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Samenvatting

In de W A T A K jaarrapportage 2005 staan de waterkwantiteitsgegevens, de waterkwaliteitsgegevens en de
ontwikkelingen daarin centraal. Gelet op de stabiliteit van het waterbeheer voor het kanalenstelsel wordt
in de rapportage de nadruk gelegd op de hoofdlijnen van de ontwikkelingen. De jaarrapportage blijft
daardoor compact.
Het jaar 2005 kenmerkt zich als een "gewoon" gemiddeld jaar zonder opvallende extreme of
buitengewone voorvallen.
De wateraanvoer is zonder problemen verlopen. De wateraanvoer naar de waterschappen had in de
zomermaanden de gebruikelijke piek, maar bleef gemiddeld royaal onder de in het Waterakkoord
afgesproken (toekomstig) maximale debieten.
De aanvoer naar waterschap de A a bereikte een maximum in juli. Met de neerslag van eind juli en
augustus verminderde ook de aanvoer naar dit waterschap.
Hetzelfde geldt voor de wateraanvoer naar waterschap de Dommel.
De aanvoer naar waterschap Peel en Maasvallei bleef relatief hoog gedurende de maanden juli, augustus
en September. Het effect van het afnemend neerslagtekort in augustus was niet terug te vinden in de
wateraanvoer.
In 2005 is de aanloopfase van het Draaiboek Laagwater Kanalen van 20 tot 30 juni in werking getreden.
De waterafvoer naar het kanalenstelsel door de waterschappen heeft voor het kanalenstelsel in 2005 niet
tot wateroverlast geleid omdat grote neerslaggebeurtenissen in 2005 niet zijn opgetreden.
In 2005 is het Draaiboek Hoogwater niet in werking getreden.
De toestand van de fysisch-chemische waterkwaliteit geeft in 2005 het volgende beeld:

•

De temperatuur, het zuurstofgehalte, de zuurgraad, chlorofyl en kwik (voorzover gemeten)
voldoen op nagenoeg alle meetpunten aan de hoogste doelstelling: het Verwaarloosbaar Risico
(VR) niveau.

A
iflLV

Een aantal parameters (sulfaat, chloride, lood en chroom) voldoet aan de waterkwaliteitsnorm
(Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR)), maar voldoet niet aan de streefwaarde (Verwaarloosbaar
Risico (VR)).

V

De zware metalen koper, zink en nikkel en de nutrienten stikstof en fosfaat zorgen voor een
waterkwaliteit. Deze stoffen zitten nog boven het M T R , maar overschrijden het
MTR niveau niet meer dan 5x.

In 2005 is evenals in 2004 de aandacht van de regionale waterbeheerders en van rijkswaterstaat sterk
gericht geweest op de implementatie van de europese Kaderrichtlijn Water (KRW). Binnen het
Nederlandse deel van het Maasstroomgebied is gewerkt aan een karakterisering van het stroomgebied.
Hierna zijn binnen de waterschappen gebiedsgerichte werkgroepen opgestart om maatregelpakketten te
definieren. Landelijk zijn thematische werkgroepen gevormd. Verder is een eerste concept rapportage
over monitoring afgerond. Men is eveneens gestart met het definieren van doelstellingen per
waterlichaam. In de toekomst zal in de WATAK-Jaarrapportage worden aangesloten bij de doelen die
vanuit de K R W aan de watersystemen worden gesteld. Hierbij zal meer aandacht worden gevraagd voor
het ecologisch functioneren van het kanalenstelsel als watersysteem.
Evenals in 2004 is in deze Jaarrapportage een hoofdstuk gewijd aan Financien Hierin wordt de stand
van zaken geschetst rond de gezamenlijke investeringsprojecten. Ook wordt een toelichting gegeven op
de (ontwikkeling van de) exploitatie- en energiekosten.
De afronding van de investeringswerken die in het kader van Watak zijn afgesproken is in zicht. Daarmee
breekt een nieuwe fase aan.
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ALGEMENE GEGEVENS

1.1. Inleiding
In december 1994 is het waterakkoord Midden-Limburgse en Noord-Brabantse kanalen (MLNBK)
gesloten. Een waterakkoord is een bestuursovereenkomst op basis van de Wet op de Waterhuishouding,
waarin afspraken worden vastgelegd tussen waterbeheerders. In het Waterakkoord MLNBK is het
waterbeheer van de Brabantse- en Midden-Limburgse kanalen vastgelegd (WATAK = WATer AKkoord).
Het doel van het WATAK MLNBK is het streven naar een evenwichtige verdeling van de aan- en afvoer
van water in de aangesloten beheersgebieden. Uitgangspunt is daarbij dat de kosten die met de aanvoer
van water zijn gemoeid, worden gedragen door de belanghebbenden (Rijkswaterstaat en de
Waterschappen).
Voor de waterkwaliteit is afgesproken dat het water in de kanalen moet voldoen aan de landelijke normen
uit de Vierde nota Waterhuishouding (NW4).
Jaarlijks wordt in het kader van WATAK een (integrale) jaarrapportage opgesteld.

1.2. Integrale WATAK jaarrapportage 2005
In de WATAK jaarrapportage 2005 staan de waterkwantiteitsgegevens, de waterkwaliteitsgegevens en de
ontwikkelingen daarin centraal. Gelet op de stabiliteit van het waterbeheer voor het kanalenstelsel wordt
in de rapportage de nadruk gelegd op de hoofdlijnen van de ontwikkelingen. De jaarrapportage blijft
daardoor compact.
De centrale doelstelling van de rapportage is om inzicht te geven in de ontwikkeling van de
waterhuishouding en waterkwaliteit voor het beheersgebied van WATAK MLNBK. Daarbij is de aandacht
speciaal gericht op de activiteiten die de WATAK-partijen uitvoeren om de beheersdoelstellingen te
realiseren. De WATAK jaarrapportage reikt informatie aan over:
•

de naleving van de W A T A K doelstellingen,

•
•
•

ontwikkelingen en knelpunten in de wateraanvoer en waterafvoer,
de waterkwaliteit ten opzichte van de streefwaarden en de mogelijke ontwikkelingen daarin,
de activiteiten en projecten die de W A T A K partijen in 2005 ten behoeve van het waterbeheer
hebben uitgevoerd en de resultaten daarvan,
ontwikkelingen en projecten ten behoeve van het waterbeheer die gepland staan.

