
Waterschap Aa en Maas
Context project: groot onderhoud Peelkanalen

Context Uitvoeringsprogramma Noordervaart-Peelkanalen

Het onderhoud aan de Peelkanalen maakt onderdeel uit van het uitvoeringsprogramma 
Noordervaart-Peelkanalen. Het programma betreft de uitwerking van het Waterakkoord (WATAK) 
van 1994, waarin afspraken zijn gemaakt tussen het Rijk en de betroffen Waterschappen voor een 
evenwichtige verdeling van de aan- en afvoer van water in Limburg en Noord-Brabant vanuit de 
Maas.

Waterschap Aa en Maas en Waterschap Limburg zijn met Rijkswaterstaat in 2014 overeengekomen 
dat het Rijk de wateraanvoer voor de Peelregio vergroot van 3,4 mYs naar tenminste 5,4 mYs ter 
hoogte van stuw Katsberg. Dit door aanpassing en groot onderhoud van de Noordervaart en de 
Peelkanalen. De extra wateraanvoer is bedoeld als belangrijke aanvulling op de water 
conserverings-maatregelen uit het Deltaplan Hoge Zandgronden. Dit plan voorziet in de regionale 
droogtebestrijding voor een gebied dat nu structureel (jaarlijks) kampt met watertekorten. Extra 
wateraanvoer vergroot de aanvulling en het doelbereik (watervraag Boekel, Raam) en maakt het 
mogelijk om ecologisch waardevolle beken te behoeden tegen droogval in tijden van tekorten.

De Peelkanalen vormen samen het hoofd wateraanvoersysteem voor de Peelregio en liggen in het 
grensgebied van Noord-Brabant en Limburg. Het projectgebied omvat het Kanaal van Deurne, de 
Helenavaart en het Peelkanaal of Defensiekanaal van Griendtsveen tot Oploo. De belangrijkste 
functie van de kanalen is wateraanvoer uit de Maas. Het water wordt door Rijkswaterstaat via de 
Zuid-Willemsvaart en vervolgens de Noordervaart aangevoerd. Vanuit de Noordervaart 
transporteren de waterschappen Aa en Maas en Limburg het water - via stuw Katsberg en de 
Peelkanalen - naar de haarvaten van de Peelregio.

Project Groot onderhoud Peelkanalen

Doelstelling

Voor het groot onderhoud aan de Peelkanalen zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:
^ Het op orde brengen van de hoofdinfrastructuur Peelkanalen van de waterschappen Aa en 

Maas en Limburg om samen te werken aan regionale droogtebestrijding, het voorkomen 
van wateroverlast en lokale natuurbescherming.

^ Invulling geven aan de afspraak om de wateraanvoer voor de Peelregio te vergroten van 
3,4 m37s naar tenminste 5,4 m37s.

Scope

De objecten die onderdeel uitmaken van het project waaraan werkzaamheden moeten worden 
uitgevoerd betreffen:

^ Kanaal van Deurne 
^ Helenavaart



Werkzaamheden

Het groot onderhoud aan de Peelkanalen bestaat in hoofdzaak uit herstel van het hydraulisch 
profiel.

De werkzaamheden in de Peelkanalen die betrekking hebben op het herstel van het hydraulisch 
profiel omvatten:

^ Baggeren van het Kanaal van Deurne;
^ Baggeren van de Helenavaart.
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