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1 Inleiding 

In 2015 is het Waterbeheerplan 2016 – 2021 vastgesteld. Met dit waterbeheerplan geeft 
waterschap De Dommel aan waaraan wordt gewerkt op thema’s droge voeten en schoon, 
voldoende, natuurlijk en mooi water. Speciale aandacht heeft voldoende water voor landbouw 
en natuur, wateroverlast en hittestress in het stedelijk gebied, het sluiten van kringlopen, 
verwijderen van ongewenste stoffen zoals medicijnen en het vergroten van het waterbewustzijn.  

Het waterbeheerplan is een overkoepelend plan dat algemene doelen stelt voor het gehele 
beheergebied voor zowel aanleg als beheer. De realisatie van doelen vindt plaats door middel 
van projecten waarbij een ontwerp en bijbehorende maatregelen worden opgesteld. Beheer en 
onderhoud zijn onlosmakelijk verbonden met het ontwerp. Om die reden wordt bij elk project 
een Beheer en onderhoudsrichtlijn(BOR) opgesteld en tegelijk met het Projectplan Waterwet 
(PPWW) door het bestuur van het waterschap vastgesteld.    

Dit document bevat een toelichting op de gewenste beheer- en onderhoudsmaatregelen in het 
plangebied Reusel Baarschot-Diessen.  

1.1 Reusel Baarschot Diessen 

De ecologie in en langs de Reusel voldoet niet aan de doelstellingen die gelden vanuit de 
beleidskaders voor water en landnatuur vanuit de KRW, SGBP, WBP 4 en het Natuurbeheerplan 
Noord-Brabant 2016 en het Natura2000 beheerplan Kempenland West. Zowel de inrichting van 
land en water als de dimensies van het watersysteem moeten in overeenstemming worden 
gebracht met de randvoorwaarden die nodig zijn om de bij veranderend klimaat schade voor 
landbouw en natuur te verminderen en de waterhuishoudkundige en ecologische doelstellingen 
te halen. In het kader van het actieplan “Leven de Dommel” heeft het bestuur opdracht gegeven 
de robuustheid van het watersysteem van alle wateren in het beheergebied van het waterschap 
te verbeteren en de ruimte voor opvang van water bij extreme weersomstandigheden in de 
projecten te vergroten. 

Met het project ‘Beekherstel Reusel Baarschot-Diessen’ wil Waterschap De Dommel samen met 
projectpartners Brabants Landschap, gemeente Hilvarenbeek, de provincie Noord-Brabant en 
terreineigenaren invulling geven aan de herinrichtingopgaven.  

In het afgelopen jaar is gewerkt aan de planvoorbereiding van herinrichting van de Reusel tussen 
Baarschot en Diessen. Waar in het verleden de afdeling Beheer en Onderhoud het project na 
uitvoering overgedragen kreeg en vanaf dat moment het gebied in de schoot geworpen kreeg, 
wordt bij dit project in een eerder stadium samengewerkt.  

Het is belangrijk dat de BOR en het Projectplan Waterwet (PPWW) gezamenlijk worden opgesteld 
en vastgelegd, vanwege: 

 Optimale inrichting; afstemming tussen ontwerp en beheer zodat de maatregelen goed te 
beheren zijn en in de toekomst niet tegen obstakels wordt opgelopen; 

 Draagvlak: breed gedragen zodat iedereen dezelfde doelstelling heeft; 

 Inzicht in toekomstige kosten voor het bestuur. 
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1.2 Doel BOR 

Voorliggend beheer- en onderhoudsplan beschrijft wie verantwoordelijk is voor welke 
waterhuishoudkundige objecten in het projectgebied, op welke wijze beheer wordt uitgevoerd  
en wat hiervan de kosten zijn. Dit alles met als doel: adequaat beheer- en onderhoud aan het 
watersysteem en bijbehorende objecten.  

Adequaat beheer- en onderhoud is van belang voor het peilbeheer en opgenomen in de legger.  
Watergangen met niet de juiste profielen, door achterstallig onderhoud of onjuist uitgevoerd 
onderhoud kunnen leiden tot onjuist peilbeheer. Tevens is, voor de in dit plan gekozen inrichting,  
beheer- en onderhoud noodzakelijk voor het in stand houden van de ecologische doelstellingen. 
Wanneer, in de toekomst, meer ruimte voor herinrichting is, kan de beek zodanig worden 
ingericht dat deze volledig voldoet aan de gestelde doelen vanuit de KRW.   

Deze BOR is gelijktijdig opgesteld met het Ontwerp Projectplan Waterwet, omdat de wijze van 
het beheer- en onderhoud mede bepalend is voor het behalen van de doelen en het ontwerp van 
de maatregelen. Daarnaast zijn in het BOR de toekomstige kosten voor het beheer- en 
onderhoud inzichtelijk voor het bestuur wanneer zij instemmen met het Ontwerp Projectplan 
Waterwet.

1.3 Beheer en onderhoud  

Het succes van de herinrichting, met de doelstellingen in acht nemend, is mede afhankelijk van 
het beheer en onderhoud. Ruimte bieden aan natuurlijke processen, tijdig bijsturen in de 
werkzaamheden en afstemming tussen alle beheerpartijen zijn een aantal aspecten die een rol 
spelen bij het realiseren van streefbeelden en het creëren van geschikt leefgebied voor 
doelsoorten. 

Beheer en onderhoud zijn twee verschillende onderwerpen. Het is niet altijd duidelijk wat het 
verschil tussen deze twee onderwerpen is. 

Beheer 
Onder beheer wordt verstaan het geheel van activiteiten dat noodzakelijk is om te waarborgen 
dat de functies van de waterloop of -kering blijven voldoen aan de daarvoor vastgestelde eisen 
en normen. Bijvoorbeeld het peilbeheer. 

Onderhoud 
Onder onderhoud wordt het geheel van activiteiten die tot doel hebben een object in een 
technische staat te houden of terug te brengen, die nodig wordt geacht voor de door het object 
te vervullen functie(s). Bijvoorbeeld de werkzaamheden voor de instandhouding van de ‘groene’ 
en ‘blauwe’ landschapselementen. 

Uitgangspunten 
De volgende uitgangspunten voor het opstellen van deze BOR zijn gehanteerd: 

- In overgangstrajecten, zoals de meanders in het bos, is op termijn geen onderhoud meer 
nodig. Hier moet het bos zicht voldoende ontwikkelen, totdat de beek voldoende 
beschaduwd is; 

- Deze BOR is niet volledig gebaseerd op het sjabloon BOR 2.0, omdat deze tijdens de 
start van het van opstellen niet beschikbaar was. Tijdens het opstellen van deze BOR is 
het sjabloon BOR 2.0 beschikbaar gekomen en zijn enkele onderdelen vanuit het BOR 
2.0 opgenomen zoals de tabel met daarin een toelichting op het stuwbeheer; 
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- De BOR is een dynamisch document en daarmee nooit ‘af’. Er kan gemotiveerd worden 
afgeweken van de richtlijn, wanneer aan de doelen blijft voldaan.   

1.4 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 is de huidige situatie van het plangebied beschreven en zijn de doelen voor het 

project uiteengezet. Hoofdstuk 3 licht de toekomstige te beheren objecten toe. In hoofdstuk 4 is 

de kostenraming opgenomen en hoofdstuk 5 beschrijft de te onderhouden objecten voor derden.  
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2 Beschrijving Reusel Baarschot – Diessen 

2.1 Plangebied en kenmerken 

De ligging van het projectgebied is weergegeven in Figuur 2-1. Het betreft hier het traject van de 
Reusel tussen het Landgoed De Utrecht (nabij Moleneind) en het gebied van de Ruilverkaveling 
De Hilver ten noorden van Diessen (Hooghuisweg). Gronden die aan de beek grenzen worden in 
hoofdzaak gebruik als agrarische grond, voor woonactiviteiten, als infrastructuur of hebben een 
natuurfunctie.  

Figuur 2-1 Begrenzing plangebied Reusel Baarschot – Diessen incl. locaties stuwen 8 t/m 13. 

Hooghuisweg

Moleneind 
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2.2 Projectdoelstelling 

De maatregelen in het project dragen bij aan de doelen uit het Waterbeheerplan met betrekking 
tot het KRW-doel vismigratie. De beoogde resultaten van het project zijn: 

 In het kader van klimaatadaptatie zijn middels de hydrologische studie de benodigde 
dimensies van de Reusel herijkt. Waar nodig zijn maatregelen voorgesteld om te borgen 
dat de beek voldoende afvoercapaciteit heeft/behoudt (door opschonen van het 
profiel), verdroging wordt voorkomen (handhaven van stuwen), de situatie voor 
ecologie (stroombaanmaaien) en voor onderhoud aan de beek verbeterd (verbreding 
onderhoudspaden). Het resultaat wordt verankerd in de legger. 

 Gedeeltelijk voldoen aan de Europese Kader Richtlijnwater doelstellingen door de 
herinrichting van de beek (circa 400 m) en het aanbrengen van een meandering; 

 4 Knelpunten voor vismigratie opheffen; 

 De verwerving en inrichting van gronden voor Natuurnetwerk Brabant (NNB) langs de 
Reusel.  

 Nevendoelstellingen in het project zijn het vergroten van de beleving van het beekdal, 
het bevorderen van het recreatief medegebruik en het verbeteren van omstandigheden 
voor landbouwkundig gebruik. 

2.3 Grondeigendom 

De eigendomssituatie is  reeds of wordt tijdens het project in overeenstemming gebracht met het 
eigendomsbeleid van het waterschap. Dat beleid  geeft aan dat A-watergangen  in eigendom 
dienen te zijn van het waterschap, tenzij er gegronde redenen zijn om af te wijken. Dit geldt ook 
voor heringerichte wateren. De eigendomssituatie is na inrichting als volgt: 

 De Reusel en een aftakking van de Reusel (de RS300) inclusief obstakelvrije zone langs 
de beken, komt/blijft in eigendom bij het waterschap; Concreet berekent dit dat voor de 
aanleg van de meanderende beek in combinatie met het verplaatsen van de oprit 
bovenstrooms Moleneind  herverdeling van de eigendomssituatie zal worden 
doorgevoerd.   

 De (ondergrond onder) de Turk en inclusief de obstakelvrije zone (noordelijke deel) blijft 
ongewijzigd in eigendom bij het waterschap. 

 De Turkaa blijft ongewijzigd in eigendom van de  gemeente Hilvarenbeek; 

 De overige gronden zoals NNB (inclusief de watergangen met een B- of C-status) 
komen/blijven in eigendom bij derden. 

2.4 Beekherstel 

Het waterschap initieert en voert het beekherstel aan de Reusel Baarschot Diessen uit. Er zijn ook 
particulieren die met hetzelfde doel NNB-gronden inrichten. In deze paragraaf zijn de 
maatregelen die het waterschap neemt kort omschreven en is beschreven welke maatregelen 
worden getroffen door derden in het kader van zelfrealisatie.  

2.4.1 Maatregelen waterschap de Dommel 

In het kader van het project beekherstel Reusel Baarschot Diessen worden aanpassingen aan het 
profiel van de beek gedaan. In het traject tussen de Hooghuisweg en stuw 10 wordt 
stroombaanmaaien voortgezet en wordt het huidige profiel opgenomen in de legger. In het 
traject tussen stuw 10 en Moleneind wordt het leggerprofiel hersteld wat betekent dat de 
aanzanding/banketten uit de beek wordt gehaald en terug wordt gegaan naar het jaarlijks 
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opschonen van het gehele profiel. In het zuidelijke deel van het plangebied, ten zuiden van het 
Moleneind, wordt de gestuwde beek meanderend gemaakt. Ten behoeve van de hermeandering 
wordt een deel van de huidige beek gedempt. Door het aanleggen van de meander komt stuw 8 
te vervallen en wordt deze in het kader van het project verwijderd. Tevens wordt op sommigen 
delen langs de Reusel maaiveld afgegraven en omgevormd naar natuur. Verder worden 
obstakelvrije zones (onderhoudspaden) aangebracht en hersteld langs de beek. 

Tevens worden in het kader van het project verschillende kunstwerken aangebracht, gewijzigd of 
verwijderd. Er worden duikers gewijzigd (verwijderd en opnieuw aangebracht), nieuwe 
stuwpeilen vastgesteld en vispasssages ter plaatse van stuw 9, 10 en 13 aangelegd.  

Verder worden C-watergangen en greppels gedempt, op een perceel drainage aangelegd en 
wordt een nieuwe stuwput geplaatst. Er vinden ook maatregelen aan niet waterstaatswerken 
plaats. Dit betreft bijvoorbeeld het verwijderen van bomen en snoeiwerkzaamheden, maar ook 
het aanleggen van poelen, natuurinrichting en het saneren van exoten.   

Het waterschap heeft het initiatief genomen om de herinrichting te realiseren. Na afronding van 
de realisatie zal het gebied beheerd worden. Niet alle gerealiseerde objecten worden door het 
waterschap beheerd. In de Tabel 2-1 staat aangegeven welke objecten onderdeel uitmaken van 
de herinrichting en wie deze gaat beheren. In hoofdstuk 3 is in detail beschreven welke objecten 
door wie wordt beheerd en onderhouden.  