•

1.3. Beschrijving van het stroomgebied
De Midden-Limburgse en Noord-Brabantse Kanalen zijn in de 19 en de 2 0 eeuw voor de scheepvaart
gegraven. Tegenwoordig hebben de kanalen een veel bredere functie dan alleen scheepvaart. De
kanalen worden ook ingezet om voor voldoende wateraanvoer en -afvoer te zorgen voor de recreatie,
industrie, landbouw en de natuur.
Het water in het kanalenstelsel stroomt vanuit de Zuid-Willemsvaart en het kanaal Wessem-Nederweert in
Midden-Limburg via de Zuid-Willemsvaart richting Helmond. Nabij Weert is de kruising met de
Noordervaart. Vanaf Helmond splitst het Wilhelminakanaal af. De Zuid-Willemsvaart loopt door in
noordelijke richting naar 's-Hertogenbosch.
Om een evenwichtig peilbeheer in het gebied te kunnen realiseren zijn een aantal aan- en afvoerpunten in
het MLNB kanalenstelsel aanwezig. Het kanalenstelsel wordt: via sluis 17 met water uit het Belgisch deel
van de Zuid-Willemsvaart gevoed (bij Lozen), via het pompgemaal nabij sluis Panheel met water uit de
Maas, via het pompgemaal Oosterhout met water uit het buitenpand Wilhelminakanaal en verder met
overtollig water uit de beheersgebieden van de waterschappen (instroom van de Aa, de Dommel en de
Donge).
Afvoer van water vindt plaats via de A a , die in 's-Hertogenbosch samenvloeit met de Dommel en tenslotte
via de Dieze water afvoert via spuisluis Crevecoeur aan de benedenmond van de Dieze in de Maas. Bij
Oosterhout kan overtollig water via sluis I (spui) het systeem verlaten. Ook verdwijnt er water uit het
stelsel tengevolge van schutverliezen bij sluis 0, sluis I en sluis Panheel. Verder kan er water afgevoerd
worden naar de Aa (Schabbert en Poeldonk).
e

e

1.4. Meetnet
In het kanalenstelsel worden op diverse plaatsen metingen verricht van zowel de waterkwantiteit als de
waterkwaliteit. Ten behoeve van de waterkwantiteit worden niet alle aan- en afvoerpunten (raakpunten)
gemeten. Alleen de belangrijkste raakpunten worden gemeten. De resultaten van de belangrijkste
gemeten raakpunten vormen de basis voor de jaarrapportage. In bijlage 2 is een overzicht opgenomen
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van de raakpunten welke wel en welke niet in de W A T A K jaarrapportage zijn opgenomen. Enkele
belangrijke in- en uitstroompunten van het kanalenstelsel zijn:
| Uitstroom

[ Instroom
Panheel (gemaal)

Panheel (schutverlies)*

Lozen

Sluis 0 (schutverlies)*

Oosterhout (gemaal)

Sluis 1 (spui en schutverlies)*

Helmond (instroom de Aa)

De Schabbert (naar de Aa)

Instroom Dommel

Poeldonk (naar de Aa)

Instroom Donge
* schutverliezen worden (nog) niet gemeten
Iedere waterbeheerder heeft in een eigen meetprogramma vastgelegd welke parameters ten behoeve van
de waterkwaliteit worden onderzocht.
Het Drongelens kanaal maakt geen onderdeel uit van het Rijkskanalenstelsel. Het kanaal is overgedragen
aan het waterschap A a en Maas. De punten op dit kanaal (342.407 en 342.408) zijn niet meegenomen in
deze rapportage over 2005. De meetpunten op de Peelkanalen (140.246,140.245 en 140.243) zijn voorzover hiervan gegevens beschikbaar zijn - wel in deze rapportage meegenomen, aangezien zij
onderdeel uitmaken van de wateraanvoerroute naar het gebied van het waterschap A a en Maas. De
waterkwaliteitsmeetpunten vcor deze rapportage zijn ook opgenomen in bijlage 4.

Waterkwaliteitsmeetpunten die onderdeel zijn van het kanalenstelsel
Meetpunt

| Omschrijving

OKWNE 100

panneei (sinas enige jaren met meer gemeten)

OZDWI 100

Lozen (sinds enige jaren niet meer gemeten)

ONVAA 100

Noordervaart

NEDWT

Nederweert

144.301

Zuid-Willemsvaart nabij Asten bovenstrooms sluis 10

144.304

Zuid Willemsvaart Helmond (sinds 2004 vervallen)

900.077

ZWV traverse helmond

144.306

Omleiding Zuid-Willemsvaart (sinds 2004 vervallen)

147.074

Omleiding ZWV (3-jaarlijks bemonsterd)

144.302

Zuid-Willemsvaart Veghel (sinds 2004 vervallen)

900.076

ZWV Veghel

144.303

Zuid-Willemsvaart Den Dungen-Berlicum

342.420

Dieze Crevecoeur

244.152

Wilhelminakanaal Best

244.153

Wilhelminakaneel Oirschot

244.154

Wilhelminakanaal Tilburg

100.008

Wilhelminakanaal Hulten (sinds 2004 vervallen)

100.003

Wilhelminakanaal brug Breda Gorinchem

100.002

Wilhelminakanaal, Maasroute

230.001

Markkanaal

Waterkwaliteitsmeetpunten die niet onder kanalenstelsel vallen
Meetpunt
140.243

I Omschrijving
Kanaal Deume

140.245

Helenavaart, Griendtsvi

140246

Peelkanaal, Griendtsveen
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R E S U L T A T E N 2005

2.1. Meteorologie
Neerslag
Extreme neerslaggebeurtenissen met grote wateroverlast hebben zich in 2005 (vrijwel) niet voorgedaan.
Dagsommen groter dan 30 mm zijn niet geregistreerd met uitzondering van incidentele en lokale grote
buien (bijvoorbeeld op 11 februari, 30 juli en eind november). De neerslag in de maand januari was
gemiddeld. In februari was de neerslag slechts weinig meer dan de helft van wat normaal valt. De
maanden maart en april waren droog. In mei viel er vooral regen in de eerste decade, de rest van de
maand was iets droger dan normaal, net zoals de maand juni en het grootste deel van de maand juli. Eind
juli en vooral op 30 juli viel er veel regen, maar dit waren heel lokale buien. Daardoor was echter de
gemiddelde regenval in juli veel groter dan normaal. De maand augustus en September waren min of
meer gemiddeld natte maanden met weinig uitschieters. Oktober was aan de droge kant, geen
bijzonderheden. Ook november was een gemiddelde maand, maar dat kwam vooral door de vele regen
die viel op 25 en 26 november (in Eindhoven 48 mm, in Weert 30 mm), de rest van de maand was vrij
droog. December was nat, maar zonder uitschieters.
Neerslagtekort
De mate van watertekort wordt bepaald door verdamping en neerslag. Het verschil tussen neerslag en
verdamping wordt neerslagtekort genoemd. Het maximaal cumulatief neerslagtekort vanaf 1 april is een
maat voor de ernst van de droogte in een jaar. Het maximaal cumulatief neerslagtekort over 2005
bedroeg:
District 13
Midden-Oost Brabant

