangepast
• communicatie       beperkt        uitgebreid

Hoe?

5 De Schabbert
Door de omleiding van de Zuid-Willemsvaart (1993) stroomt de Aa ten oosten van Helmond de 
Zuid-Willemsvaart in. Bij de Schabbert wordt het water weer aan de oorspronkelijke Aa toege-
voegd. Hier kan de hoeveelheid water die aan de Aa wordt toegevoegd worden gereguleerd. 
Dat betekent dat in tijden van hoge waterstanden in de Zuid-Willemsvaart het stroomgebied 
van de Aa als waterbergingsgebied gebruikt kan worden. 
Aanwonenden van het Wilhelminakanaal houden daardoor ook in natte tijden droge voeten.

6,10,12 Paddentunnels
Dankzij al het water in Laarbeek mag de gemeente ook een groot aantal padden tot haar vaste 
inwoners rekenen. Echter, wegen doorkruisen de leefgebieden van de padden. Om de overle-
vingskansen van deze amfibieën te vergroten, heeft het IVN Laarbeek jarenlang elk jaar op drie 
punten ruim 4.500 padden overgezet.
De gemeente heeft nu op verzoek van het IVN voor een structurele oplossing gezorgd door bij 
drie oversteekpunten paddentunnels aan te leggen.

7 Passantenhaven
In 2003 werd in Aarle-Rixtel de Passantenhaven geopend. Hier zijn voor de pleziertoervaart in 
de oude Zuid-Willemsvaart twintig aanlegplaatsen gecreëerd. 

8 Strijp: wonen met water
Bij de ontwikkeling van het woonplan Strijp is rekening gehouden met de gescheiden afvoer 
van hemelwater: Het hemelwater van daken en straten wordt deels via een apart rioolsysteem 
geïnfiltreerd in de bodem. Vanwege de beperkte doorlaatbaarheid van de bodem is het hier niet 
mogelijk om het regenwater volledig te infiltreren in de bodem. Het overige hemelwater wordt 
daarom afgevoerd naar een retentievijver, waar het zo ook de mogelijkheid heeft om te infiltre-
ren in de bodem.

9 Water rotonde Bavaria
De waterpartijen rondom de rotonde bij Bavaria hebben als doel het water, dat na de productie 
van bier resteert, op beheersbare wijze terug te laten vloeien in de natuur. Hierbij vindt nazui-
vering van het water op natuurlijke wijze plaats. Bij het verlaten van de fabriek wordt het water 
via de zuiveringsinstallatie gefilterd. Daarna wordt het via een aanvoersloot naar de vijvers
gebracht. Via een ondergronds gescheiden systeem wordt het water afgevoerd naar de Goor-
loop.

11 Waterproductiebedrijf Brabant Water
Het waterproductiebedrijf WPB Lieshout pompt eeuwenoud grondwater op van 140 tot 225 me-
ter diepte en maakt hier drinkwater van voor de gemeente Laarbeek en de aangrenzende kerk-
dorpen. Op het terrein tegenover de zuiveringsgebouwen van WPB Lieshout ligt een aantal 
waterwinputten. Het puttenveld wordt, zoals alle terreinen van Brabant Water, ecologisch
beheerd. Door de bewerking van dit glashaverhooiland, een kruidenrijk graslandtype, krijgen
bijzondere plantensoorten meer kans. Het nieuwe puttenveld is daarnaast belangrijk voor
weidevogels. Omdat rust voor deze vogels erg belangrijk is, wordt ernaar gestreefd om rondom 
bebossing te realiseren. 

13 Grondwatermeter
Voor het project ‘Water in de Peiling’ zijn op 15 plaatsen in Noord-Brabant watermeters
geplaatst. Op deze grondwatermeters is op elk moment te zien wat de grondwaterstand op die 
plaats is. Een informatiebord bij de watermeter geeft alle informatie over de verdroging in het 
gebied en de maatregelen die worden getroffen om verdere verdroging tegen te gaan. Eén van 
deze watermeters staat in de gemeente Laarbeek, bij De Vogelshof in Mariahout.

14 en 15 Poelen
In 2003 zijn drie poelen aangelegd: bij de Broeksteeg (14), het Torreven (15) en het Kamper-
bos. Doelstelling van de aanleg van de poelen is de versterking van de natuurwaarde van het 
buitengebied: de poelen waarborgen een grotere variatie in flora en fauna na en dienen als
habitat voor allerlei amfibieën. Bovendien hebben de poelen een positieve invloed op de water-
huishouding in de gebieden en zijn vrijwel onderhoudsvrij. Bij de aanleg van de poelen is ook 
rekening gehouden met de energievoorziening van de ‘koudbloedigen’: de natuurvriendelijke 
oevers die op de zonzijde liggen zijn zo vlak mogelijk gehouden, zodat de dieren zich hier over-
dag kunnen warmen in de zon.