Tabel 2-1 Te beheren objecten Reusel Baarschot Diessen 

Objecten Waterschap 
de Dommel 

Derden 

A-watergangen X 

Onderhoudspaden langs A-
watergangen 

X 

Duikers in A-watergangen en 
onder obstakelvrije zone

X 

Stuwen X 

Vispassages X 

Ingerichte NNB terreinen X 

NNB strook kruidenrijke akker X 

B-, C- en overige watergangen 
incl. kunstwerken 

X 

Duikers in B-watergangen en 
onder obstakelvrije zone 

X X 

Poelen in NNB X 

Poel Moleneind 6 X 

Struweel X 

Afrastering en poorten X X 

Bruggen X X 

Wandelpaden X 
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2.4.2 Beheer door terreinbeheerder 

In het project worden eerder en nieuw verworven gronden binnen de NNB ingericht voor 
beheertypen die in overleg tussen waterschap, BL en provincie als realistisch haalbaar zijn 
beoordeel. Daarna  worden ze door Brabants Landschap beheerd en onderhouden om zo de 
beheertypen ook werkelijk te realiseren.  Op de maatregelenkaart (DO tekening) bij het PPWW is 
aangegeven wel beheertype op welke percelen worden ingericht en dus beoogd. Op een aantal 
percelen wijken deze beheertypen af van die uit het provinciaal natuur beheerplan. Binnen het 
project zal het waterschap namens BL de provincie formeel  verzoeken om wijzigingen door te 
voeren in het provinciaal beheerplan.  

De gronden die door BL worden beheerd liggen slechts zeer beperkt binnen de contouren van het 
beekdal (T100) en er is uitgegaan van  beheer dat is gericht op grasland waar ook struweel op 
mag voorkomen. Omdat het feitelijk gevoerde beheer geen risico vormt voor het (hoogwater) 
beheer is het ook niet nodig om met BL een overeenkomst te sluiten over het uit te voeren 
beheer.    

Naast struweel worden binnen de  NNB 3 poelen aangelegd waarvan het maaibeheer (75% eens 
per 3-5 jaar) en baggeronderhoud ( 1/5jr of zo vaak als nodig)  in handen is  van het BL.  

2.4.3 Zelfrealisatie 

Op twee locaties langs de beek worden percelen door de eigenaren ontwikkeld tot natuur. Deze 
realisatie wordt mede gefinancierd door het Groenontwikkelfonds Brabant (GOB).  

Locatie 1 
Ten westen van de Reusel tegenover het gebied de Turkaa wordt op perceel HVR00-Q-1534  
zelfrealisatie toegepast. Het waterschap heeft aan deze zijde van de Reusel wel een 1,5 m 
obstakelvrije zone. Deze wordt door het waterschap vanuit goed nabuurschap gemaaid maar niet 
gebruikt, ingericht of opengesteld voor wandelaars.  

Locatie 2 
Het perceel HVR00-Q-392  behorende bij Moleneind 6,  ten zuiden van het plangebied en ten 
westen van de Reusel wordt door de eigenaar ontwikkeld tot natuur. Onderdeel van het plan is 
o.a.  de ontwikkeling van  kruiden- en faunarijke akker en kruiden- en faunarijk grasland. Tevens  
wordt er een poel aangelegd.  Het plan is goedgekeurd door subsidieverstrekker (GOB).  In 
overleg tussen eigenaar en waterschap is overeen gekomen om de grootte,  ligging  en inrichting 
van de poel af te stemmen op de wensen vanuit het projectplan. Als tegenprestatie wordt het 
onderhoud aan de poel door het waterschap uitgevoerd. Deze afspraken tussen eigenaar en  
waterschap zijn in een overeenkomst vastgelegd.   

De overige elementen en  percelen die door zelfrealisatie worden ontwikkeld tot natuur worden 
beheerd door de perceeleigenaren en verder niet meer behandeld in deze BOR. 
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3 Beheer en onderhoud 

3.1 Algemeen 

Alle te beheren watergangen, bijbehorende onderhoudspaden, kunstwerken en terreinen  in het 
projectgebied, zijn geïnventariseerd. In bijlage 1 zijn in twee tekeningen (noord en zuid) alle in de 
toekomstige situatie door het waterschap te beheren en onderhouden objecten weergegeven. 

Het Waterschap hanteert voor het beheer en onderhoud aan objecten (unieke ID per soort 
object)  een standaardlijst met eenheden en normbedragen . Tevens is aard van onderhoud,  
frequentie, methode en door wie het wordt uitgevoerd aangegeven in de tabel. 
Ook code en methode uit de Index Natuur en Landschap (INL) voor het onderhoud t.b.v. 
vegetatietypen (beheertypen genoemd) zijn opgenomen in deze tabel.  Daarnaast is o.a. 
onderhoud aan kunstwerken opgenomen. De codes komen overeen met besteksposten van een 
onderhoudsbestek. In de hieronder volgende paragrafen worden alle objecten voor het project 
Reusel Baarschot – Diessen beschreven volgens diezelfde systematiek. De samenvatting van de 
wijzigingen is in tabelvorm opgenomen in bijlage 3. 

De voorliggende BOR beschrijft alleen het beheer- en onderhoud van de nieuwe objecten, 
objecten die naar aanleiding van de herinrichting zijn aangepast of als gevolg van de herinrichting 
op een andere wijze worden beheerd. Bestaande objecten die ongewijzigd zijn gebleven maken 
geen onderdeel uit van deze BOR, maar zijn wel opgenomen op de kaart met te beheren 
objecten in bijlage 1.  

3.2 Watergangen en onderhoudspaden 

3.2.1 Watergangen / doorstroomprofiel 

Huidige situatie 
Voor de gehele beek is code 340 (doorstroomprofiel maaien) van toepassing. Deze code houdt in 
dat het midden van de bodem van de beek over een breedte van 2,0 meter wordt gemaaid . 
Dit wordt naar behoefte tot drie maal per jaar uitgevoerd in de periode 2 (16 mrt – 31 mei), 3 (1 
juni – 15 juli) en 4 (16 juli – 31 aug).  

Nieuwe situatie 
In het projectontwerp  is vanuit hydrologische en ecologische inzichten gezocht naar een 
optimum van wenselijke en acceptabele begroeiing per deeltraject van de beek. In bijlage 1 zijn 
de trajecten op kaart ingetekend. Dit resulteert per traject in een hydrologisch weerstand 
(ruwheden zie figuur 3-1). Met die weerstand is het projectmodel doorgerekend en dus een 
belangrijke voorwaarde en doel voor het te plegen onderhoud. Hieronder is aangegeven met 
welke methode, frequentie en periode van onderhoud, naar verwachting,  het doel wordt 
bereikt. Door beheer kan en zal van deze aanpak worden afgeweken als het nodig is om op het 
juiste moment de benodigde hydrologische weerstand te bereiken. Tevens kan beheer de aanpak 
bijstellen wanneer met lagere frequentie en dus lagere kosten en/of minder ecologische 
verstoring toch de beoogde weerstanden worden bereikt.     

In (nu nog) onbeschaduwde meandertrajecten (trajecten A en C) wordt overgangsbeheer 
toegepast. Door natuurlijke ontwikkeling van houtopslag in de oever te laten staan, zal de beek in 
een aantal jaren beschaduwd worden en minder gemaaid hoeven te worden. Omdat de komende 
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jaren nog onderhoud op de trajecten A en C nodig is,  wordt daarvoor  een (tijdelijk) 
onderhoudspad aangelegd . Op termijn kan ook dat komen te vervallen. Tot het moment dat 
onderhoud niet meer nodig is zal het onderhoudspad opschuiven wanneer  erosie van de beek 
daartoe noodzaakt. 

In Figuur 3-1 zijn de gehanteerde wandruwheden per tracé weergegeven. De wandruwheden 
lopen uiteen van 35 in de winter tot 13 in de zomer. Waarbij 35 een volledige geschoonde beek 
betekent en 13 een volledig begroeide oever is. In de winter is het namelijk noodzakelijk om 
minder weerstand in de beek te hebben, zodat er meer water kan worden afgevoerd. In de rest 
van het jaar is begroeiing in niet stromende panden wenselijk vanuit zijn ecologische waarde en 
die voor andere soorten en processen. In stromende (meer natuurlijke) trajecten wordt vanuit 
ecologisch wensbeeld een geringe plantengroei nagestreefd.

Figuur 3-1 Gehanteerde wandruwheden in de modellering 

De beek is opgedeeld in zeven trajecten waarbij kruisende straten of stuwen de grenzen vormen. 
Voor elke traject geldt een andere code en frequentie. In Fout! Ongeldige bladwijzerverwijzing.
is de verdeling van trajecten met codering weergegeven.  
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Tabel 3-1 Watergangen in beheer van waterschap de Dommel 

Code Traject Frequentie/tijdstip Methode  Door wie? 

A Bovenstrooms deel 
nieuwe meander 
(blauw)

1 x jaar,  
Periode 5  
(1 september - 31 oktober) 

75% bodem maaien 
en afvoeren 1)

Waterschap 
de Dommel 

B Midden traject 
nieuwe meander 
(groen) 

n.v.t.  Geen maaionderhoud 
door beschaduwing 

Waterschap 
de Dommel 

C Benedenstrooms deel 
nieuwe meander tot 
Moleneind (oranje)

1 x jaar,  
Periode 5  
(1 september - 31 oktober) 

75% bodem maaien 
en afvoeren 1)

Waterschap 
de Dommel 

D Tussen (bestaande) 
meander – Moleneind 
(roze) 

Max 3x per jaar 2),
Periode 2 (16 mrt – 31 mei),  
Periode 3 (1 juni – 15 juli) en  
Periode 4 (16 juli – 31 aug) 

Bodem 2m breed 
maaien 
(doorstroomprofiel)   

Waterschap 
de Dommel 

1 x jaar,  
Periode 8 3) 

(1 november - 31 december) 

100% profiel maaien 
en afvoeren  

E Kleine (bestaande) 
meander (groen) 

n.v.t.  Geen maaionderhoud Waterschap 
de Dommel 

F Stuw 10 – Kleine 
(bestaande) meander 
(rood)

Max 3x per jaar 2),
periode 2  (16 mrt – 31 mei),  
periode 3  (1 juni – 15 juli) en 
periode 4 (16 juli – 31 aug) 

Bodem 2m breed 
maaien 
(doorstroomprofiel)   

Waterschap 
de Dommel 

1 x jaar,  
Periode 8 3)

(1 november - 31 december) 

100% profiel maaien 
en afvoeren 

G Hooghuisweg – Stuw 
10

Max 3x per jaar 2),
periode 2  (16 mrt – 31 mei),  
periode 3  (1 juni – 15 juli) en 
periode 4 (16 juli – 31 aug) 

1x per jaar 
Periode 8 
(1 november-31 december) 

Bodem 2m breed 
maaien 
(doorstroomprofiel)  

Eenzijdig bodem +  
oever en banket. 
Bloksgewijs 50%/jaar 
wisselend/beurtelings 
(blokken 15 m of 
groter; maatwerk op 
aanwijzing). 3)

Waterschap 
de Dommel 

1) overgangsbeheer, afhankelijk van effecten van stroming en beschaduwing kan na gelang 
het afnemen van de plantengroei in delen van de beek  ook  daar het maaien 
achterwegen blijven.    

2) frequentie is maximum,  in de praktijk zal meestal worden volstaan met 2 maaigangen. 
3) laat maaien wordt ingevoerd ter bescherming van de Drijvende waterweegbree(DWW)  
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4) in combi met stroombaan maaien, eenzijdig blokken  oever en banket maaien om 
concurrentiepositie van DWW  te bevorderen. Eenzijdig i.v.m. eenzijdig onderhoudspad. 
Maaien is oever en banket(aanzanding tgv stroombaanmaaien) volgend. Banket wordt 
hierbij dus niet verwijderd tenzij dat (lokaal)noodzakelijk is voor de afvoercapaciteit.  

Aan de RS300 (aftakking Reusel), de Turk en andere A-watergangen worden geen wijzigingen 
aangebracht. Het beheer en onderhoud hieraan blijft daarom zoals in de huidige situatie van 
toepassing. 

De benodigde aanpassingen in de legger zijn opgenomen in H7 van het projectplan waterwet dat 
tegelijk met dit onderhoudsplan wordt vastgesteld. Daarin is aangegeven welke profielen worden 
opgenomen. Voor sectie A t/m C worden waarschijnlijk geen profielen maar een neerslagafvoer 
karakteristiek (bijvoorbeeld puntenwolk) vastgelegd omdat dit een natuurlijk meanderend 
beektraject wordt met een dynamisch veranderend profiel. Voor secties D en F wordt  het oude 
leggerprofiel (referentie) vastgelegd en van sectie G wordt het nieuwe ontwerpprofiel conform 
het in 2018 ingemeten huidige profiel vastgelegd.  Met een frequentie van eens per 10 jaar (of 
eerder indien de beheerder dat noodzakelijk acht) worden vanuit het baggerplan, de profielen 
ingemeten en  gecontroleerd. Bij een relevante afwijking van de legger wordt groot onderhoud 
uitgevoerd/ gebaggerd om de watergangen weer op leggerprofiel te brengen.        

3.2.2 Onderhoudspaden 

De onderhoudspaden worden door het waterschap gemaaid  in periode 3 (1 juni – 15 juli).  Ze 
liggen afwisselend aan de linker en/of  rechter oever van de beek. 

In de toekomstige situatie zijn er twee mogelijkheden voor de onderhoudspaden, namelijk: 
1. De paden zijn of 4 meter breed  
2. De paden zijn 1,5 meter breed. 

Op de beheerkaarten in bijlage 1 is weergegeven aan welke zijde van de beek de 
onderhoudspaden liggen en hoe breed deze zijn. 

De onderhoudspaden van 1,5 meter breed worden jaarlijks gemaaid met een klepelmaaier in 
periode 3 (1 juni – 15 juli). Oevermaaisel wordt afgezet langs de beek, omdat het niet kan worden 
afgevoerd door de beperkte ruimte.  

De onderhoudspaden van 4 meter breed worden  gemaaid met een messenmaaier. Dit  maaisel 
wordt verzameld en afgevoerd.  Op traject D,  F en G wordt het onderhoudspad voorafgaand aan 
het maaien van de watergang uitgevoerd  in beginsel vroeg in periode 3 (1 juni – 15 juli) en in 
periode 5 (1 september – 31 oktober). Voor zover nog noodzakelijk wordt ook voorafgaand aan 
de maaironde in periode 8 het onderhoudspad gemaaid .  
Uitzondering hierop zijn de onderhoudspaden langs traject A en C,  langs de meander liggen. Hier 
vindt het onderhoud aan de onderhoudspaden gelijktijdig met het onderhoud aan de beek plaats 
in periode 5 (1 september – 31 oktober). Het beheer aan de onderhoudspaden vindt plaats door 
Waterschap de Dommel. 