I
Groeiseizoen
2005

Max. cum. neerslag
tekort (mm)

Onderschrijdingskans (%)

Max. cum neerslag
tekort (mm)

Onderschrijdingskans (%)

36

123,7

42

115,1
_J

District 14
Midden-Noord Limburg

I

Als gevolg van de neerslag eind juli en augustus werd het maximaal cumulatief neerslagtekort in de
maand juli bereikt. Met ruim 110-120 mm is dit maximaal cumulatief neerslagtekort relatief laag. Het was
een vrij natte zomer.

Cumulatief Neerslagtekort 2005 District 13

Cumulatief Neerslagtekort 2005 District 14
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2.2. Wateraanvoer
In het W A T A K is opgenomen dat waterbeheerders, zolang voldoende water beschikbaar is, aanspraak
kunnen maken om water in hun beheersgebied volgens de overeengekomen richtlijnen in te laten. Uit de
rapportages van voorgaande jaren blijkt dat geen eenduidig verband aanwezig is tussen de maximale
wateraanvoer naar de waterschappen en het maximaal cumulatief neerslagtekort (een maat voor de
droogte van een jaar). De wateraanvoer blijkt in de praktijk in beperkte mate afhankelijk te zijn van de
droogte van een jaar.
Voor de aanvoerpunten is per waterbeheerder een maximum afgesproken. Met de betrokken partijen is
afgesproken dat de maximale wateraanvoercapaciteit wordt uitgebreid van12,5 m /s naar 16,5 m /s. Bij
het opstellen van het draaiboek Laagwater (2002) is geconstateerd dat de individuele afspraken per
3

7
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waterbeheerder in totaal hoger zijn dan 16,50 m /s en neerkomen op 16,95 m /s. In de B C van 10 april
2002 is overeengekomen deze hoeveelheid van 16,95 m /s te gebruiken als uitgangspunt voor het
draaiboek. De totale aanvoer blijft echter conform het beleid op maximaal 16,50 m /s. Bij herziening van
de afspraken in het Waterakkoord zullen de individuele afspraken per waterbeheerder moeten worden
aangepast zodat het totaal de 16,50 m /s niet overstijgt. Daarna zal het draaiboek Laagwater hierop
moeten worden aangepast. Voor de aanvoerpunten is de volgende (maximale) verdeling afgesproken:
3

3

3

3

3

Waterschap

Oorspronkelijke
verdeling (m /s)

Toekomstige
verdeling (m /s)

Bemeten deel
(m /s)

3

3

Peel en Maasvallei

4,20

6,95

3,82

Aa en Maas

0,57

0,94

0,74

De Dommel

0,09

0,93

0,74

Brabantse Delta

0,05

0,35

0,05

4,91

Totaal waterschappen

9,16

5,35

Rijkswaterstaat
Schutten

2)

gemeenten
Wegzijging e.a. vertiezen

1

4,80

•

2,79

-

5,00
i

I

-

2,79

Totaal Rijkswaterstaat

7,59

7,79

Totaal afgesproken

12,5

16,95

Maximaal mogelijk

12,5

16,50

1) Hoeveelheid die daadwerkelijk wordt gemonitoord.
2) Het aandeel van de gemeenten in de (oorspronkelijke) waterverdeling is ondergebracht bij de waterschappen,
dit aandeel bedraagt 0,61 m3/s.

Gelijk aan voorgaande jaren heeft ook in 2005 de aanvoer van water uit het kanalenstelsel hoofdzakelijk
plaatsgevonden ten behoeve van de waterschappen Aa en Maas, De Dommel en Peel en Maasvallei.
Hierna wordt dan ook alleen ingegaan op de aanvoer naar deze waterschappen. De gegevens in de
grafieken zijn, conform de aanbeveling van de W A T A K jaarrapportage 2000, weergegeven als de totale
daggemiddelden. In de grafieken is een trendlijn van het voortschrijdend 30-dagen gemiddelde
opgenomen. De daggemiddelden zijn getoetst aan de afgesproken maxima.

Peel en Maasvallei
De aanvoer naar waterschap
Peel en Maasvallei is het
meest bepalend voor de totale
aanvoer. Gedurende de
zomermaanden wordt ook hier
meer water aangevoerd dan in
de wintermaanden. Dat er in de
wintermaanden januari t/m
maart toch nog gemiddeld zo'n
1 m /s is ingelaten hangt
samen met de droge periode in
februari, maart en april en de
benodigde aanvoer gedurende
het gehele jaar ten behoeve
van de hydrologische buffering
van de Peelvenen. Hiermee
wordt verstoring van de
3

aanvoer naar ws Peel en Maasvallei
CO

E

c 4,00
5

3,00

•
2,00
•D

•o 1,00
C
CD

|

E 0,00

i

a

aanvoer

aanv-max

natuurwaarden in de Peelvenen door de aanvoer van gebiedsvreemd water zoveel mogelijk beperkt.
De aanvoer is gedurende de maanden juni t/m September maximaal geweest, zonder een duidelijke piek.
Een deel van het naar waterschap Peel en Maasvallei aangevoerde water wordt doorgevoerd naar het
waterschap Aa en Maas.
De daggemiddelde aanvoer naar waterschap Peel en Maasvallei heeft in 2005 geen enkele keer het
afgesproken maximale debiet van 3,82 m /s overschreden. Gedurende de piekmaanden juni, juli,
3
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augustus en September is de maximale aanvoer in 2005 gemiddeld voor ongeveer 80% benut. Een betere
benutting is niet mogelijk in verband met de geringe doorvoercapaciteit van de Noordervaart. Een
projectgroep binnen WATAK-verband voert een studie uit naar mogelijke oplossingsrichtingen voor de
wateraanvoer naar het waterschap.