16 Goorloop
In de loop der eeuwen is het natuurlijk verloop en hiermee ook een groot deel van de natuur-
waarde (ecologische functie) van de Goorloop als gevolg van onder andere ruilverkavelingen 
voor een groot deel verdwenen. De ecologische functie is echter van belang voor de instand-
houding en migratie van de dierenpopulaties in de nabijgelegen natuurgebieden. Vandaar dat 
de Goorloop in Laarbeek (7,5 km.) inmiddels grotendeels is ingericht als ecologische verbin-
dingszone, zodat natuurgebieden weer met elkaar in verbinding staan.

Water hebben we niet alleen nodig, maar is ook om van te genieten! Recreatie langs 
en op het water maakt waterschap Aa en Maas mogelijk waar de natuur dit toelaat. 
Om u een mooie blik op het water en het waterschapswerk in ons werkgebied te 
geven, stelde waterschap Aa en Maas een aantal fietsroutes en een wandelroute 
samen waarin water centraal staat. Deze route is er een van. Als u de route volgt, 
ervaart u dat water een belangrijk vormend element in het landschap is. Geniet van 
de mooie omgeving en belééf het water!

Waterschap Aa en Maas werkt actief aan gezonde en veerkrachtige watersystemen en wil 
ruimte bieden aan een duurzaam gebruik voor mens, plant en dier in ons gebied. Dit loopt van 
de grens met Limburg tot aan Waalwijk. Voor ú werken we aan:

Veilig water
we beheren 105 km dijk langs de Maas. Zo beschermen we de bewoners binnen ons gebied 
tegen wateroverlast.

Schoon water
onze zeven rioolwaterzuiveringsinstallaties zuiveren het afvalwater van bijna 700.000 inwoners 
en duizenden bedrijven. Zo houden we het oppervlaktewater schoon.

Voldoende water
onze stuwen en gemalen zorgen voor het juiste waterpeil in beken, kanalen en sloten.

Natuurlijk water
we zorgen voor een goede leefomgeving voor waterplanten en dieren bij de inrichting van
waterlopen. Flauwere oevers, vispassages bij stuwen en ecologische verbindingszones om
natuurgebieden met elkaar te verbinden zijn hier voorbeelden van.

Recreatief water
water hebben we niet alleen nodig, maar is ook om van te genieten! Recreatie langs en op het 
water maken we mogelijk waar de natuur dit toelaat.

Meer weten over wat waterschap Aa en Maas voor ú doet? Kijk dan op www.aaenmaas.nl. 

Meer routes kunt u downloaden via de website www.aaenmaas.nl/recreatie. 

Fietsroute Beek en Donk - Aarle-Rixtel
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Veilige dijken
Noord- en Midden-Limburg heeft regelmatig  

te kampen met hoge waterstanden van de 

Maas en haar beken. Dat bebouwde gebieden  

in het Maasdal zelden overstromen, is te 

danken aan onze medewerkers die elke dag 

in touw zijn om de dijken in goede conditie 

te houden. Alleen dan blijft het veilig wonen, 

werken en recreëren langs het water.

Droge voeten en voldoende water
Niet te veel, maar ook niet te weinig water, 

daar draait het om. Noord- en Midden-Limburg 

kent een gevarieerd landschap met allerlei 

functies, zoals landbouw, natuur, stedelijk  

gebied en recreatie. Al deze functies stellen  

andere eisen aan het waterpeil. Wij zorgen 

voor het juiste waterpeil in sloten en kanalen 

en van grondwater. Daarbij houden we zoveel 

mogelijk rekening met de verschillende  

belangen.

Schoon water
Om te kunnen genieten van water, moet het 

water schoon zijn. Dieren en planten hebben 

schoon water nodig om te kunnen leven, vissers 

om te kunnen vissen en op zwemwaterlocaties 

moet u zonder gevaar voor uw gezondheid 

kunnen zwemmen. We zorgen ervoor dat  

gevaarlijke stoffen niet zomaar worden  

geloosd. In rioolwaterzuiveringsinstallaties 

wordt afvalwater gezuiverd, waarna het 

teruggevoerd wordt naar de sloot of de rivier. 

Andere maatregelen die ervoor zorgen dat  

het water schoon blijft, zijn het weghalen van 

vervuilde bagger, het zorgen voor voldoende 

waterdiepte en het aanleggen van  

natuurvriendelijke oevers.