Wandelpaden 
De wandel- en recreatiepaden die tevens onderhoudspaden zijn, worden op dezelfde wijze 
beheerd als de onderhoudspaden. 

Wandel- en recreatiepaden die geen onderhoudspad van het waterschap zijn, komen in beheer 
van eigenaar van de ondergrond en vallen niet binnen de scope van deze BOR. 
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3.3 Kunstwerken  

De kunstwerken in beheer van waterschap de Dommel zijn weergegeven in Tabel 3-2.  

Tabel 3-2 Kunstwerken in beheer en onderhoud van waterschap de Dommel 

Kunstwerken Frequentie/tijdstip Methode  Door wie?  Opmerking 

Duikers in A-
watergangen 
en onder 
obstakelvrije 
zone 

Regulier 1x per 
jaar in najaar-
winter 

Buitengewoon 
onderhoud 1/10 
jaar of naar 
behoefte  

Handwerk 

Machinaal   

Waterschap de 
Dommel 

Controleren op 
doorstroming en 
schoonmaken.  

Inspectie, 
doorspuiten en 
herstellen 
bodemhoogte/talud 
weerszijden duiker 

Ligging  en 
eigenschappen 
worden beheerd in 
beheerregister 

Stuwen 1 x per jaar, 
jaarrond 

Handwerk  Waterschap de 
Dommel 

Controleren op 
defecten. Ligging 
wordt beheerd in 
beheerregister. 

Vispassages 
(3) 

1 x per jaar Schouwen Waterschap de 
Dommel na afloopt 
onderhoudsperiode1), 

2)

Schoonmaken, 
contoleren op 
defecten en 
afhandelen 
storingsmeldingen   

Bruggen 2) Eens in de 5 jaar, 
jaarrond 

Controleren 
op defecten 

Waterschap de 
Dommel 

Controleren op 
defecten, middels 
inspectie.  

1) Ten tijde van opstellen van deze BOR is waterschap de Dommel in gesprek met Vislift 
B.V. over de integratie van drie visliften binnen het beheergebied van de Reusel. Dit 
betreft de levering, de plaatsing, databeheer en het beheer- en onderhoudt voor deze 
objecten. Naar verwachting wordt een kortdurend (1 of 2 jaar) onderhoudscontract 
aangegaan zodat kennis kan worden overgedragen naar alle betrokken medewerkers 
van het waterschap  

Slimme vispassages zijn nieuw voor Waterschap de Dommel.  De vispassages hebben 
een rol in het peilregulering. Ze bevatten een aantal meetcomponenten en 
dataverbindingen met de  PLC die de inlaatschuif en daarmee het doorstroomdebiet 
stuurt.  Ze verzamelen gegevens over stroomsnelheid (en -debiet) en de data t.b.v. 
besturing, werking en dataanalyse ( passerende/wachtende vissoorten, waterkwaliteit).  
Afspraken moeten nog worden gemaakt over de rol van de verschillende 
bedrijfsprocessen in het regulier onderhoud, technisch onderhoud, monitoring en 
databeheer. 
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2) Het betreft alleen de wandelbrug bij Diessen, net ten noorden van de Zijthorst. De 
andere bruggen zijn eigendom en in beheer en onderhoud bij de gemeente 
Hilvarenbeek. Ook de nieuwe brug die wordt aangelegd ter vervanging van de huidige 
brug bij stuw 8 in de oprit van Moleneind 1 wordt na aanleg in eigendom overgedragen 
aan de gemeente. 

3.3.1 Duikers 

In de huidige situatie kruisen leggercat. B watergangen die door natuurstroken langs de beek 
liggen  (meestal 20 m), de obstakelvrije zone met een duiker van ongeveer 6m om uit te monden 
in de Reusel (cat A). Deze duikers worden door het waterschap aan beide zijden onderhouden. 
Ten behoeve van het toekomstig efficiënt onderhoud van de 20 meter natuurzone door Brabants 
Landschap (NNB)  is gekozen om de bestaande duikers te verlengen zodat deze volledig onder de 
natuurzone doorlopen. 
In die gevallen  doet het waterschap het regulier onderhoud aan de uitstroomzijde en onderhoud 
Brabants Landschap de  instroomzijde. Het buitengewoon onderhoud wordt door of in opdracht 
door het waterschap uitgevoerd. De kosten daarvan worden naar rato van eigendom van de 
ondergrond verdeeld en doorbelast aan BL.  

Voor overige duikers geldt dat  de onderhoudsplichtige onderhoudt.    

3.3.2 Peilbeheer stuwen  

Stuw 8 en dus ook het beheer en onderhoud ervan komt te vervallen door het project.  
De overige stuwen blijven gehandhaafd en worden niet geautomatiseerd.  De instelhoogtes zijn 

weergegeven in  tabel 3-3. Het zomerpeil wordt in principe gehanteerd tussen 15 april en 1 
december en winterpeil tussen 1 december en 15 april.   

Bij onderstaande stuwpeilen gaat het om de werkelijk ingestelde klepstanden en niet om een 
daarvan afgeleid streefpeil. Op basis van deze stuwstanden zijn voor de seizoenen en extremen 
de daarbij behorende waterstanden in de stuwpanden en grondwaterstanden berekend en 
getoetst.  Of die waterstanden werkelijk optreden is afhankelijk van de weersomstandigheden.        

Tabel 3-3 Stuwpeilen (Zie locaties stuwen op Figuur 2-1) 

Dommel ID Functie  Wijze van 
instellen 

Zomerpeil 
[NAP + m]  

Winterpeil 
[NAP + m] 

Piekafvoeren 
≥T=1*1

RS1-st9 Handhaven 
stuwpeil 

Handmatig 17,26 16,67  16,25 

RS1-st10 Handhaven 
stuwpeil 

Handmatig 16,85 16,30  15,65 

RS1-st11 Handhaven 
stuwpeil 

Handmatig  15,35 (jaarrond) 14,47 

RS1-st12 Handhaven 
stuwpeil 

Handmatig 14,90 (jaarrond) 13,79 

RS1-st13 Handhaven 
stuwpeil 

Handmatig 14,25 14,00 13,00 

RS1.2-st1 Handhaven Handmatig 15.10 Vaste overlaat 15.10 
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Dommel ID Functie  Wijze van 
instellen 

Zomerpeil 
[NAP + m]  

Winterpeil 
[NAP + m] 

Piekafvoeren 
≥T=1*1

streefpeil , 
reguleren 
doorvoer Turk 

RS300-st1 Handhaven 
stuwpeil 

Handmatig 18,75 (jaarrond) 18,75 

RS300-st2 Handhaven 
stuwpeil 

Handmatig 18,40 (jaarrond) 17,40 

Bij extremen (extreem weinig of extreem veel aanvoer in de beek)  kan en zal van deze standen 
worden afgeweken.  Bij  extreme droogte worden de stuwen opgedraaid. Bij extreem hoge 
afvoer dus boven T=1 (dat is iets anders dan na een zware regenbui) wordt in het veld door de 
beheerder  beoordeeld of de stuwpeilen kunnen worden gehandhaafd of dat de stuwpeilen naar 
beneden moeten om de afvoer te vergroten om inundatie op ongewenste locaties te voorkomen. 
De waarden opgenomen in de kolom met  piekafvoer is de hoogte van de overlaatdrempel 
wanneer de stuw volledig is gestreken. Deze laagst mogelijke stand (drempelhoogte van de stuw 
bij volledig strijken) is bepalend in de modelberekening van T10 en T100. Er wordt dus vanuit 
gegaan dat de stuwen dan zijn gestreken. In de praktijk zal vóór de T=10 afvoer wordt bereikt alle 
stuwen zijn gestreken.   Bij nog hogere afvoeren kan ook de beheerder niets meer doen.  

Spindel bij stuw 11 bij lage afvoeren 
Op basis van waarnemingen bij droogte in de zomer van 2019 en voorjaar 2020 is besloten dat de 
spindel van de omleiding om stuw 11 bij de alarmgrens van 0,10 m3/s over stuw 9 (Gijselstraat) 
moet worden gesloten. Er mag om droogval van de voormalige Turk te vertragen dan geen water 
meer door de omleiding.   Op deze manier fungeert de voormalige Turk als hoofdwatergang in dit 
traject en wordt alle afvoer door de Turk geleid bij lage afvoeren. In voorkomende gevallen wordt 
gemonitoord op het optreden van happende vis. Deze wordt afgevangen en benedenstrooms 
uitgezet.   

Stuw RS1.2-st1 
Het peil van de inlaatduiker naar de voormalige Turk wordt middels een schotbalkenstuw 
gestuurd middels een vaste overlaathoogte van de stuw. Voor onderhoud kan de duiker volledig 
worden dichtgezet. In de vaste onderbalk wordt een uitsparing gemaakt dit identiek is aan de 
huidige situatie en functioneert als  vispassage bij lage afvoeren. Deze moet jaarlijks vóór het 
laagwaterseizoen (half april),  worden gecontroleerd en schoongemaakt. Tevens moet de 
stroomgeleider op de bodem van de Reusel voor de ingang van de stuw worden gecontroleerd en 
vrijgemaakt van vuil.    

3.3.3 Bruggen 

In de huidige situatie is de brug ten zuiden van Moleneind is onderdeel van stuw-brugcomplex en 
maakt deel uit van gemeentelijke weg dit de inrit is  naar de  Moleneind . De bestaande brug  is in 
eigendom en beheer van het Waterschap de Dommel.  In de nieuwe situatie wordt met het 
verleggen van de oprit en vanwege meandering van beek de stuw gesloopt en de  brug op een 
andere locatie vervangen. De nieuwe brug wordt na aanleg  in  eigendom en beheer en 
onderhoud aan de gemeente Hilvarenbeek overgedragen.  

De huidige landbouwbrug nabij perceel HVR00-Q-1192 te Diessen blijft behouden als wandelbrug 
en is en blijft in eigendom en beheer bij waterschap De Dommel. De locatie van de landbouwbrug 
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is afgebeeld op blad 1 van bijlage 1. Overige bruggen blijft de eigendoms- en beheersituatie 
ongewijzigd.  

3.3.4 Poelen 

Op het perceel HVR00-Q-392, aan Moleneind 6, wordt een poel aangelegd op de grond van een 
particuliere eigenaar. De poel komt na aanleg in beheer van het waterschap. De poel wordt ca. 
300 m2 groot met een talud van 1:6 tot 1:10 aan de noordwestzijde en minimaal 1:3 aan de 
zuidoostzijde.  

De poel moet worden opgeschoond als de vegetatie meer dan 75% van het open water in beslag 
neemt. Dit is afhankelijk van de omstandigheden en gebeurt meestal 1 keer in de 3 tot 5 jaar. Bij 
het opschonen is het belangrijk dat er een gedeelte van de vegetatie (ca. 25%) achterblijft, zodat 
niet al het slib inclusief de flora en fauna wordt afgevoerd.  

Het waterschap gaat tevens jaarlijks overmatige houtopslag verwijderen in een zone van 10 tot 
20 m rondom de poel. Dood hout in een aangrenzend bos of houtsingel wordt niet afgevoerd.  

3.4 Terrestrisch beheer 

Deze paragraaf beschrijft de objecten gerelateerd aan het landbeheer zonder 
water(beheer)functie. Dit betreft de natuurbeheertypen, afrastering en poorten en wandelpaden 
in het beheer van waterschap de Dommel.  

3.4.1 Gebieden 

Tabel 3-4 Terreinen in beheer van waterschap de Dommel 

Locatie 
omschrijving 

Ambitietype Methode  Frequentie  Periode  Door wie? 

Linkeroever 
ter plaatse van 
stuw 10 

N12.05 
Kruiden en 
faunarijke 
akker 

Frezen/cultivator
en /Inzaaien  
Graan-
kruidenmengsel 

Maaien/snijden 
en afvoeren  

1 x per 3 jaar

1 x per jaar 

Maart/april 

Na 15 juli 

Waterschap 
de Dommel 

3.4.2 Wandelpaden 

De wandel- en recreatiepaden die tevens onderhoudspaden zijn, worden op dezelfde wijze 
beheerd als de onderhoudspaden. Wandelroutes met bijbehorende bewegwijzering (paaltjes 
etc.) zijn niet in beheer bij het waterschap. Op de maatregelenkaart bij het PPWW is te zien 
welke wandelroutes door het waterschap worden toegestaan, erkend en bij de afsluitingen 
rekening zal worden gehouden met recreatief medegebruik. 
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3.4.3 Afrastering,  poorten en borden 

Afsluitingen van onderhoudspaden van het waterschap ( poorten evt met wandelpoortjes en 
aanvullend rasters worden onderhouden door het waterschap tenzij daarover andere afspraken 
zijn gemaakt. (Waarschuwings)borden van het waterschap worden beheerd door het waterschap 
en worden eens per jaar gecontroleerd op defecten. 
Voor erfscheidingen wordt zo min mogelijk gebruik gemaakt van rasters maar van van 
markeringspalen. Deze worden onderhouden door het waterschap. (Vee)rasters die verzoek van 
BL tussen onderhoudspad en natuurstrook worden aangebracht worden door BL onderhouden.   

3.5 Omgang met exoten 

In het kader van het project is langs de beek door de ecoloog van het waterschap een 
inventarisatie naar exoten uitgevoerd. Op verschillende locaties is Japanse duizendknoop 
aangetroffen, namelijk:  

- Ten noorden van de weg Moleneind aan de westzijde van de Reusel; 
- Benedenstrooms van de Baarschotsestraat aan de zuidzijde van de Reusel; 
- Ter plaatse van de rechter oever rond het landhoofd van de wandelbrug (RS1-KBR22) 
- Westzijde van de Reusel ten noorden van de Beerseweg in  houtwal en tegen de 

betonwand van bedrijfsterrein.  