Aa en Maas
De aanvoer naar waterschap Aa en
Maas is de som van de aanvoer
naar het voormalige gebied van ws
De Aa (maximaal 0,72 m /s) en dat
van ws De Maaskant (max. 0,02
m /s). De aanvoer kent een piek in
de zomermaanden, met een
maximum in de maand juli.
Waterschap Aa en Maas heeft in de
maand juli de gemiddelde maximale
aanvoermogelijkheid van 0,74 m /s
voor 81% benut.

aanvoer naar ws Aa en Maas

3

3

3

aanvoer -

aanv-max

De Dommel
De aanvoer naar waterschap De
aanvoer naar ws de Dommel
Dommel kent een piek in de
zomermaanden, met een maximum
in de maanden juni en juli.
De wateraanvoer naar waterschap
Dommel wordt in de nabije
toekomst uitgebreid met inlaat
Sonse Heide en inlaat Sportlaan
waarna een nieuw toekomstig
maximum geldt van 0,93 m /s. Van
dit nieuwe maximum wordt nu reeds
0,74 m /s bemeten (in de grafiek
"aanv-max na verruiming"). In de
0,00
bestuuriijke commissie (BC) is
jan feb
afgesproken dat zolang de inlaat
Sonse heide nog niet is
2005
gerealiseerd, de inlaat Beekse
Waterloop water mag innemen
-aanvoer
aanv-max
aanv-max na verruiming
zolang er geen watertekort ontstaat.
In de grafiek is zichtbaar dat waterschap De Dommel in de zomermaanden meer heeft ontvangen dan de
oorspronkelijke 0,09 m /s, maar dat de aanvoer in die periode ruimschoots onder het maximum na
verruiming is gebleven. Aangezien in de zomermaanden geen watertekorten zijn ontstaan heeft dit voor
2005 niet tot problemen geleid. In de maanden juni en juli is de toekomstige maximum aanvoer
gemiddeld voor ongeveer 46% benut.
3

3

I

3

Waterschappen totaal
In het zomerseizoen (mei
tot en met augustus) is de
wateraanvoer op z'n
hoogst. De gemiddelde
gezamenlijke dagaanvoer
naar de waterschappen
heeft de maximaal
afgesproken aanvoer niet
overschreden. Gedurende
de maanden juni, juli en
augustus is de maximale
aanvoer gemiddeld voor
zo'n 80-85% benut. De
waterschappen hebben,

totale aanvoer waterschappen

-aanvoer

9

aanv-max
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behoudens de problematiek rondom de Noordervaart, geen problemen benoemd ten aanzien van de
wateraanvoer vanuit het kanalenstelsel. De wateraanvoer is volgens verwachting en niet afwijkend van
andere jaren verlopen. Er zijn geen beperkingen gemeld ten aanzien van waterinnamemogelijkheden.

Aanvoer Lozen, Panheel en Oosterhout
De aanvoer van water naar
het kanalenstelsel vindt
aanvoer Loozen/Panheel/Oosterhout
hoofdzakelijk plaats bij
Lozen, Panheel en
•2 15,00
Oosterhout. Deze aanvoer is
niet alleen bedoeld voor de
E
12,50
aanvoer van water naar de
waterschappen, maar ook
10,00
st
voor compensatie van
o
•o 7,50 - wegzijgingsverliezen,
•o
c
schutverliezen, lekverliezen
m 5,00--ra
en kleine onttrekkingen.
E 2,50
Omwille van de compensatie
E
van deze verliezen vindt een
tv 0,00
vrij constante aanvoer van
jan feb mrt apr mei | jun | jul aug sep okt nov dec
water plaats. De grafiek in de
2005
aanvoer kent dan ook geen
echte piek, met uitzondering
van een piekje in de maand
aanv-max
-aanvoer
juni (9,4 m3/s). Het overgrote
deel van de inlaat (90-95%) wordt bij Lozen verzorgd. In de zomermaanden springen de gemalen Panheel
en Oosterhout bij. Het (toekomstig) maximale aanvoerdebiet van 16,5 m /s is in de zomermaanden
gemiddeld voor ongeveer 54% benut. Dit beeld is ongeveer gelijk aan voorgaande jaren.
3

In tijden van waterschaarste wordt de landelijke verdringingsreeks gehanteerd om het beschikbare water
te kunnen verdelen over de verschillende watervragers. Deze verdringingsreeks is weergegeven in het
hiernavolgend kader.
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B i n n e n d e c a t e g o r i e s 1 e n 2 is sprake v a n e e n p r i o r i t e i t s v o l g o r d e . B i n n e n de c a t e g o r i e e n
3 e n 4 v i n d t o n d e r l i n g e prioritering plaats o p basis v a n m i n i m a l i s a t i e v a n d e e c o n o m i s c h e
maatschappelijke schade.
Ook voor de waterverdeling binnen het waterakkoord MLNB-kanalen vormt de landelijke
verdringingsreeks de leidraad bij het nemen van besluiten over de waterverdeling in tijden van schaarste.
Voor het waterakkoord zijn echter niet alle (typen) van watervragers even relevant. Vanaf 2005 doet het
contactpersonenoverleg W A T A K (CPO) dienst als een regionale commissie waterverdeling. Zonodig
wordt opgeschaald naar het niveau van de Bestuuriijke Commissie (BC). In feite zijn de te nemen acties
en opschalingen reeds vastgelegd in het Draaiboek Laagwater, dat in tijden van ernstige watertekorten
wordt gevolgd.
In 2005 is op 20 juni de aanloopfase (o.a. zuinig schutten) uit het Draaiboek Laagwater in werking
getreden, dit duurde tot 1 juli. Door voldoende regenval was de situatie weer genormaliseerd.
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2.3. Waterafvoer.
Het kanalenstelsel fungeert behalve als aanvoerweg ook als afvoerweg voor (piek)afvoeren van de
aanliggende regionale watersystemen. In het W A T A K is opgenomen dat waterbeheerders water uit hun
beheersgebied mogen afvoeren, volgens de overeengekomen richtlijnen. Voor de afvoer zijn in WATAKverband de volgende maximum afvoeren afgesproken:
Waterschap

Max. afvoer
(W/s)

Max. bemeten
afvoer (m /s)

0,08

0,08

Peel en Maasvallei

3

Aa en Maas

3,0

De Dommel

22,0

22,0

Brabantse Delta

10,25

10,25

Totaal

35,3

3,0

J

I

35,3

Net zoals voorgaande jaren vindt de afvoer van water naar de kanalen hoofdzakelijk plaats door de
waterschappen A a en Maas, De Dommel en Brabantse Delta. Voor waterschap Peel en Maasvallei vindt
geen noemenswaardige afvoer van water plaats via het kanalenstelsel. Hierna wordt dan ook alleen
ingegaan op de afvoer door Aa en Maas, De Dommel en Brabantse Delta. De gegevens die in de
grafieken verwerkt zijn, betreffen (totale) maandgemiddelden die zijn getoetst aan de maxima zoals
afgesproken in het WATAK.