Waterschap Peel en Maasvallei
april 2010

Waterschap Peel en Maasvallei is de waterautoriteit in Noord- en Midden Limburg die samen met 
partners zorgt voor veilige dijken, droge voeten, voldoende en schoon water.

Wat doet het waterschap?

Werken aan water

water als maat

De Wendel

De nieuwe beek tussen Almelo en Wierden
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HET WORMER- EN JISPERWATER

Het Wormer- en Jisperveld, boven Amsterdam, is een bijzonder Neder-

lands weidevogelgebied. De landschappelijke, cultuurhistorische en 

natuurwaarden staan echter onder druk door de slechte waterkwali-

teit. Grote hoeveelheden (voedselrijke) bagger zorgen voor troebel 

water. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en een aan-

tal andere partijen (waaronder de provincie, LTO Noord en de Vereni-

ging Natuurmonumenten) werken aan herstel. Er worden onder meer 

baggerwerkzaamheden uitgevoerd en ingrepen gepleegd die de afbraak 

van veen en de vorming van bagger tegengaan. De inlaat van gebieds-

vreemd, sulfaatrijk water wordt verminderd. Ook wordt gewerkt aan het 

verminderen van nitraatuitspoeling naar het oppervlaktewater vanuit 

de graslanden.

Het Volg- en Stuursysteem is een belangrijk instru-

ment om inzicht te krijgen in het ecologisch func-

tioneren van oppervlaktewateren en de effectiviteit 

van maatregelen. Maar het staat tegelijkertijd voor 

een geheel nieuwe werk- en denkwijze. 

In het waterkwaliteitsbeheer wordt van oudsher voor-

al gedacht vanuit het nemen van maatregelen. Het 

Volg- en Stuursysteem nodigt beheerders uit te gaan 

denken vanuit het watersysteem en de werking 

van dat systeem. Dat stelt ze in staat veel gerichter 

maatregelen te nemen. Omgekeerd voorkom je dat 

er maatregelen worden genomen die - gezien het 

functioneren van het systeem - (nog) niet of wel-

licht nooit het gewenste effect sorteren. Het Volg- en 

Stuursysteem geeft daarmee concreet in-houd aan 

doelmatig en effectief waterkwaliteitsbeheer. 

Het Volg- en Stuursysteem staat ook voor een nieuwe 

werkwijze, een werkwijze die ‘buiten’ en ‘binnen’, 

doelen en middelen, theorie en praktijk bij elkaar 

brengt en met elkaar verbindt. Het systeem brengt 

veldmedewerkers, ecologen, beleidsmedewerkers en 

bestuurders bij elkaar rond hetzelfde vraagstuk en 

zorgt voor een integrale aanpak ervan.

EEN NIEUWE DENKWIJZE, EEN NIEUWE WERKWIJZE

Colofon

Juli 2012

Dit is een uitgave van:

STOWA

Postbus 2180

2300 CD Amersfoort

033 460 32 00

Teksten: 

Bert-Jan van Weeren 

Illustraties: 

Marcel van den Berg

Jelger Herder

Marianne Greijdanus

Istock

Peter Heuts

Marit Meier

Vormgeving:

Studio B, Nieuwkoop

Druk:

Uleman-De Residentie,

Zoetermeer
6

INITIATIEFNEMERS

Het Volg- en Stuursysteem wordt ontwikkeld door 

STOWA, in samenwerking met het Hoogheemraad-

schap Hollands Noorderkwartier, Waternet (AGV), 

het Hoogheemraadschap van Rijnland, Deltares, 

Nelen & Schuurmans BV en het Waterschapshuis. 

De ontwikkeling wordt medegefinancierd vanuit 

het innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water, uit-

gevoerd door Agentschap NL in opdracht van het 

ministerie van Infrastructuur en Milieu. De initia-

tiefnemers gaan ervan uit dat er ook bij de andere 

waterbeheerders belangstelling bestaat om de filo-

sofie van het Volg- en Stuursysteem te adopteren.

MEER WETEN?

Voor specifieke informatie over het Volg- en Stuur-

systeem kunt u contact opnemen met Bas van der 

Wal van STOWA, 033 460 32 00.

HET VOLG- EN 
STUURSYSTEEM:
EFFECTIEVER EN 
DOELMATIGER 
WATERKWALITEITS-
BEHEER 

VAN HELDER NAAR TROEBEL... EN WEER TERUG | 01

EEN ECOLOGISCHE SYSTEEMANALYSE EN DIAGNOSE VAN 
ONDIEPE MEREN EN PLASSEN VOOR DE KADERRICHTLIJN WATER

VAN HELDER NAAR 
TROEBEL... 
EN WEER TERUG