Als onderdeel van het project Reusel Baarschot Diessen worden deze planten indien mogelijk 
gesaneerd volgens de werkinstructie van waterschap De Dommel, bijgevoegd in bijlage 2. Dat 
betekent dat locaties worden ontgraven tot een diepte van 1,5 meter minus maaiveld (of zoveel 
dieper als nodig is om de wortelstokken te verwijdeden) en dat de vrijkomende grond wordt 
lokaal uitgezeefd en teruggebracht. Het residu , inclusief wortelstokkelen worden afgevoerd naar 
een erkend verwerkingsbedrijf om te worden verbrand . Dit wordt tijdens de realisatiefase van 
het project uitgevoerd. In de jaren volgend op de  sanering  wordt in groeiseizoen maandelijks 
door beheer gecontroleerd op nieuwe stekken. Wanneer nieuwe stekken groeien worden deze 
(handmatig) verwijderd en afgevoerd tot dat er geen nieuwe stekken worden aangetroffen.  

Bij reguliere beheer- en onderhoudswerkzaamheden aan dit beektraject en bijbehorende 
objecten vindt controle op de Japanse Duizendknoop en andere exoten plaats. Wanneer deze 
worden aangetroffen, worden bovenstaande maatregelen getroffen 
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4 Kostenberekening 

De financiële consequenties voor toekomstig beheer voor het waterschap als gevolg van het 
project Reusel Baarschot – Diessen, zijn inzichtelijk gemaakt in bijlage 3. 

De toekomstige beheerkosten voor het waterschap bedragen jaarlijks circa € 4.460,15. 

Bij deze kosten moeten de beheerkosten voor de drie vispassages nog worden opgenomen. Zoals 
in paragraaf 3.3 is beschreven is waterschap De Dommel in tijde van opstellen van deze BOR in 
gesprek met Vislift B.V. over de integratie van drie visliften binnen het beheergebied van de 
Reusel. De kosten voor vervangingsinvestering worden net als voor andere kunstwerken niet in 
de BOR meegenomen.   

De beheerkosten zijn afkomstig uit de standaardlijst en normbedragen legenda eenheden BOR 
2014 van waterschap De Dommel. In deze lijst wordt geen onderscheid gemaakt tussen 
verschillende beheermethoden aan watergangen. In overleg met de beheerder is besloten dit 
kostenverschil niet in beeld te brengen, omdat deze naar verwachting zeer klein zijn.  

In verband met de hermeandering (over een lengte van ong. 400m. nabij Moleneind) neemt de 
lengte van de beek in de toekomstige situatie met circa 180 meter toe. Echter wordt over circa 
160 meter extensief beheer toegepast. Dit is opgenomen in de kostentabel. De meer- en 
minderkosten voor het beheer en onderhoud in dit project compenseren elkaar 

Het kostenverschil tussen de huidige en toekomstige beheer en onderhoud is nihil.  
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5 Onderhoud door derden 

Niet alle kunstwerken, terreinen en  overige objecten worden beheerd door het waterschap. De 

objecten die beheert worden door derden zijn weergegeven in Tabel 5-1. 

Tabel 5-1 Objecten in beheer van derden 

Kunstwerken Frequentie/tijdstip Methode  Door wie?  Opmerking 

B-, C- en overige 
watergangen incl. 
kunstwerken 

1 x per jaar Maaikorf Aangelande(n) Gehele profiel 

Duikers in B-
watergangen en 
onder obstakelvrije 
zone 

1x per jaar in 
najaar-winter 

Handwerk Aangelande(n) Controleren op 
doorstroming. Ligging 
wordt beheerd in 
beheerregister 

Vochtig hooiland  1 x per jaar na 
zaadrijping 

Maaien en 
afvoeren 

Brabants 
Landschap 

Perceel ten zuiden 
van Watermolenweg 
en perceel ten oosten 
van Gijselstraat 

Kruiden en faunarijk 
grasland 

1 x per jaar na 
zaadrijping 

Begrazing of 
maaien en 
afvoeren 

Brabants 
Landschap 

Diverse percelen langs 
de Reusel 

Poelen 1 x / 5jaar Maaien en 
afvoeren 

Brabants 
Landschap 

Struweel 1 x / 5jaar, najaar - 
winter 

Afzetten, 
handwerk 

Brabants 
Landschap 

Afrastering  1/jaar  Controleren 
op en herstel 
van defecten, 
handwerk 

Brabants 
Landschap 

Waar BL nieuwe  
afrastering wil is dat p 
de maatregelenkaart 
aangegeven. Voor het 
overige wordt 
gekozen voor 
markeringspalen.   

Bruggen 1/jaar -1/5 jaar Algemene- 
Gedetailleerd
e Inspectie  

Eigenaar 
(gemeente 
Hilvarenbeek of 
Provincie 
Noord-Brabant) 

Brug Beerseweg is 
provinciaal 

Wandelpaden 2 x / jaar, voorjaar Handwerk Brabants 
Landschap 

Wandelpaden die 
tevens 
onderhoudspaden zijn 
in beheer van het 
Waterschap en 
worden beheerd als 
onderhoudspad 
(paragraaf 3.2.2) 

Voor de te beheren objecten van Brabants Landschap, gemeente Hilvarenbeek of Provincie 
Noord-Brabant is de beheerwijze van waterschap De Dommel als leidraad opgenomen in tabel 5-
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1. Het is aan het Brabants Landschap, de gemeente Hilvarenbeek en de Provincie Noord-Brabant 
om zelf een eigen beheerwijze toe te passen en af te wijken van deze beschrijving. 
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Over Antea Group 

Van stad tot land, van water tot lucht; de 

adviseurs en ingenieurs van Antea Group 
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oplossingen haalbaar én uitvoerbaar. 

Doelgericht, met oog voor duurzaamheid. 

Op deze manier anticiperen we op de vragen 
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Code Beheertypen Type beheer Frequentie Periode Methode Opmerking PPE Eenheid Hoeveelheid Kosten per jaar

N03.02 Leggerwatergang met onderhoudspad Zie beschrijving BOR par. 3.2.1 en maaibestekkaarten 0,70€       m 4450 3.115,00€          

K01.03 Stuw controleren op defecten 1 x / jaar jaarrond Handwerk Ligging wordt beheerd in het beheerregister 45,00€    st 8 360,00€             

K01.05 Duiker controleren op doorstroming 1 x / jaar najaar - winter Handwerk Ligging wordt beheerd in het beheerregister 22,00€    st 19 418,00€             

K02.02 Brug controleren op defecten 0,2 x / jaar jaarrond Handwerk Ligging wordt beheerd in het beheerregister 37,50€    st 2 15,00€                

3.893,00€          

Code Beheertypen Type beheer Frequentie Periode Methode Opmerking PPE Eenheid Hoeveelheid Kosten per jaar

N03.02 Leggerwatergang met onderhoudspad Zie beschrijving BOR par. 3.2.1 en maaibestekkaarten 0,70€       m 4470 3.129,00€          

K01.03 Stuw controleren op defecten 1 x / jaar jaarrond Handwerk Ligging wordt beheerd in het beheerregister 45,00€    st 7 315,00€             

K01.05 Duiker controleren op doorstroming 1 x / jaar najaar - winter Handwerk Ligging wordt beheerd in het beheerregister 22,00€    st 21 462,00€             

K01.08 Vispassage -€         st 3 PM

K02.02 Brug controleren op defecten 0,2 x / jaar jaarrond Handwerk Ligging wordt beheerd in het beheerregister 37,50€    st 2 15,00€                

K02.06 Afrastering / Poort controleren op defecten 9 x / jaar maart - november Handwerk Maandelijks controleren tijdens begrazingsperiode 17,50€    100 m 5 87,50€                

K02.08 Voorzieningen tbv wandelpaden controleren op defecten 1 x / jaar voorjaar Handwerk 22,00€    st 10 220,00€             

maaien en afvoeren 1 x / 3-5 jaar najaar maaikorf / maaiboot /kraan bij > 75% dichtgroei schonen, ca 25% begroeing laten 

staan / baggeren op regie 37,00€    are 3 27,75€                

Houtopslag verwijderen 1 x / jaar
najaar handwerk Houtopslag verwijderen in een zone van 10 tot 20 m 

rond de poel 22,00€    are 3 66,00€                

N12.05 Kruiden- en faunarijke akker maaien en afvoeren 1 x / jaar na 15 juli

Grondbewerking en eenmalig 

inzaaien bloemrijk 

graanmengsel 4,35€       are 31,7 137,90€             

4.460,15€          

Kostenoverzicht toekomstig beheer en onderhoud

Kostenoverzicht huidig beheer en onderhoud

Totaal

Totaal

L01.01 Poel
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datum 26 maart 2020 
aan Waterschap De 

Dommel 
van Antea Group 
kopie 
project Herinrichting Reusel Baarschot-Diessen 
projectnr. 0432726.100 
betreft Opties technische vispassages Herinrichting Reusel Baarschot-Diessen 

Binnen het project Reusel Baarschot-Diessen worden stuwen 9, 10 en 13 vispasseerbaar gemaakt middels een 
technische vispassage. Het te overbruggen peilverschil varieert, afhankelijk van de gemiddeld zomer- of wintersituatie, 
van circa 0,4 m/0,5 m bij stuw 9, tot 0,8 m/1,25 m bij stuw 13 en 0,95 m/1,5 m bij stuw 10. Voor een technische 
vispassage zijn er verschillende opties waaruit een keuze gemaakt kan worden. De opties voor project  
Reusel Baarschot-Diessen zijn de De Wit-vispassage, De Wit-sluisvispassage en De Vislift omdat deze voor het 
beeksysteem van de Reusel op basis van het gestuwde systeem, verval over de stuwen, debiet, ervaring binnen de 
Dommel en beschikbare ruimte voor de vispassages het meest geschikt zijn. 

In deze memo worden de verschillende passages met elkaar vergeleken. Hierbij is gekeken naar het ontwerp en de 
uitvoering om het functioneren van de vispassage voor de doelsoorten zo optimaal mogelijk te maken. Daarnaast zijn 
diverse aspecten van de technische vispassages beschouwd in relatie tot de projectdoelen en elkaar. De verschillende 
doelsoorten in de Reusel zijn in de tabel hieronder weergegeven.  

Tabel 1: Overzicht doelsoorten van de Reusel 

Doelsoort Leefwijze1 Zwemtype Stromend / 
Stilstaand water 

Paai / migratie periode Habitat voorkeuren 

Kleine 
Modderkruiper 

benthisch 
(bodemzone)

Sporadisch Stilstaand / 
langzaam 
stromend 

april (mei) tot juli  plantenbegroeiing en een zandige of 
met dunne sliblaag bedekte bodem. 

Riviergrondel benthisch Sporadisch Stromend april tot juli  Zandige bodems  

Bermpje benthisch Sporadisch Stromend april tot augustus  Voldoende dekking in de vorm van 
stenen, takken en planten 

Snoek pelagisch 
(waterkolom)

Sprinter Stilstaand / 
langzaam 
stromend 

februari tot half mei  Veel oever- en onderwaterplanten 

Baars pelagisch Wisselende 
activiteit 

Stilstaand / 
stromend 

maart tot mei  Helder water 

Blankvoorn  pelagisch Wisselende 
activiteit 

Alle watertypen half mei tot half juli  Ondiep water tussen waterplanten, 
boomwortels of takken. 

Rietvoorn pelagisch Wisselende 
activiteit 

Stilstaand / 
langzaam 
stromend 

mei tot half juli  Plantenrijke wateren 

Voor de migratie is met name de stroomsnelheid van belang. Ook zijn onder andere de debietfluctuatie, voldoende 
lichtinval en voldoende rustplaatsen voor migratie van belang. Om stroomopwaarts door een vispassage te kunnen 
zwemmen, mag de stroomsnelheid in de vispassage voor een vis dus niet te hoog zijn. In dit geval is de kleine 
modderkruiper degene die de laagste stroomsnelheid aankan, waardoor deze als referentie genomen dient te worden 
voor de uitwerking van de vispassage.  
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Op basis van informatie uit de ’Handreiking vispassages in Noord-Brabant’,  
het veldbezoek aan de testlocatie van de Vislift op 24 januari met deskundigen van waterschap De Dommel en 
informatie aangeleverd door de heer van Boxel van Vislift is gekeken naar de verschillende aspecten van de technische 
vispassages. In de tabel hieronder zijn enkele belangrijke aspecten van de drie vispassages: De Wit-vispassage,  
De Wit-sluisvispassage en de Vislift opgesomd. 

Tabel 2: Overzicht met verschillen van de belangrijke aspecten van de drie vispassages 

De Wit-vispassage De Wit-sluisvispassage De Vislift 

Maximaal te overbruggen 
peilverschil 

Tot 1,25 m, met een peilsprong 
van 5 cm per kamer. Bij groter 
peilverschil wordt een ander type 
geadviseerd vanwege maximaal 
aantal kamers (25 stuks). Deze 
passage enkel geschikt voor het 
overbruggen van het peilverschil 
bij stuw 9, bij stuw 10 en 13 
vraagt om een andere type 
passage. 

>1,0 m. 
Deze passage geschikt voor 
het overbruggen van het 
peilverschil bij stuw 10 en 
13, bij stuw 9 is een andere 
oplossing nodig. 

Standaard tot 0,7 meter per vislift 
met een ruimtebeslag van 8 m2, 
groter peilverschil is mogelijk 
middels het koppelen van 
meerdere visliften of door te 
stapelen. Standaard type Vislift 
voor het overbruggen van het 
peilverschil bij stuw 9. Voor het 
overbruggen van het peilverschil 
(>0,7 m) bij stuw 10 en 13 is 
maatwerk nodig in de vorm van 
stapelen of koppelen van de Vislift.