Aa en Maas

afvoer van ws de Aa en Maas
S
E 3,00
c 2,50
£ 2,00
rt
o
TJ

1,50 --

•o
c 1,00
a
co 0,50 +
E
E 0.00
es
a

jan

feb

mrt

apr

mei

jun

jul

aug sep

okt

nov

dec

2005

-afvoer

- afv-max

De afvoer van water van de Aa (waterschap Aa en Maas) is zonder bijzonderheden verlopen. De afvoer is
in de zomermaanden zeer beperkt, maar ook in de wintermaanden is de afvoer bescheiden gebleven. De
regenval in de periode 18-21 januari leidde tot hoge afvoeren van de Aa met daggemiddelden tussen 1020 m3/s. De piek ligt in de maand februari, op 11,12 en 13 februari bedroeg de afvoer van de Aa 20 m3/s.
Gedurende deze piekmaand is de maximale daggemiddelde afvoer gemiddeld voor 8% benut. Tenslotte
leidde de extreme, maar lokale, neerslag op 30 juli tot een afvoer van 'slechts' 6 m3/s op 30 juli.

De Dommel.
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afvoer van ws de Dommel
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-
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De afvoer van water door waterschap De Dommel naar het kanalenstelsel is bijna zonder bijzonderheden
verlopen. Uitzonderingen waren op 30 juli en 26 november waarbij de afvoer respectievelijk 20 m3/s en
bijna 30 m3/s bedroeg.
De afvoer is in de zomermaanden met zo'n 3-6% van de maximale afvoer beduidend minder dan in de
wintermaanden, maar nooit nul. De piek in de afvoer ligt in de maanden januari, februari en in mindere
mate in maart en december. Gedurende de piekmaanden januari-februari is de maandgemiddelde afvoer
in 2005 voor ca. 22 % benut.

Brabantse Delta

afvoer van ws Brabantse Delta
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
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2005

afvoer -

-

- afv-max

Ook de afvoer van water vanuit het deelstroomgebied Dongestroom van het waterschap Brabantse Delta
is zonder bijzonderheden verlopen. De dagafvoer van de Donge overschreed nergens 5 m3/s. De maxima
traden op tijdens de regenrijke perioden 21 januari (2 m3/s), medio februari (4 m3/s), 10-11 September (3
m3/s). De afvoer is in de zomermaanden met ca. 2-3% van de maximale afvoer minder dan in de
wintermaanden maar nooit nul. De piek ligt in 2005 bij de maand februari. Gedurende deze piekmaand is
de maximale daggemiddelde afvoer gemiddeld voor ongeveer 13%.

Waterschappen totaal
De gemiddelde gezamenlijke dagafvoer door de waterschappen is zeer ruim onder de maximaal
afgesproken afvoer van 35,3 m /s gebleven. Er is geen aanleiding geweest in te zoomen naar dag- of
uurgemiddelde afvoeren. Gedurende de piekmaanden januari, februari en december is de maximale
afvoermogelijkheid gemiddeld voor 13-18% benut. De waterafvoer naar het kanalenstelsel door de
waterschappen heeft voor het kanalenstelsel in 2005 niet tot wateroverlast geleid omdat grote
neerslaggebeurtenissen in 2005 niet of nauwelijks zijn opgetreden.
3
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totale afvoer waterschappen
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2.4. Doorvoer
Behalve voor water aan- en afvoer worden de kanalen ook gebruikt voor de doorvoer van water.
Waterschap de Aa en Maas voert water van de rivier de Aa af via de Zuid-Willemsvaart bij Helmond
(omlegging Helmond). Vervolgens wordt bij Schabbert (ten noorden van Helmond) en Poeldonk (ten
zuiden van 's-Hertogenbosch) dit water weer vanuit de Zuid-Willemsvaart aan de A a teruggegeven.
Om te bewaken dat de instroom en de uitstroom naar de Aa gelijk is, wordt continu een waterbalans
bijgehouden. De aflaatwerken worden zo gestuurd dat evenveel water naar het waterschap teruggaat als
naar het kanalenstelsel wordt afgevoerd.

2.5. Waterkwaliteit
In het waterkwaliteitsbeleid van de vierde Nota waterhuishouding zijn het Maximaal Toelaatbaar
Risiconiveau (MTR) en de streefwaarde verwaarloosbaar risico (VR) belangrijke ijkpunten. In het
provinciaal beleid van Noord-Brabant is vastgelegd dat er naar wordt gestreefd uiterlijk 2018 het MTR
niveau te behalen en dat voor de langere termijn wordt gestreefd naar het V R niveau.
Voor de toetsing van de waterkwaliteit aan deze normen, is de klassenindeling van de Commissie
Integraal Waterbeheer (CIW) gebruikt. Deze manier van toetsen wordt ook genoemd in de format voor
gebiedsgerichte rapportage op deelstroomniveau (tussendoelen motie Augusteijn-Esser).

Prioriteit 1

Klasse 5

a. toetswaarde > 5x MTR

Klasse 4

b. 2x MTR < toetswaarde < 5x MTR

Oranje

Klasse 3

c. MTR < toetswaarde < 2x MTR

Geel

Prioriteit 2

Klasse 2

VR <toetswaarde < MTR

Groen

Geen prioriteit

Klasse 1

toetswaarde < VR

Blauw

Om een uitspraak te kunnen doen over de waterkwaliteit van het kanalenstelsel is per meetpunt, per stof
een toetswaarde berekend (zie verder ook bijlage 5). Voor fosfaat, stikstof en chlorofyl is de toetswaarde
gebaseerd op het zomerhalfjaargemiddelde. Voor de overige stoffen is de toetswaarde een
(gestandaardiseerde) 90 percentiel waarde. Om tot een toetswaarde per stof voor het gehele
kanalenstelsel te komen, is de mediaan van de toetswaarden van de meetpunten bepaald. Hierbij zijn alle
locaties even zwaar meegeteld.
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Stofgroep

Parameter

Algemene parameters

Temperatuur (°C)

22,6

Zuurstof (mg/l)

6,9

>5

7,3-7,9

6,5-9,0

Chlorofyl (ug/l)

7.5

<50

Sulfaat (mg/l)

64

100

2

Chloride (mg/l)

69

200

2

Totaal fosfaat (mg/l)

0,30

0,15

Totaal stikstof (mg/l)

