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1 december 2020 
 
 
Betreft: Inspreken commissie waterbeheer Aa en Maas 
 
 
 
Geacht bestuur van Waterschap Aa en Maas,  
 
Graag breng ik bij u onder de aandacht de urgentie van de verdroging van de natuur binnen Aa 
en Maas en de oplossingen die volgens ons nodig zijn. 
 

Probleem 

• Natuur heeft al tientallen jaren structureel tekort aan grondwater. De afgelopen drie 
droge jaren hebben dit verergerd. 

• De BMF en natuurorganisaties hebben met Deltares onderzocht hoeveel water de 
natuur tekort komt. Dat was het ontbrekend stukje in de Brabantse waterbalans. Uit het 
onderzoek blijkt dat de onbalans in het grondwatersysteem groter is dan tot nu 
berekend. 

• De onbalans is buiten zichtbaar in dalende grondwaterpeilen, gebrek aan kwel in de 
wortelzone en te lage beekafvoeren of droogval. Hier leidt de natuur onder, maar is ook 
een probleem voor de productiviteit van de landbouw. Terwijl er meer dan genoeg water 
is!  

• We laten in de winter 80% van de regen weglopen naar zee. Vervolgens is het in de 
zomer te droog waardoor boeren steeds meer grondwater moeten oppompen voor 
beregening van gewas. Dat kost veel geld. Daarnaast gebruiken we grondwater om te 
drinken, wc doorspoelen en tuin sproeien. 

• Het schone diepe grondwater is hierdoor niet beschikbaar voor de natuur, die droogvalt. 
Landbouw en industrie kunnen water halen, de natuur niet. Er verdwijnen beschermde 
soorten libellen en amfibieën, het landschap verandert. 

• Investeringen in aankoop en inrichting van natuur, in de Raam, Wijboschbroek of de 
Esperloop, “verdampen” zolang de hydrologie niet ook in orde komt. 

 

Wat is nodig? 

• Water besparen en meer water vasthouden; “samen de koek vergroten”. 

• Generieke maatregelen en gebiedsgerichte aanpak zijn noodzakelijk. 

• Doel: herstel grondwaterstand & herstel stijghoogte in Sterkselpakket (slenk en 
peelhorst). Richtlijn uit het onderzoek: 30% extra water besparen en 20% extra water 
vasthouden. 
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Maatregelen 

• Generieke peilopzet, 10 cm is een goede eerste stap. 

• Stop toename beregening, in ieder geval in zone rondom verdroogde natuur. 

• Richt beken en sloten zo in dat afvoer grondwater en kwel wordt voorkomen 
(verondiepen, zomer en winterprofiel). 

• Organiseer met provincie dat waar nodig ook buiten natuur afspraken over peil en 
functie gemaakt kunnen worden. Visie klimaatadaptatie biedt ruimte met 
uitgangspunten: “Niet alles kan overal” en “teelt volgt peil”. 

• Verken met Brabant Water of gezuiverd oppervlaktewater inzetbaar is voor laagwaardig 
gebruik. Dit water kan makkelijker aangevuld worden en zo blijft diep grondwater 
beschikbaar voor natuur. 

• Natuur: inzet op verloofing (omzetten naald naar loofbos), peilopzet (vaak verhinderen 
omringende functies dit nu nog). 

 

Deze maatregelen zijn niet eenvoudig maar wel urgent. De natuur is van ons allemaal, laten we 
dus samen goed voor haar zorgen. 
 
Ik wens u veel wijsheid bij het opstellen van een natuurinclusief WBP. 
 
Dank voor uw aandacht, mede namens de vele Brabanders die zich zorgen maken over de 
toekomst van de Brabantse natuur. 
 
 
 
Met duurzame groet, 
 
 
Misha Mouwen 
adjunct-directeur Brabantse Milieufederatie  
 
 
 