Ruimtebeslag Afhankelijk van verval, bij groter 
verval meer ruimtebeslag 

Gering, ook bij groter 
verval 

Gering, ook bij groter verval 

Minimaal debiet 42 l/s 30 l/s 40 l/s 

Elektriciteit nodig Nee, debiet en stroomsnelheid 
niet regelbaar 

Ja, om schuif aan de in- en 
uitstroomzijde te openen 
en sluiten 

Ja, debiet en stroomsnelheid 
regelbaar 

Beheer en onderhoud Ja, om goed te functioneren is 
regelmatig opschonen van de 
kamers nodig.  

Geen onderhoud aan 
werktuigbouwkundige- of 
elektrotechnische voorzieningen.

Regelmatige inspectie is 
nodig omdat er een risico is 
op ophoping van organisch 
materiaal voor 
instroomopening. 
Onderhoud aan 
werktuigbouwkundige- of 
elektrotechnische 
voorzieningen. 

Gering, mogelijkheid tot 
zelfreiniging.  

Onderhoud aan 
werktuigbouwkundige- of 
elektrotechnische voorzieningen. 

Hergebruik Delen kunnen worden 
hergebruikt 

Niet bekend De Vislift kan worden verplaatst en 
hergebruikt, prefab, plug & play 

Monitoring Mogelijkheden voor fuik 
monitoring. 

Niet bekend. Video monitoring en rapportage, 
peil en mantelbuizen geïntegreerd.

Ervaring Veel Weinig, ervaring bij 
Hoogheemraadschap De 
Stichtse Rijnlanden 

Beperkt, ervaring bij Aa en Maas, 
Waterschap Rivierenland en 
Waterschap Scheldestromen 

Aanlegkosten (materiaal en 
plaatsing), uitgaande van 
peilverschil van circa 1 m 

Orde grootte van € 100.000,-.  
Bron: handreiking vispassages in 
Noord-Brabant. 

Orde grootte van  
€ 100.000,-, bij 
peilverschillen groter dan 
1,0 m besparing in 
aanlegkosten ten opzichte 
van de Wit-passage, de 
meerprijs is bij een groter 
peilverschil beperkt. Bron:  
handreiking vispassages in 
Noord-Brabant 

Orde grootte van € 60.000 tot  
€ 100.000,- per vislift afhankelijk 
van locatie. Dit betreft een 
inclusief prijs voor engineering, 
levering, plaatsing, inregelen, de 
meerprijs is bij een groter 
peilverschil beperkt. Excl. aanleg 
stroomtoevoer. Bron: dhr. Van 
Boxel. 
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Peilverschil en minimaal debiet 
De Wit-vispassage is bestemd voor minder grote peil sprongen (< 1,0 m).  

Met het oog op het grote peilverschil (tot meer dan 1 m per stuw bij stuwen 10 en 13) in de Reusel is  
De Wit-vispassage enkel geschikt voor het toepassen bij stuw 9, stuw 10 en 13 vraagt om een andere type passage. 
Zowel De Wit-sluisvispassage als de Vislift kunnen een peilverschil van meer dan 1 meter overbruggen. Alle minimale 
debieten liggen lager dan het gemiddelde zomer debiet van de Reusel. De Wit-sluispassage en Vislift kunnen 
eventueel worden afgesloten bij extreem lage waterstanden en de Vislift kan ook grotere afvoeren verwerken door de 
inlaat volledig open te zetten. De Vislift is een zelfsturend systeem met betrekking tot de gewenste stroomsnelheid en 
debiet en daarmee geschikt voor alle doelsoorten. De Wit-sluisvispassage kan eventueel per migratie periode worden 
afgesteld om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de doelsoorten. De Vislift is voorzien van een computer welke 
stroomsnelheden meet en automatisch de correctie voor peilvariatie naar (voor soort) gewenste stroomsnelheid of 
extra debiet voor lokstroom doorvoert. Hiervoor is stroomtoevoer benodigd. 

Elektriciteit 
Een De Wit-sluisvispassage heeft elektriciteit nodig om te kunnen functioneren. De Vislift kan functioneren op basis 
van zonnepanelen. Om de computer en sensoren van de Vislift te allen tijde van voldoende stroomtoevoer te voorzien 
is elektriciteit nodig. De Wit-vispassage heeft geen elektriciteit nodig. 

Beheer en onderhoud  
Bij De Wit-vispassage moet rekening worden gehouden met beheer en onderhoud. Zo is het belangrijk dat de 
vispassage goed bereikbaar is en dat eventuele verstoppingen, vuil en sediment veilig van bovenaf verwijderd kunnen 
worden [1]. De aanleg van de De Wit-vispassage op een lastig bereikbare plaats, zoals onder een brug of een weg, 
wordt afgeraden, goed en veilig onderhoud is dan niet mogelijk. Bij De Wit-sluisvispassage blijkt uit beschikbare 
artikelen dat deze weinig verstoppingsgevoelig is [2], beheer en onderhoud is echter niet volledig uitgesloten.  
Het systeem van de Vislift detecteert vuil door verschil in flow (in en uit) en voert indien nodig een zelfreinigingsboost 
uit. Alarmering mogelijk indien zelfreiniging niet helpt. Daarnaast is de ronde vorm minder verstoppingsgevoelig [3]. 

Monitoring 
Op de De Wit-vispassage kan een fuik voor monitoring worden aangesloten bij de instroom opening. Ook bij een  
De Wit-sluispassage kan monitoring plaatsvinden middels een fuik. De monitoring van vismigratie bij de Vislift is 
mogelijk middels software die met camera geregistreerde soorten koppelt aan elektromagnetisch veld. Het inzien van 
een online rapportage en aanlevering van een jaarlijks monitoringsrapportage is mogelijk. De Vislift beschikt daarnaast 
over geïntegreerde peil- en mantelbuizen waar middels sensors en de meegeleverde en geïnstalleerde PLC ook 
monitoring van de waterkwaliteit en waterkwantiteit mogelijk is. 

Ontwerp, plaatsing en hergebruik 
De Vislift is een prefab, plug & play vispassage welke voor nagenoeg elke vismigratie barrière geschikt is.  
De leverancier draagt zorg voor het juiste ontwerp en instellingen om de passage te laten functioneren. De Vislift 
heeft een ruimtebeslag van circa 8 m2 bij 70 cm verval, groter peilverschil is mogelijk middels het koppelen van 
meerdere visliften of door te stapelen. Voor het plaatsen is het afdammen en/of droogzetten van de beek is niet 
nodig.  
Door deze uitvoering is de installatie gemakkelijk te verwijderen of te verplaatsen indien een stuw/gemaal verplaatst 
of aangepast dient te worden. Ook is de passage op een andere locatie her te gebruiken. 

Voor De Wit-vispassage en de Wit-sluitpassage gelden dat delen kunnen worden hergebruikt, de installatie is niet in 
zijn geheel het te gebruiken of te verplaatsen. Een de Wit-sluispassage kent een klein ruimtebeslag, enkel schuif in- en 
uitstroom en een verbindingsbuis. Het ruimtebeslag voor een De Wit-vispassage is afhankelijk van het verval en 
daarmee samenhangend het aantal kamers. De afmeting per kamer is 0,8 m lang bij 1,2 m breed. Engineering is nodig 
om een ontwerp, specifiek voor de locatie en functionele eisen te maken. 
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Kosten 
De aanlegkosten (materiaal en plaatsing) voor De Wit-vispassage zijn ingeschat op basis van het verval van circa 1 
meter [1] en liggen in orde grootte van € 100.000,-. Vanaf 1 meter verval is De Wit-sluisvispassage goedkoper dan De 
Wit-vispassage. De kosten voor de Vislift variëren. Dit heeft te maken met het ontwerp en eventuele randapparatuur 
en voorzieningen zoals elektriciteit. De kosten voor 1 vislift liggen in de orde grootte van € 60.000,-. tot € 100.000,-, de 
meerprijs bij groter peilverschil is beperkt. 

Conclusie en advies
Alle drie de type vispassages zijn geschikt voor de doelsoorten. Een De Wit-vispassage is enkel geschikt voor het 
overbruggen van het peilverschil bij stuw 9, het te overbruggen peilverschil bij stuw 10 en 13 vraagt om een andere 
type passage. Een de Wit-sluispassage is geschikt voor het overbruggen van het peilverschil bij stuw 10 en 13, het te 
overbruggen peilverschil bij stuw 9 vraagt om een andere type passage. Een standaard type Vislift is geschikt voor het 
overbruggen van het peilverschil bij stuw 9. Voor het overbruggen van het peilverschil (>0,7 m) bij stuw 10 en 13 is 
maatwerk nodig in de vorm van stapelen of koppelen van de Vislift. 

Met het oog op eventueel hergebruik, plaatsing en het geringe ruimtebeslag, monitoringsmogelijkheden, 
beheerbaarheid en het zelfsturende systeem m.b.t. stroomsnelheid/debiet in relatie tot de doelsoorten adviseren wij 
de Vislift als meeste geschikte optie voor project Reusel Baarschot-Diessen voor het vispasseerbaar maken  
van stuw 9, 10 en 13. 

Aandachtpunt 
De Vislift is een relatief nieuwe innovatie en een bedrijf wat momenteel een grote groei met productie opschaling 
kent. Op dit moment wordt er landelijk door diverse waterschappen, en op korte termijn ook door Rijkswaterstaat,  
ervaring opgedaan met de Vislift. Er is reeds ervaring bij waterschap Aa en Maas, waterschap Rivierenland en 
waterschap Scheldestromen. Elektriciteit nodig, aanleg stroomvoorziening bij uitvoering. Aandacht bij de 
contractvorming om met het bedrijf afspraken te maken over uitvoerings- en implementatiefase, garantie en 
onderhoudstermijn. 

Bronnen 

[1] Handreiking vispassages in Noord-Brabant 

[2] Wit, W. de ; Meinders, W. (2011). Effectief sluizen nemen: nieuw type vispassage slaat aan. Visionair : het vakblad 
van Sportvisserij Nederland, 5(2011)21, 19-21. 

[3] Timmons, M. B., Summerfelt, S. T., & Vinci, B. J. (1998). Review of circular tank technology and management. 
Aquacultural engineering, 18(1), 51-69.
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Samenvatting en conclusies 

Met het project herinrichting Reusel Baarschot-Diessen wil waterschap De Dommel samen met 
projectpartners Brabants Landschap, gemeente Hilvarenbeek en de provincie Noord-Brabant 
invulling geven aan de herinrichtingopgaven voor de beek de Reusel tussen Baarschot en Diessen 
en de directe omgeving ervan.  

Samenvatting problematiek 
Samengevat is er in de huidige situatie in de zomer sprake van ongewenst lage stroomsnelheden 
en is de inrichting de beek niet voldoende afgestemd op de ecologie. Hierdoor wordt niet 
voldaan aan de KRW-doelen voor een langzaam stromende middenloop en benedenloop op zand 
type R5. Ook is de aanvoer van stikstof en fosfor vanuit de landbouw te groot om te voldoen aan 
de kwaliteitsdoelen. De grondwaterstanden liggen in de huidige situatie overwegend diep, 
waardoor er sprake is van verdrogingsschade bij landbouw. Daarnaast is het systeem niet 
ingericht om ontwikkelingen als de verwachte klimaatveranderingen en de daarmee gepaard 
gaande extremere weersomstandigheden met zowel drogere perioden als extremere buien op te 
kunnen vangen.  
Bij extreme neerslag (T25, T50, T100) is er sprake van inundaties van landbouwpercelen. 

Scenario’s 
In het project zijn verschillende scenario’s voor de herinrichting van de Reusel Baarschot-Diessen 
onderzocht (zie memo Beschrijving toekomstscenario (Antea Group, juni 2019). De scenario’s 1 
t/m 5 voorzien in principe in mitigerende maatregelen voor het herinrichtingsplan van Reusel 
Baarschot-Diessen. Een deel van de (huidige) problematiek (droogte- en natschade in de 
landbouw, een deel van de inundaties, waterkwaliteit) ligt echter buiten het invloedsgebied van 
de Reusel en wordt dus niet of te beperkt beïnvloed door maatregelen die bij de Reusel getroffen 
worden.  

Leven de Dommel 
Door de geringe beschikbare ruimte in project herinrichting Reusel Baarschot-Diessen kan binnen 
de huidige projectscope geen invulling gegeven worden aan de thema’s vanuit Leven de Dommel.  
Het project herinrichting Reusel Baarschot-Diessen focust zich namelijk op de beek en slechts 
beperkt het beekdal en niet op de beekdalflanken. In dit document zijn de mogelijke maatregelen 
rondom het projectgebied en buiten de huidige projectscope inzichtelijk gemaakt geredeneerd 
vanuit de thema’s in Leven de Dommel.  

Aanbevolen wordt om aanvullend maatregelen buiten de directe scope van de beek te treffen, 
waardoor de robuustheid van het watersysteem vergroot wordt, afstroming van nutriënten naar 
de beek vermindert en droogte- en natschade bij landbouw afnemen.  

Aanbevolen maatregelen 
Tabel 0-1 toont de maatregelen (ten behoeve van aanpak verdroging, waterkwaliteit en 
wateroverlast) gesorteerd op de effectiviteit voor de Reusel. De meest effectieve maatregelen 
zijn met groen aangeduid. Voor alle maatregelen geldt dat deze op de perceelsniveau een 
bijdrage geven aan Leven de Dommel.   

Hierbij geldt wel dat maatregelen voor de Reusel pas effectief zijn wanneer deze over een groot 
gebied worden toegepast. Nader onderzoek is nodig om het benodigd oppervlak voor de 
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maatregelen in beeld te brengen geredeneerd vanuit de opgave waterkwaliteit (reductie x kg 
stikstofemissie), droogte (zoveel mogelijk water vasthouden op percelen) en wateroverlast 
(bovenstrooms vasthouden van x m3 of extensiveren landbouw). 