4,4

2,2

0,003

0,02

Cadmium (ug/l)

0,70

2

2

Kwik (ug/l)

0,07

1,2

2

Koper (ug/l)

8,7

3,8

Nikkei (Mg/l)

9.7

6,3

Lood ((jg/1)

8,3

220

Chroom (ug/l)

8,4

84

Zink ((jg/1)

97

40

Toetswaarde
(mediaan 2005)

PH

Zouten

Nutrienten

Ammoniak in N (mg/l)
Metalen

200b

<25

-

2

De temperatuur, zuurstofhuishouding, de zuurgraad, het chlorofylgehalte (maat voor de
algenconcentratie) en ammoniakgehalte voor het kanalenstelsel is op hoofdlijnen goed en verandert over
de laatste jaren heen niet of nauwelijks.
Ook voldoet het gehalte aan chlorofyl in de Helenavaart en Peelkanaal, na een (onverklaarbare) hoge
piek in 2004, weer aan de gewenste kwaliteit.
Voor de nutrienten stikstof en fosfaat en de metalen koper, nikkel en zink wordt de gewenste kwaliteit niet
gehaald. Ook deze constatering in 2005 wijkt niet of nauwelijks af van de ervaringen van voorgaande
jaren. Op bijna alle meetpunten wordt het MTR niveau voor deze stoffen ruim overschreden, maar
gemiddeld niet meer dan twee tot vier keer. Deze stoffen worden ook landelijk aangemerkt als
probleemstoffen.
Microverontreinigingen
Het onderzoek naar (organische) microverontreiningen, zoals P A K en bestrijdingsmiddelen behoort niet
standaard tot de monitoring in het kader van W A T A K . De beschikbare gegevens van dit type stoffen die
op de WATAK-meetlokaties uit hoofde van ander onderzoek zijn verzameld, zijn wel voor deze rapportage
meegenomen. Voor 2 lokaties (Noordervaart en Zuid-Willemsvaart Den Dungen-Berlicum zijn gegevens
over 2005 beschikbaar voor een (zeer) beperkt pakket aan stoffen. In de Noordervaart voldoet 100% van
de onderzochte stoffen (23 van de 23) aan het daarvoor beschikbare MTR (in 2004 voldeed 70% aan de
MTR).
In de Zuid-Willemsvaart voldoet 29% van de onderzochte stoffen (4 van de 14) aan het MTR. De overige
stoffen zijn niet toetsbaar.
De stoffen die in het kanalenstelsel zijn aangetroffen boven de MTR-waarde zijn: een aantal organochloor
bestrijdingsmiddelen waaronder Hexachloorcyclohexaan (insecticide waaronder lindaan) en
heptachloorexpoxide, alfa-Endosulfan en V O X . Toepassingen (gebruik en bezit) van alfa-Endosulfan zijn
in Nederland al zo'n 15 jaar verboden. Desondanks wordt het nog regelmatig in oppervlaktewater
aangetroffen. De afwijkende toelating in Belgie en mogelijk illegaal gebruik in eigen land zijn naar
verwachting hier de oorzaak van.
Hot spots en green spots
Bij het aggregeren naar een toetswaarde gaat informatie over de individuele meetpunten verloren. Binnen
het kanalenstelsel zijn echter geen plekken aanwezig waar het opvallend veel beter is gesteld met de
waterkwaliteit dan de mediaan aangeeft (zogenaamde green spots). Een uitzondering hierop vormen de
Noordervaart, het Peelkanaal en de Zuid-Willemsvaart boven Asten waar nikkel onder het M T R blijft in
tegenstelling tot de andere lokaties. Verder valt op dat de concentratie van de zware metalen op de
meetlocatie Nederweert lager is dan elders op het stelsel.
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Wel is er een aantal opvallende plekken aanwezig waar het slechter is gesteld dan de mediaan (hot
spots). De meetpunten op het Wilhelminakanaal scoren met uitzondering van de meetlokatie ter hoogte
van Best voor de metalen (met name cadmium, nikkel en zink) slechter dan de mediaan voor het hele
stelsel. De slechte kwaliteit wordt veroorzaakt door water van de rivier De Dommel dat benedenstrooms
Best via het Beatrixkanaal het Wilhelminakanaal instroomt. Het water van de Dommel is (nog steeds)
ernstig verontreinigd met zware metalen (afkomstig uit de Kempen). Waterschap de Dommel doet forse
investeringen om verdere verspreiding van verontreinigingen uit de Dommel te voorkomen.
Trends
Trends kunnen op locatieniveau in de tijd of op watersysteemniveau in stromingsrichting in beeld gebracht
worden. Trends kunnen het best worden gedetecteerd in de originele meetgegevens en dus niet in de
geaggregeerde gegevens.
Trenddetectie op locatieniveau in de tijd vereist lange meetreeksen. Door weersinvloeden (veel of weinig
regen) vertoont de waterkwaliteit namelijk fluctuaties die niets zeggen over een structurele toe- of afname
van de waterkwaliteit. Dit geldt met name voor stoffen die makkelijk met het regenwater meespoelen,
zoals fosfaat en stikstof. Om een statistisch verantwoorde trendanalyse te kunnen uitvoeren zijn minimaal
concentratie- en regengegevens over een periode van vijf jaar nodig. Om trendlijnen te kunnen bepalen is
een nog langere periode nodig, minimaal 10 jaar.
Pas in een eerstvolgende Jaarrapportage WATAK (2007) zal vermoedelijk een vervolg op de
trendanalyse van 2001 worden uitgevoerd.
De uitspraken in de voorgaande passages over ontwikkelingen in de waterkwaliteit zijn als indicatief te
beschouwen en zijn niet verder onderbouwd met een (trend)analyse.
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FINANCIEN.

3.1. Algemeen
In artikel 2.5, 2.6 en 2.7 van het Watak is vastgelegd dat de betrokken partijen zich verplichten afspraken
te maken over de verdeling en toerekening van de investeringskosten en exploitatiekosten ten behoeve
van de aanvoer en afvoer van oppervlaktewater. Deze afspraken zijn in 1995 gemaakt onder
verantwoordelijkheid van het secretariaat van de Bestuuriijke Commissie van het Waterakkoord. Voor de
investeringen is per werk een kostenverdeling gemaakt op basis van het belang van de verschillende
partijen. Voor de exploitatiekosten is een verdeelsleutel opgesteld op basis van de verhouding tussen de
wateraanvoerhoeveelheden.
Tot op heden hebben alle verrekeningen in het kader van Watak plaatsgevonden volgens deze afspraken.
W e kunnen echter vaststellen dat de elementen die de basis vormen voor de bestaande regeling niet
meer aansluiten bij de situatie anno 2005.

3.2. Stand van zaken investeringsprojecten
De investeringskosten kunnen worden onderverdeeld in nieuwe werken, uitbreiding en/of vervanging van
bestaande werken. De afronding van de investeringswerken die in het kader van Watak zijn afgesproken
is in zicht.

Overzicht te verrekenen investeringen door RWS in het kader van het
(artikel 3 uit "Kostentoerekening van door Rijkswaterstaat gemaakte kosten overeenkomstig het gestelde in het wateraccoorcf 26 juni 1995
[kervnerk AlCBWATAK/90])
betrokken
WATAKArtikel 3: Verrekening van investeringen

uitvoerings-fase

partners

totale kosten in €
(oorspronkelijke bedragen
nog in/)

declaratie WS

3.1

Gemaal/aflaatwerk sluis I Oosterhout

gereed

alle

€5.407.595,51

3.2a

Vergroting spuicapaciteit sluis 11 en 13

gereed

alle

€4.004.610,41

3.2b

Vergroting spuicapaciteit sluis 10 en 12

in 2006 in
uitvoering

alle

3.3

Vergroting pompcapaciteit Panheel

voorlopig
uitgesteld

alle WS

-

3.4

Gemaal sluis Noordervaart

gereed

alle WS

-

3.5

Uitbreiden afvoercapaciteit aflaatwerk
Panheel

vervallen

RWS,
WPM

-

3.6

Uitbreiden afvoercapaciteit sluis 6

RWS,
WA&M

€5.000.000
(raming)

3.7

Aanleg doorlaatwerk Schijndel/verv.
Spuiwerken sluis 2 en 3

RWS,
WA&M

-

nvt

RWS,
WA&M

-

nvt

in voorbereiding
(geplande realisatie
2007-2010)

RWS,
WA&M

€ 10.000.000
(raming)

ideefase. uitv.
gekoppeld aan
omlegging ZWV

RWS,
WA&M

-

in voorbereiding
(geplande realisatie
2008-2010)

gereed

(/11.916.772,30)

(/ 8.825 000,00)

afgerond September
2005
afgerond in 2005 cf
contract

nvt

WS verrekenen
onderling
nvt

cf ondertinge
afspraken

Aanvullende (met al in oorspronkelijke WATAK geconcretiseerde) investeringen:

Aanpassing Poeldonk

(relatie
met
3.6)

Vervanging spuiwerken sluis 4 en 5

Vervangen deuren sluis 0 ZWV
(relatie
met
3 3)

Verruiming aanvoercapaciteit tak Lozen

uitgesteld wellicht
afstel

gereed

16

alle

€ 2.139.743,(/4.715.373,05)

nog geen afspraken
over waterschapsbijdrage

nvt

afgerond
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Het gemaal/aflaatwerk Oosterhout is in 2000 gereed gekomen. Definitieve afrekening heeft
plaatsgevonden in 2005.
De vergroting van de spuicapaciteit sluis 11 en 13 is gereed. De vergroting van de spuicapaciteit van de
sluizen 10 en 12 is in de uitvoering vertraagd en zal pas medio 2007 worden opgeleverd. De laatste
termijn voor de waterschapsbijdragen is voorzien in 2006.
De uitbreiding van de spuicapaciteit van sluis 6 is in voorbereiding. Deze uitbreiding maakt onderdeel uit
van het RWS-project vervanging sluizen 4, 5 en 6. In 2007 is aanbesteding voorzien.
In bovenstaande tabel is een overzicht gegeven van de stand van zaken van de investeringsprojecten die
ten behoeve van het Waterakkoord zijn of nog worden uitgevoerd.
In 2005 is een projectgroep Noordervaart in het leven geroepen bestaande uit vertegenwoordigers van de
betrokken waterschappen Peel & Maasvallei en Aa en Maas en rijkswaterstaat Limburg en Noord-Brabant
en de secretaris Watak. Mei 2005 is een debietproef gehouden om te bepalen wat de maximum
hoeveelheid water is die door het huidige profiel van de Noordervaart kan stromen. Voor het aansluitende
onderzoek naar de Noordervaart is € 100.000,- gereserveerd door de B C Watak. In 2007 zal het
onderzoek worden afgerond.
Gedurende de looptijd van Watak zijn diverse veranderingen doorgevoerd ten opzichte van het
oorspronkelijke plan van aanpak. Zo is aanvoer via Lozen (B) gerealiseerd zodat de investeringen in
gemaal Panheel vooralsnog niet nodig lijken te zijn. De verruiming van de aanvoercapaciteit bij Lozen is
mede mogelijk gemaakt door financiering middels GeBeVe-subsidie.
Een tweede aanvullende, niet in oorspronkelijk Watak reeds benoemde investering, is de vervanging van
spuiwerken sluis 4 en 5 (als onderdeel van totale vervanging sluizen 4,5 en 6). Voor deze investering
moeten in 2006 door de partijen nog afspraken worden gemaakt over de bijdrage vanuit het regionale
waterbeheer.

3.3. Exploitatiekosten (beheer, onderhoud en energie)
De exploitatiekosten kunnen worden onderverdeeld in kosten voor beheer, onderhoud en energie. Voor
deze verschillende kostengroepen zijn in het huidige Watak aparte, vrij gedetailleerde, uitgangspunten
opgesteld voor de kostenverdeling. Het jaarlijks berekenen van de exploitatiekosten (en dan met name
energie) met behulp van dit model is daardoor erg tijdrovend. Bovendien geeft het resultaat, mede door
de veranderingen in de afgelopen jaren, geen betrouwbaar beeld. De ontwikkeling van de
exploitatiekosten tot en met 2002 is in onderstaande figuur in beeld gebracht.

Meerjarenoverzicht exploitatiekosten W A T A K (bijdrage waterschappen)
€ 180.000,00

€ 180 000,00

€ 160 000,00

• • € 160.000,00

€ 140.000,00 • •

€ 140 000,00

€ 120.000,00 - •

• • € 1 2 0 000,00

euro's f 100 000,00 • •

€80.000,00

-•

€60.000,00

-•

€ 100.000,00 euro's

- - € 8 0 000,00

€ 60 000,00

€40.000,00 • •

€ 40 000,00

€ 20.000,00

€ 20 000,00

€0,00

€0,00
1994

1995

2001

-Waterschapsbijdrage energiekosten
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De totale exploitatiekosten vertonen een vrij constante lijn, ondanks de jaarlijkse stijging van de kosten
voor beheer en onderhoud (middels indexering). Dit komt vooral doordat de energiekosten een dalende
lijn laten zien. Vooral in de jaren 2001 en 2002 zijn deze substantieel lager dan de jaren ervoor. Dit is
hoofdzakelijk het gevolg van het in gebruik nemen van de wateraanvoer onder vrij verval via Lozen (B).
De exploitatiekosten zijn opgesteld en verrekend tot en met het jaar 2002. Voor de jaren 2003, 2004 en
2005 ontbreken nog de gegevens voor het bepalen van de energiekosten.
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BIJZONDERHEDEN.