De meest effectieve maatregelen met het accent op tegengaan van verdroging betreffen in het 
agrarische gebied vooral het plaatsen van LOP-stuwen in B/C watergangen (gericht op water 
vasthouden)  en verondiepen van watergangen en greppels.  
Bij percelen die gedraineerd zijn, is het omzetten van drainage naar peilgestuurde drainage 
effectief.  

In het stedelijke gebied is het (verder) afkoppelen van verharding van de riolering een belangrijke 
maatregel die vooral droogval van de Reusel kan beperken. Deze maatregel heeft (als het 
hemelwater nu op een gemengd riool loost) ook een positief effect op de waterkwaliteit.  

De meest effectieve maatregelen gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit zijn het 
extensiveren van de landbouw en het omvormen van landbouw naar natuur, waardoor 
nutriënten in mindere mate worden toegepast.  
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Tabel 0-1: Samenvatting maatregelen en effectiviteit* Leven de Dommel 

Effectiviteit* 

Maatregel Locaties Beoogd effect Verdro-
ging** 

Water- 
Kwaliteit
** 

Water- 
overlast** 

Effect vooral op verdroging 

Plaatsen LOP-stuwen B- en C-watergangen Grondwater vasthouden + 0 0 

Verondiepen watergangen  
en greppels 

B- en C-watergangen Grondwater vasthouden +++ + / 0 0/- 

Drainage omzetten naar 
peilgestuurde drainage of 
verwijderen drainage 

Gedraineerde percelen Grondwater en 
nutriënten vasthouden 

+ + / 0 + / - 

Afkoppelen stedelijk gebied Stedelijke gebieden Hemelwater vasthouden +/++ + - 

Stimuleren van hemelwater- 
infiltratie 

Stedelijke gebieden Hemelwater vasthouden + +/0 + 

Slim beregenen (gestuurd 
op vocht of andere methode) 

Alle landbouwpercelen Grondwater vasthouden +/++ 0 0 

Effect vooral op waterkwaliteit 

Extensiveren landbouw Landbouwpercelen met 
hoog uitspoelingsrisico 

Grondwater en 
nutriënten vasthouden 

+ ++ + 

Omvormen landbouw naar natuur Landbouwpercelen met 
hoog uitspoelingsrisico 

Grondwater en 
nutriënten vasthouden 

++ +++ ++ 

Toepassen onbemeste 
bufferstroken 

Landbouwpercelen met 
hoog uitspoelingsrisico 

Nutriënten vasthouden 0 + 0 

Verhogen organische  
Stofgehalte, toepassen maaisel 

Akkerbouwpercelen Nutriënten vasthouden +/0 + 0 

Juiste grondbewerking 
(gericht op voorkomen 
verslemping en runoff) 

Akkerbouwpercelen Grondwater en 
nutriënten vasthouden 

+ + + 

* Effectiviteit bij grootschalige toepassing van de maatregelen 
**) Nader onderzoek is nodig om het benodigd oppervlak voor de maatregelen in beeld te 
brengen geredeneerd vanuit de opgave waterkwaliteit (reductie x kg stikstofemissie), droogte 
(zoveel mogelijk water vasthouden op percelen) en wateroverlast (bovenstrooms vasthouden 
van x m3). 
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1 Inleiding 

Met het project herinrichting Reusel Baarschot-Diessen wil waterschap De Dommel samen met 
projectpartners Brabants Landschap, gemeente Hilvarenbeek en de provincie Noord-Brabant 
invulling geven aan de herinrichtingopgaven voor de beek de Reusel tussen Baarschot en Diessen 
en de directe omgeving ervan.  

Aanleiding 
De ecologie in en langs de Reusel voldoet niet aan doelstellingen die daarvoor gelden vanuit de 
beleidskaders voor water en landnatuur (Kaderrichtlijn Water/SGBP/WBP 4, het 
Natuurbeheerplan Noord-Brabant 2016 en het N2000 beheerplan Kempenland West). Zowel de 
inrichting van land en water als de dimensies van het watersysteem moeten in overeenstemming 
worden gebracht met de randvoorwaarden die nodig zijn om de bij veranderend klimaatschade 
voor landbouw en natuur te verminderen en de waterhuishoudkundige en ecologische 
doelstellingen te halen. Hiervoor zijn verschillende scenario’s onderzocht.  

In het kader van het actieplan “Leven de Dommel” (LDD) heeft het bestuur opdracht gegeven de 
robuustheid van het watersysteem te verbeteren en de ruimte voor opvang van water bij 
extreme weersomstandigheden in de projecten te vergroten. Vanuit technisch team van het  
project Baarschot - Diessen is daarom de vraag gesteld om invulling te geven aan het actieplan 
LDD. 

Doelen 
De doelen voor de Reusel zijn allereerst gedefinieerd op basis van de criteria van de KRW voor 
een langzaam stromende middenloop en benedenloop op zand type R5 (verminderen 
stofbelasting en verdroging). Tevens zijn de criteria betreffende de Natura2000 en het 
Natuurnetwerk Brabant van toepassing. In het kader van de actieplan LDD is het de wens om 
droogteschade en natschade bij landbouw en inundatie van het gebied te verminderen.  

Leeswijzer 
Deze notitie heeft tot doel de mogelijke maatregelen rondom het projectgebied inzichtelijk het 
actieplan LDD te beschrijven. De notitie start met de conclusies en aanbevelingen. In hoofdstuk 2 
zijn voor de actiepunten vanuit Leven De Dommel de karakteristieken van het gebied en de 
mogelijke invulling van het actieplan toegelicht.  

Naast deze notitie zijn er de volgende stukken: 

 Scoretabel voor de onderzochte scenario’s project herinrichting Reusel Baarschot-Diessen; 

 Notitie Toelichting voorgesteld toekomstscenario Reusel Baarschot-Diessen;  

 Toelichting RS300; 

 Notitie uitgangspunten en aanpak bepaling grondwatereffecten project herinrichting Reusel 
Baarschot-Diessen. 
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2 Actieplan Leven de Dommel 

Waterschap De Dommel heeft het actieplan Leven-de-Dommel samen met gebiedspartners na de 
wateroverlast van juni 2016 opgesteld en na de droogte van 2018 aangescherpt. Adviezen en 
ideeën vanuit inwoners en organisaties aangevuld met de ervaring en water- en gebiedskennis 
van het waterschap leverde dat 24 concrete maatregelen op. Het actieplan Leven-de-Dommel, 
naar een klimaatbestendig waterbeheer in stad en buitengebied (De Dommel, 19 april 2017) is 
opgesplitst in 4 sporen: 

 Ruimte voor water; 

 Slim sturen; 

 Samenwerken; 

 Water op de kaart zetten.  

In dit hoofdstuk is voor ieder van de vier sporen toegelicht op welke wijze hier invulling aan kan 
worden gegeven. Het accent in deze notitie ligt hierbij op de inrichtingsmaatregelen, die bij 
Ruimte voor water en bij Slim sturen worden onderscheiden.  

Bij de beoordeling is onderscheid gemaakt in effectiviteit op de Reusel en lokale effectiviteit van 
maatregelen. Zo kan een maatregelen op een perceelniveau leiden tot het vertraagd afvoer van 
hemelwater en het langer vasthouden van water. De effecten zijn dan van lokale aard. Het effect 
op de Reusel is pas significant als de maatregelen over een aanzienlijk oppervlak worden 
toegepast. 

2.1 Ruimte voor water 

De belangrijkste doelen zijn het zorgen voor het juiste gebruik op de juiste plek en het beekdal 
zodanig inrichten dat het klimaatrobuust is (droog én nat). Een belangrijk deel van dit thema 
wordt ingevuld door de herinrichting van de beek zelf. Met name bij het toekomstscenario wordt 
de ruimte voor water in het beekdal geoptimaliseerd. De beek wordt ingericht met een 
meerfasen profiel, waardoor in de zomer de afvoer optimaal verloopt om invulling te geven aan 
de KRW-doelen. Bij grotere afvoeren wordt de 2e en of 3e fase van het profiel benut, die 
gelijktijdig ruimte biedt aan het Natuurnetwerk Brabant (NNB). Vanuit ecologie is een natuurlijk 
profiel gewenst waarbij de ligging van de beek door de dynamiek van de beek kan wijzigen, dit 
vraagt veel ruimtebeslag. Voor het toekomstscenario is in beeld gebracht welke maatregelen en 
gronden minimaal benodigd zijn om de doelen te bereiken. Daarbij is een meerfasen profiel het 
uitgangspunt. 

Met het toekomstscenario wordt invulling aan gegeven aan de (KRW-)doelen. Bij de andere 
scenario’s is de beschikbare ruimte voor herinrichting beperkter, waardoor nog inundatie op 
landbouwgronden op kan treden. Waar dit (in de scenario’s 1 t/m 4) het geval is, moeten 
negatieve gevolgen worden gelegaliseerd of gecompenseerd. 

Vanuit Leven de Dommel worden voor dit thema geen aanvullende maatregelen aanbevolen.  
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2.2 Slim sturen 

Slim sturen steekt vooral in op de voorkeursvolgorde vasthouden – bergen – afvoeren. Het in de 
bodem infiltreren van neerslag en het verminderen van drainage door hogere water- en 
drainagepeilen heeft hierbij hoge prioriteit. Het gaat bij dit thema meer om een inrichting, 
waarbij op natuurlijke wijze de afvoer verminderd wordt, dan om het toepassen van 
sturingsmechanismen zoals stuwen.  

Onderdeel van het toekomstscenario is de verondieping van de bodem van de Reusel. Hierdoor 
neemt de drainerende werking van de Reusel af. Wel is het vanuit de doelen van de N2000 
gewenst om de kwel naar de Reusel te behouden. Dit stelt dus beperkingen aan de verondieping 
die mogelijk is.  

In deze paragraaf wordt eerst de problematiek geschetst die binnen de scenario’s niet of 
onvoldoende kan worden opgelost. Vervolgens worden de mogelijke maatregelen toegelicht.  

2.2.1 Problematiek huidige situatie 

Droogvallen Reusel 
In de huidige situatie komt het periodiek voor dat er geen bovenstroomse aanvoer is naar de 
Reusel. Voor de ecologie (KRW) is droogval catastrofaal.  
De scenario’s 1 t/m 5 voorzien in principe in mitigerende maatregelen voor het herinrichtingsplan 
van Reusel Baarschot-Diessen. Een deel van de (huidige) problematiek (droogte- en natschade in 
de landbouw, een deel van de inundaties, waterkwaliteit) ligt echter buiten het invloedsgebied 
van de Reusel en wordt dus niet of te beperkt beïnvloed door maatregelen die bij de Reusel 
getroffen worden. 

Maatregelen gericht op het water vast houden, kunnen niet in de beek zelf worden getroffen, 
maar zijn gericht op het stroomgebied (water op de flanken vasthouden). Deze maatregelen 
passen in het actieplan Leven de Dommel.  

Leven de Dommel 
Door de geringe beschikbare ruimte in project herinrichting Reusel Baarschot-Diessen kan binnen 
de huidige projectscope geen invulling gegeven worden aan de thema’s vanuit Leven de Dommel.  
Het project herinrichting Reusel Baarschot-Diessen focust zich namelijk op de beek en slechts 
beperkt het beekdal en niet op de beekdalflanken. In dit document zijn de mogelijke maatregelen 
rondom het projectgebied en buiten de huidige projectscope inzichtelijk gemaakt geredeneerd 
vanuit de thema’s in Leven de Dommel.  

Grondwater 
In de huidige situatie (scenario 1) en ook in de geoptimaliseerde ‘huidige’ situatie (scenario 4) 
liggen de grondwaterstanden in een belangrijk deel van het jaar relatief diep. In de lager gelegen 
gebieden zijn er in de wintersituatie echter ondiepere grondwaterstanden dan gewenst. Figuur 2-1

toont links het areaal waar mogelijk natschade kan optreden en rechts het areaal waar mogelijk 
droogte kan optreden.  

Er is een groot areaal waar zowel een risico op droogteschade als op natschade is.  
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Door het verwijderen van stuwen en het verondiepen van de beekbodem (scenario 2, 3 en 5) 
wijzigen deze beelden in de directe omgeving van de Reusel. Hierbij moet aan een invloedsgebied 
in de orde van grootte van enkele honderden meters vanaf de beek worden gedacht. 

Zichtbaar is dat de landbouwgebieden met mogelijke nat- en droogteschade zich ook op een 
grotere afstand vanaf de beek voordoen. Aanvullende maatregelen vanuit actieplan Leven de 
Dommel leveren voor alle scenario’s dus een mogelijke verbetering van de situatie op.  

Figuur 2-1: Indicatieve toetsing van de gemiddeld hoogte grondwaterstand (linker afbeelding) en de gemiddeld 

laagste grondwaterstand (rechter afbeelding). [brondata: grondwaterdata is berekend met model De Utrecht,                

Waterschap De Dommel, 2019] 

In de notitie Notitie aanpak/uitgangspunten grondwatereffecten (Antea Group, juni 2019) is een 
beschrijving opgenomen van de grondwaterbeoordeling. Door te hoge grondwaterstanden of te lage 
grondwaterstanden daalt de opbrengst van landbouwpercelen. Ter indicatie is het areaal met 
mogelijke droogte en/of natschade bepaald op basis van onderstaande criteria. De toetsing is 
uitgevoerd op basis van de GHG- en GLG-kaart berekend door grondwatermodel De Utrecht. 

GHG (cm – maaiveld) GLG (cm – maaiveld) 

Grasland* 50 80 

Akkerbouw, boom- en fruitteelt* 70 100 

*) het grondgebruik is afgeleid van de LGN. 
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Waterkwaliteit 
De waterkwaliteit van de Reusel is getoetst aan de KRW-doelstellingen voor (type R5). 
De Reusel ontvangt vrijwel het gehele jaar te veel stikstof en periodiek te veel fosfor, waardoor 
de norm voor de KRW ruimschoots wordt overschreden. De uitspoeling van landbouwpercelen 
vormt de grootste bron. Figuur 2-2 toont de gemeten waterkwaliteit (meetpunt voor de Utrecht). 

De maatregelen die in de scenario’s zijn voorzien, hebben hoofdzakelijk gevolgen voor de 
waterkwantiteit. De oorzaken van de ongewenste waterkwaliteit liggen hoofdzakelijk buiten het 
beekdal zelf. Binnen het actieplan Leven de Dommel bestaan mogelijkheden om de 
waterkwaliteit te verbeteren.  

Figuur 2-2: Verloop stikstof- en fosfor totaal ter plaatse in Reusel bij Diessen en het verloop van het debiet                

Stuw Gijselstraat Baarschot [bron: rapport Herkomst nutriënten beekdal Reusel, RHDHV, d.d. 7 juni 2018] 

2.2.2 Aanpak droogval van de Reusel 

Om te voorkomen dat de aanvoer naar de Reusel in droge perioden geheel wegvalt, kunnen in de 
omgeving van het beekdal maatregelen worden getroffen om meer afvoer naar de Reusel te 
bewerkstelligen. Hieronder volgt een beschrijving op het verbeteren van de sponswerking voor 
zowel het landelijke – als het stedelijke gebied. 
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Verbeteren sponswerking stedelijk gebied 
In het stedelijk gebied van Baarschot en Diessen is nog een groot deel van de bebouwing 
aangesloten op een gemengd rioolstelsel. Door het afkoppelen van water wordt minder 
hemelwater afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Het optreden van overstorten van 
het gemengde riool en daarmee de belasting van de beek met (verdund) rioolwater vermindert 
hierdoor eveneens. Bij afkoppelen wordt hemelwater geïnfiltreerd en waar nodig ook afgevoerd 
naar oppervlaktewater en dus lokaal naar de Reusel. Bij buien in droge perioden krijgt de Reusel 
dus toch een aanvoer, die anders grotendeels naar de RWZI gaat en pas bij Biest-Houtakker de 
Reusel voedt.  

Voor het afkoppelen van bestaande verhardingen is de gemeente Hilvarenbeek aan zet. 
Daarnaast kan de gemeente bewoners en initiatiefnemers voor nieuwbouw / herbouw-plannen 
attenderen op afkoppelen en de mogelijkheden voor een financiële vergoeding.  

Ook acties om het stedelijke gebied te ‘ontstenen’ helpen om het water langer vast te houden en 
vertraagd, via bodeminfiltratie of berging met vertraagde afvoer naar de beek te brengen. Deze 
maatregelen kunnen door de gemeente in samenwerking met het waterschap worden getroffen.  

2.2.3 Verbeteren sponswerking landelijk gebied 

De aanpak van droogteschade en natschade is gericht op het vasthouden van water in de flanken 
van de Reusel (intrekkingsgebied van de Reusel). Dat ligt grotendeels  buiten het plangebied van 
de herinrichting Reusel Baarschot-Diessen. De maatregelen zijn gericht op het vasthouden van 
water in kavels door het plaatsen van LOP-stuwen, het omzetten van drainage naar peil 
gestuurde drainage, het verwijderen van drainage en waar mogelijk het verondiepen van 
kavelsloten. Figuur 2-3 toont het zoekgebied voor water vasthouden (door LOP-stuwen en 
mogelijk te verondiepen kavelsloten) en de ligging van gedraineerde percelen. 

De maatregelen hebben in eerste instantie een invloed op de percelen zelf. Wanneer over een 
substantiële oppervlakte maatregelen worden getroffen, zullen deze ook gevolgen hebben voor 
de Reusel.  

Plaatsen LOP-stuwen, verondiepen sloten en  greppels en peilgestuurde drainage, verwijderen 
drainage 
Door het vasthouden van water middels ondiepere sloten greppels, peilgestuurde drainage en 
LOP-stuwen infiltreert er meer hemelwater in de bodem en hoeft er minder snel beregend te 
worden.  

Door de hogere grondwaterstanden zal er ook langer kwel naar de Reusel zijn, waardoor de 
Reusel langer watervoerend blijft in droge periodes. De maatregelen voor de landbouw hebben 
een relatie met het project Boeren met water en 
https://www.zlto.nl/paginas/openbaar/projecten/plaatsen-lop-stuw-of-knijpstuwen.

Door het omzetten van drainage naar peil gestuurde drainage en het toepassen van LOP-stuwen 
kunnen agrariërs ook anticiperen op hevige regenbuien door vooraf een regenbui het 
drainagepeil of de stuwstand te verlagen. De beschikbare bergingscapaciteit in de greppel en de 
bodem kan hierdoor meer voor neerslag worden benut. Hierdoor voeren de percelen tijdens 
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pieken minder water af naar de Reusel, waardoor het risico op inundatie vermindert. Op de 
percelen zelf is er minder wateroverlast, waardoor natschade vermindert. 
De effectiviteit van maatregelen wordt sterk bepaald door de hoogteligging van de sloot, greppel 
of drainage. 

Een diep gelegen sloot heeft een groter verdrogend effect dan een ondiep gelegen sloot. Die 
informatie over de hoogteligging van drainage, sloten en greppels is er nu nog niet en is een 
belangrijke eerste stap om de meest effectieve gebieden te vinden. Daarnaast is het van belang 
dat de beheerder en aanliggende eigenaren zelf ook initiatief willen nemen om het lokale 
watersysteem aan te passen. Nader onderzoek is nodig om de meest effectieve locaties voor de 
maatregelen in beeld te brengen geredeneerd vanuit de opgave droogte (zoveel mogelijk water 
vasthouden op percelen). 

Figuur 2-3: Zoekgebied voor water vasthouden (door LOP-stuwen en mogelijk te verondiepen kavelsloten) en 

de ligging van gedraineerde percelen. 

Slim beregenen, verhogen organische stofgehalte en juiste grondbewerking 
De maatregelen slim beregenen (gestuurd op vochthuishouding en een efficiëntere methode) 
verhogen organische stofgehalte en juiste grondbewerking zijn allen maatregelen die op 
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perceelniveau een bijdrage leveren aan het vasthouden van water in de bodem en tevens voor 
de waterkwaliteit (zie ook par. 2.2.4).  
Het zoekgebied betreft alle landbouwpercelen in het stroomgebied van de Reusel (grasland, 
akkerbouw, boom- en fruitteelt), zoals weergegeven in figuur 2-4.  

Het waterschap kan bijdragen aan de genoemde maatregelen door het leveren van een financiële 
vergoeding aan kaveleigenaren die maatregelen treffen (bijdrage DHZ) en intensieve 
communicatie naar de streek. 

De effectiviteit van maatregelen wordt sterk bepaald door de wijze van het huidig gebruik. 
Innovaties zijn essentieel voor het realiseren van waterbesparing op gebiedsniveau. Nader 
onderzoek is nodig om de meest effectieve locaties voor de maatregelen in beeld te brengen 
geredeneerd vanuit de opgave droogte (zoveel mogelijk water vasthouden op percelen). 

Figuur 2-4: Bodemgebruik (bron: CBS bestand Bodemgebruik 2012) 

Extensiveren landbouwpercelen 
Door het extensiveren van intensieve landbouw naar extensieve landbouw of natuur kan meer 
water op de betreffende percelen worden vastgehouden of komt in geval een bestaand 
inundatieknelpunt het knelpunt te vervallen omdat een lager beschermingsniveau van toepassing 
is. In de huidige praktijk kan de eigenaar gebruik maken van de nadeelcompensatieregeling. 

Figuur 2-5 toont de huidige inundatieknelpunten voor de herhalingstijden T25 
(bestemmingsniveau voor akkerbouw) en T50 (beschermingsniveau voor hoogwaardige land- en 
tuinbouw) van de Watersysteemtoets 2019 (triggerkaart).  
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Het toekomstscenario voorziet in maatregelen nabij de Reusel door het realiseren van het 
historische loop nabij Moleneind, het realiseren van het historische loop nabij de 
Watermolenweg en het opwaarderen van een watergang nabij Turkaaweg. Bij de overige 
scenario’s worden geen maatregelen getroffen om de (huidige) inundatieknelpunten op te 
lossen.  

Nader onderzoek is nodig om het benodigd oppervlak voor de maatregelen in beeld te brengen 
geredeneerd vanuit de opgave wateroverlast (bovenstrooms vasthouden van x m3 of 
extensiveren landbouw). 

Figuur 2-5: Inundatieknelpunten, linker afbeelding toont de knelpunten voor een situatie T=25 en de rechter 

afbeelding toont de knelpunten voor een situatie T=50 (Bron: WS De Dommel, Watersysteemtoets, 2019 

(triggerkaart)) 

2.2.4 Aanpak waterkwaliteit 

De aanpak voor verbetering van de waterkwaliteit is gericht op het verminderen van de 
uitspoeling van landbouwpercelen, die in dit gebied de grootste bron voor stikstof (en in mindere 
mate fosfor) vormt. Om de belasting van de Reusel met stikstof te beperken zijn meerdere 
maatregelen te nemen, waaronder: 

 Grondgebruik 
o Het omvormen van landbouw naar natuur; 
o Toepassen onbemeste droge grasbufferstroken. 

 Verminderen afvoer van water en nutriënten 
o Drainage omzetten naar peilgestuurde drainage;  
o Drainage verwijderen; 
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o Slim beregenen (gestuurd op vochthuishouding in de bodem en een efficiëntere 
methode); 

o Verhogen organische stof gehalte bodem; 
o Toepassen maaisel van de beek als bodemverbeteraar; 
o Juiste grondbewerking (gericht op voorkomen verslemping en runoff). 

Het zoekgebied betreft alle landbouwpercelen in het stroomgebied van de Reusel (grasland, 
akkerbouw, boom- en fruitteelt), zoals hiervoor al aangegeven in figuur 2-4. De laatste drie 
maatregelen zijn vooral van toepassing voor akkerbouwpercelen, aangezien hier de grond 
regelmatig wordt bewerkt.  

Binnen deze gebieden hebben de gebieden met een hoog of zeer hoog risico op uitspoeling de 
grootste urgentie. Figuur 2-6 toont de ligging van de uitspoelingsgevoelige gronden (rood, oranje 
en geel) volgens het rapport Herkomst nutriënten beekdal Reusel (RHDHV, d.d. 7 juni 2018). De 
uitspoelingsgevoelige gronden zijn bepaald op basis van de bodemeigenschappen, 
grondwaterstroomrichting en het huidige landgebruik. 
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Figuur 2-6: Locaties van de uitspoeling gevoelige gronden (bron: rapport Herkomst nutriënten beekdal Reusel, 

RHDHV, d.d. 7 juni 2018). 

Bij de maatregelen waarbij het grondgebruik (gedeeltelijk) wijzigt, worden er minder nutriënten 
toegepast, in het gehele perceel (natuur) of in de strook langs sloten, waardoor de nutriënten 
minder afspoelen naar het oppervlaktewater.  

Bij de overige maatregelen wordt de structuur van de bodem verbeterd, waardoor meer 
hemelwater de bodem infiltreert en de nutriënten vastgehouden/afgebroken kunnen worden 
voordat deze de beek bereiken.  

Doordat er minder neerslag wordt afgevoerd en de neerslag ook minder snel wordt afgevoerd, 
vermindert de uitspoeling van stikstof naar de Reusel.  



Actieplan Leven de Dommel  
Herinrichting Reusel Baarschot-Diessen 
projectnummer 432726.100 
17 juni 2019 revisie 1.0 
Waterschap De Dommel 

Blad 15 van 19 

De toevoer van nutriënten naar de Reusel vermindert door deze maatregelen. In de 
zomersituatie is er in de huidige situatie een overschrijding van de KRW-norm voor stikstof tot 
ongeveer een factor 2 volgens het rapport Herkomst nutriënten beekdal Reusel (RHDHV, d.d. 7 
juni 2018). 

In de winter en bij grote afvoeren zijn er grotere overschrijdingen, tot ongeveer een factor 4 à 5.  
Verder wordt opgemerkt dat de toevoer van nutriënten in een veel groter gebied dan alleen de 
flanken van het projectgebied plaatsvindt. Dit houdt in dat dergelijke maatregelen ook 
bovenstrooms in substantiële gebieden moeten worden toegepast om de doelen in de Reusel te 
bereiken.  

Het waterschap kan bijdragen aan de genoemde maatregelen door het leveren van een financiële 
vergoeding aan kaveleigenaren die maatregelen treffen (bijdrage DHZ) en intensieve 
communicatie naar de streek. 

Voor alle maatregelen geldt dat deze op de perceelsniveau een bijdrage geven aan Leven de 
Dommel. Hierbij geldt wel dat maatregelen voor de Reusel pas effectief zijn wanneer deze over 
een groot gebied worden toegepast. Nader onderzoek is nodig om het benodigd oppervlak voor 
de maatregelen in beeld te brengen geredeneerd vanuit de opgave waterkwaliteit (reductie x kg 
stikstofemissie). 

2.3 Samenwerken 

De samenwerking kan vooral tot zijn recht kan komen wanneer de onder 2.2. genoemde 
maatregelen samen met de streek kan worden aangepakt. Hiermee wordt in sterke mate 
invulling gegeven aan Leven de Dommel.  

2.4 Water op de kaart zetten 

Het waterschap heeft veel kennis van het watersysteem en deelt deze informatie actief, onder 
meer via de website (figuur 2-7). Verder vergroot het waterschap het waterbewustzijn, onder 
meer door voorbeeldprojecten te ondersteunen en te laten zien wat dit toevoegt aan een 
robuuster watersysteem en een gezonde leefomgeving. Hiermee wordt in sterke mate invulling 
gegeven aan Leven de Dommel. 
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Figuur 2-7: Voorbeeld van waterdata op de website 
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3 Conclusie en aanbeveling maatregelen 
actieplan Leven de Dommel 

Het actieplan Leven de Dommel gaat uit van het benutten van kansen gericht op de aanpak van 
droogte- en natschade bij landbouw, inundaties en waterkwaliteitsproblemen.  
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Tabel 3-1 toont de maatregelen gesorteerd op de effectiviteit voor de Reusel. De meest effectieve 
maatregelen zijn met groen aangeduid. Voor alle maatregelen geldt dat deze op de 
perceelsniveau een bijdrage geven aan Leven de Dommel.  Hierbij geldt wel dat maatregelen 
voor de Reusel pas effectief zijn wanneer deze over een groot gebied worden toegepast.  

Nader onderzoek is nodig om het benodigd oppervlak voor de maatregelen in beeld te brengen 
geredeneerd vanuit de opgave waterkwaliteit (reductie x kg stikstofemissie), droogte (zoveel 
mogelijk water vasthouden op percelen) en wateroverlast (bovenstrooms vasthouden van x m3 
of extensiveren landbouw).  

De meest effectieve maatregelen met het accent op tegengaan van verdroging betreffen in het 
agrarische gebied vooral het plaatsen van LOP-stuwen in B/C watergangen (gericht op water 
vasthouden) en verondiepen van watergangen en greppels.  

Bij percelen die gedraineerd zijn, is het omzetten van drainage naar peilgestuurde drainage 
effectief.  

In het stedelijke gebied is het (verder) afkoppelen van verharding van de riolering een belangrijke 
maatregel die vooral droogval van de Reusel kan beperken. Deze maatregel heeft (als het 
hemelwater nu op een gemengd riool loost) ook een positief effect op de waterkwaliteit.  

De meest effectieve maatregelen gericht op het verbeteren van de waterkwaliteit zijn het 
extensiveren van de landbouw en het omvormen van landbouw naar natuur, waardoor 
nutriënten in mindere mate worden toegepast. 
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Tabel 3-1: Samenvatting maatregelen en effectiviteit* Leven de Dommel 

Effectiviteit* 

Maatregel Locaties Beoogd effect Verdro-
ging** 

Water- 
Kwaliteit
** 

Water- 
overlast** 

Effect vooral op verdroging 

Plaatsen LOP-stuwen B- en C-watergangen Grondwater vasthouden + 0 0 

Verondiepen watergangen  
en greppels 

B- en C-watergangen Grondwater vasthouden +++ + / 0 0/- 

Drainage omzetten naar 
peilgestuurde drainage of 
verwijderen drainage 

Gedraineerde percelen Grondwater en 
nutriënten vasthouden 

+ + / 0 + / - 

Afkoppelen stedelijk gebied Stedelijke gebieden Hemelwater vasthouden +/++ + - 

Stimuleren van hemelwater- 
infiltratie 

Stedelijke gebieden Hemelwater vasthouden + +/0 + 

Slim beregenen (gestuurd 
op vocht of andere methode) 

Alle landbouwpercelen Grondwater vasthouden +/++ 0 0 

Effect vooral op waterkwaliteit 

Extensiveren landbouw Landbouwpercelen met 
hoog uitspoelingsrisico 

Grondwater en 
nutriënten vasthouden 

+ ++ + 

Omvormen landbouw naar natuur Landbouwpercelen met 
hoog uitspoelingsrisico 

Grondwater en 
nutriënten vasthouden 

++ +++ ++ 

Toepassen onbemeste 
bufferstroken 

Landbouwpercelen met 
hoog uitspoelingsrisico 

Nutriënten vasthouden 0 + 0 

Verhogen organische  
Stofgehalte, toepassen maaisel 

Akkerbouwpercelen Nutriënten vasthouden +/0 + 0 

Juiste grondbewerking 
(gericht op voorkomen 
verslemping en runoff) 

Akkerbouwpercelen Grondwater en 
nutriënten vasthouden 

+ + + 

* Effectiviteit bij grootschalige toepassing van de maatregelen 
**) Nader onderzoek is nodig om het benodigd oppervlak voor de maatregelen in beeld te 
brengen geredeneerd vanuit de opgave waterkwaliteit (reductie x kg stikstofemissie), droogte 
(zoveel mogelijk water vasthouden op percelen) en wateroverlast (bovenstrooms vasthouden 
van x m3). 
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Werkinstructie bestrijding uitheemse duizendknoop, januari 2020 

Werkinstructie bestrijding Japanse, Boheemse Sachalinse en Afghaanse duizendknoop 
 
Soortbeschrijving 
 
Kenmerken  
Lange, bamboeachtige stengels van 2 tot 6 meter lang met duidelijke 
knopen om de 10 á 15 cm. Groeit in dichte bossen. Grote bladeren. 
Bloeit met witte trossen van kleine witte bloemen. Wortelstokken tot 
wel 20 meter lang. 
 
Voortplanting  
Voortplanting via wortelstokken of uitlopen van stengels en wortels. 
 
Problematiek  
De plant heeft een uitgebreid wortelstelsel dat tot maximaal 7 meter 
de grond in kan gaan. Onder het bladerdek kan geen kruidlaag 
overleven. In de winter sterven de planten af en laten daarmee 
stoppels en erosiegevoelige grond achter. De wortelstokken lopen 
snel uit en kunnen oevers maar ook wegen en funderingen 
ontwrichten. De wortelstokken moeten volledig verwijderd om te 
voorkomen dat de soort weer opkomt, omdat kleine fragmenten 
kunnen uitlopen tot nieuwe planten. Bij maaien kunnen makkelijk 
stukken stengels en wortelstokken (o.a. via water) worden verspreid. 
 
Groeiplaatsen en -periode 
Breed verspreid op verstoorde plaatsen, vaak op plekken waar grond 
is aangebracht. De kans dat duizendknoop zich via zaad verspreid is 
vrij gering aangezien de meeste exemplaren onvruchtbaar zijn. 
 
Melden nieuwe vindplaatsen 
Meld nieuwe vindplaatsen via de App (meten en melden-app (MMM) 
of snApp de exoot  app) en/of, indien aanwezig, op de 
overzichtskaart (binnen steunpunt/regio). Overleg met de 
gebiedsbeheerder over de gewenste methode van bestrijding. Meld 
ook waarnemingen in bovenstroomse watergangen van derden en 
overleg indien nodig met deze belanghebbende partijen. 
 
Bestrijdingsmethoden 
 
Algemeen 
Alleen beheer- en bestrijdingstechnieken waarvan bewezen is dat ze 
effectief zijn, zijn benoemd. De ervaring tot nu toe leert dat 
methoden combineren beter lijkt te werken dan enkele methodes 
uitvoeren. En het gaat er met name om dat het wortelpakket verzwakt wordt. Hierin zit de energie 
van de plant. Het liefst gebruiken we methoden waarbij het wortelstelsel compleet vernietigd wordt. 
Voordat er gestart mag worden met bestrijdingsmaatregelen, dient er eerst overlegd te worden met 
een gebiedsbeheerder en ecoloog. Voor de bestrijding worden in de kalender de bewezen 
technieken genoemd en aangegeven in welke periode deze het beste toegepast kunnen worden. 
Belangrijk is daarnaast om te monitoren hoe effectief een gekozen maatregel i.r.t. 
bestrijdingsmoment is. 
 
 

http://www.q-bank.eu/Plants/TempFiles/20130617/tcvavbjewr2k5sap10qqksri/TempF347_Fallopia_japonica_07061202.jpg
http://www.q-bank.eu/Plants/BioloMICS.aspx?Link=T&TargetKey=4917900000000000&Rec=350
http://www.q-bank.eu/Plants/TempFiles/20130617/tcvavbjewr2k5sap10qqksri/TempF478_Fallopia_x_bohemica_DSC_0099.JPG
http://www.q-bank.eu/Plants/TempFiles/20130617/tcvavbjewr2k5sap10qqksri/TempF415_Persicaria_wallichii_IMG_4219.jpg


 

Werkinstructie bestrijding uitheemse duizendknoop, januari 2020 

Kalender 

N N N/A N/A/M N/A/M N/A/M N/A/M N/A/M/C N/A/M/C N/A/M N/A N 

Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 
Groen: effectieve werkzaamheden mogelijk N = Niet maaien 
Oranje: afhankelijk van situatie 
Rood: geen effectieve werkzaamheden mogelijk 
 
Let op: Bij voorkeur niet maaien! 
 

M = Maaien & afvoeren  
H = Handmatige verwijdering 
A = Afgraven  
C = Chemische bestrijding (alleen op waterkeringen) 
 
 

Niet maaien 
Om verdere uitbreiding van bestaande besmette locaties tegen te gaan, moeten besmette locaties 
bij voorkeur zoveel mogelijk worden ontzien. Indien er geen noodzaak is om de plant te maaien, niet 
doen! 
Ben ook voorzichtig met er doorheen of vlak erlangs rijden en let op stengels die blijven hangen aan 
maaihark, korf, rupsbanden etc! Ook bij voorkeur geen stengels omver rijden. Ze knakken om en 
schieten wortel vanuit de knopen. 
 
Maaien & afvoeren 
Maaien om uit te roeien is alleen effectief bij zeer hoge toepassingsfrequentie (minimaal 1x / 
maand). Bij een maaifrequentie van 1x / maand gedurende het hele groeiseizoen kan het 3 tot 5 jaar 
of langer duren voordat de populatie uitgeput is. Bij lagere maaifrequenties kan de wortelproductie 
zelfs gestimuleerd worden. 
Bij machinaal maaien kunnen makkelijk stukken stengels worden verspreid. Vooral langs waterlopen 
mag niet zodanig worden onderhouden dat delen van het maaisel met Japanse duizendknoop in het 
water terecht komen (3 meter van de haard met duizendknoop niet maaien). Handmatig maaien met 
bijvoorbeeld een bosmaaier of zeis heeft de voorkeur. Als de planten dicht bij de grond worden 
afgemaaid is verspreiding van de stengels zeer beperkt en lokaal, wel moet voorkomen worden dat 
delen in het water vallen. Bosmaaier (met zaagblad) na gebruik schoonvegen. Het maaisel dient altijd 
te worden afgevoerd, let op dat alle worteldelen en stengeldelen worden afgevoerd. 
 
Afgraven 
Afgraven, zeven en daarna handmatig bijhouden is een werkbare methode. Dit geldt ook voor 
kleinere locaties. Hoe diep er afgegraven wordt, moet per locatie bekeken worden en is afhankelijk 
van factoren als grondwaterpeil en dikte van de teeltaarde. Belangrijk is daarnaast om minimaal 2 m 
rondom een groeiplaats de grond af te graven.   
Daarna maandelijks terugkomen om stekjes handmatig verwijderen, door de plant en wortels uit te 
trekken na ze los gewerkt te hebben met een riek. De wortels en stengels moeten afgevoerd worden, 
want deze kunnen opnieuw uitschieten.  
Handmatig bijhouden zal in het groeiseizoen maandelijks of soms wel vaker moeten gebeuren, tot de 
gehele haard weg is. Dit kan een aantal jaar in beslag nemen. Daarna is het wel van belang om te 
blijven monitoren om zeker te weten dat de haard ook echt weg is.  
Afgraven bij beginnende jonge haarden is een effectieve strategie. 
Afgraven op de keringen is alleen een optie als er geen andere mogelijkheden zijn. 
 
Chemische bestrijding 
Uitgangspunt is “niet toepassen, tenzij”.  
Deze optie mag alleen gebruikt worden op waterkeringen en onderhoudspaden gelegen langs gras- 
of bouwland en alleen in die gevallen waar direct gevaar dreigt (volksgezondheid, stabiliteit 
kering/onderhoudspad). Chemische bestrijding van Japanse duizendknoop is mogelijk met 
gewasbeschermingsmiddelen op basis van glyfosaat. In  watergangen is het niet toegestaan.  
Chemische bestrijding kan worden toegepast door het middel op afgemaaide stengels te bestrijken. 
Een andere methode is eerst de planten af te maaien, dan de stoppels uit te laten lopen en de 
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bladeren dan te besproeien met het bestrijdingsmiddel. Ook het injecteren van de plant behoort tot 
de mogelijkheden. Chemische bestrijding voeren we zelf niet uit, maar laten we uitvoeren door een 
aannemer. 
 
 
 
  
Af- en aanvoer van grond en maaisel  

1. Veilige afvoer van plantenmateriaal 
Maaisel met Duizendknoop mag niet verspreid worden en dus niet in de kleine kringloop 
worden opgenomen. Indien de Duizendknoop is gemaaid, dienen maaisel en wortels 
afgevoerd te worden naar een gecertificeerde groenrecycling/verwerker. 

2. Veilige afvoer besmette grond 
Grond met uitheemse duizendknoop mag niet met andere grond worden vermengd om een 
gecontroleerde afvoer te verzekeren. 

3. Voorkomen van import van besmette grond 
Bij aankoop of verplaatsing van grond van buiten naar binnen het beheergebied van de 
waterschappen dient nagevraagd te worden of de grond vrij is van Japanse duizendknoop. 

4. Administratie en registratie van verplaatsing van besmette grond 
Verplaatsingen van grond binnen het beheergebied maar ook van en naar gronddepots 
dienen geregistreerd te worden met de aantekening of wel of geen besmetting van Japanse 
duizendknoop aanwezig is. 
 
Nazorg 
Nadat bestrijding heeft plaatsgevonden en de plant is verdwenen is een vorm van nazorg 
noodzakelijk. Dit om te voorkomen dat de exoot weer terugkomt in het systeem. Bij nazorg 
wordt bij elke maaibeurt voor het eerste jaar na bestrijding gecontroleerd of de exoot weg is. 
Als dit niet het geval is dan is een van de bovenstaande bestrijdingsmethoden van 
toepassing. Als de exoot wel weg is dan is het van belang om gedurende 5 jaar achtereen te 
controleren. Indien de Duizendknoop in die periode niet meer wordt aangetroffen, wordt 
deze ook verwijderd als vindplaats op de landelijke overzichtskaart.   
 