4.1. Algemeen.
Het jaar 2005 kenmerkt zich als een "gewoon" gemiddeld jaar zonder opvallende extreme of
buitengewone voorvallen.

4.2. Wateraanvoer
In 2005 is, conform het besluit B C van 23 december 2004 een projectgroep ingesteld met als doel te
onderzoeken wat de kosten en de baten zijn van de wateraanvoer via de Noordervaart. Dit houdt in dat
een eventuele investering ter vergroting van de doorvoercapaciteit van de Noordervaart bekeken wordt in
relatie tot de waterbehoeften (maatschappelijke belangen) in de regio. Daarbij worden tevens de risico's
van de waterbodemverontreiniging in ogenschouw genomen en het te formuleren maatregelenpakket in
het licht van de Kaderrichtlijn Water. Onderzoek heeft uitgewezen dat de doorvoercapaciteit van het
Voedingskanaal en de Noordervaart niet toereikend zijn. De doorvoercapaciteit is beperkt door
baggerspecie en sinds enige jaren nog extra door overmatige plantengroei. De laatste jaren wordt via de
Noordervaart slechts maximaal 3 a 3,5 m /s doorgevoerd naar het gebied van Peel en Maasvallei resp.
Aa en Maas. Conform de W A T A K afspraken moet deze aanvoer voor de Noordervaart worden opgevoerd
naar maximaal 6 m /s in de eindsituatie (alle investeringen voor wateraanvoer gereed, totale aanvoer via
het kanalenstelsel naar maximaal 16,5 m /s). In 2005 is een projectgroep opgestart om de problemen
t.a.v. de Noordervaart in kaart te brengen en oplossingen te genereren.
3

3

3

4.3. Waterafvoer.
Evenals in voorgaande jaren wordt geconstateerd dat er meer water van de Aa bij Helmond op het kanaal
komt dan er later bij Schabbert en Poeldonk weer wordt afgelaten. Dit is een punt van aandacht,
aangezien steeds eerder kritische hoogwaterpeilen op de Zuid-Willemsvaart worden bereikt.
Verder zijn er geen bijzonderheden in 2005.

4.4. Waterkwaliteit.
Voor de verbetering van de waterkwaliteit zijn in 2005 geen grootschalige projecten van start gegaan of
bijzondere maatregelen getroffen.
De waterkwaliteit heeft echter blijvende aandacht bij de waterbeheerders. De grote eenvoudige slagen, ter
verbetering van de waterkwaliteit zijn gemaakt (aanpak puntbronnen). Toch treedt stagnatie op in de
(verdere) verbetering van de waterkwaliteit. Dit is ook de landelijke trend.
Wat de aanpak van puntbronnen betreft is de beheerfase bereikt. De aandacht moet meer gericht worden
op de aanpak van diffuse bronnen en het water afkomstig van andere waterbeheerders. Om verbetering
van de waterkwaliteit te bereiken, zullen projecten structureel gezamenlijk moeten worden opgepakt, is de
conclusie.
In het westelijk deel van het kanalenstelsel kan bij peilonderschrijding op de Mark-Vlietboezem water
worden ingelaten vanuit het Volkerak-Zoommeer. In periodes met blauwalgenbloei is dat niet
gewenst/mogelijk. In dat geval kan overwogen worden om water vanuit het Wilhelminakanaal naar het
Mark-Vlietsysteem aan te voeren via de inlaatduiker Oosterhout. Vanwege het feit dat de bruinrotbacterie
in het watersysteem van het Wilhelminakanaal is gevonden, vindt alleen inlaat plaats onder bijzondere
omstandigheden. In 2005 is in de maanden juli en augustus op deze wijze water ingelaten in de MarkVlietboezem.

4.5. Kaderrichtlijn Water.
In 2004 is de aandacht van de regionale waterbeheerders en van rijkswaterstaat sterk gericht geweest op
de implementatie van de europese Kaderrichtlijn Water (KRW).
Vervolgens is in 2005, op basis van Werkplan Implementatie K R W stroomgebied Maas 2005-2009,
vastgesteld welke acties regionaal opgepakt dienden te worden. Hierna is een bijdrage geleverd aan de
decembernota 2005 (totaaloverzicht van belangrijke onderwerpen KRW en WB21).
Er is een overzicht gemaakt van zinvolle mitigerende maatregelen die de komende jaren kunnen worden
getroffen en de bijdrage die ze leveren aan de verwezenlijking van (nog vast te stellen) doelen. In diverse
regionale gremia is bepaald wat het Maximaal ecologisch potentieel (MEP) en het gewenst ecologisch
potentieel (GEP) dient te worden. Voor de kanalen moeten, aan de hand van de Handreiking M E P / G E P ,
het M E P en de G E P nog vastgesteld worden. Dit is een actie voor 2006 en verder.
Er zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de toestand en trendmonitoring. Onder andere de
meetlokaties zijn vastgelegd (op basis van het "Blauwe knooppunten"-principe) en met R W S Limburg is
afgesproken dat zij R W S NB vertegenwoordigen in overleggen over toestand en trendmonitoring.
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CONCLUSIE.

Meteorologische
omstandigheden
Het jaar 2005 kende een meer dan gemiddeld natte zomer, m.n. eind juli, augustus en September vielen
op. Er waren geen extreme neerslaggebeurtenissen met meer dan 30 mm neerslag per dag. De winter
kende relatief droge perioden (februari-maart).

Wateraanvoer
De wateraanvoer is volgens verwachting en niet afwijkend van andere jaren. Om het aanvoerprobleem
rondom de Noordervaart in kaart te brengen en oplossingsrichtingen te vinden is een projectgroep in het
leven geroepen. De eindrapportage zal in het voorjaar 2007 gereed zijn.
In de zomermaanden had de wateraanvoer naar de waterschappen de gebruikelijke piek, maar de
aanvoer bleef gemiddeld royaal onder de in het Waterakkoord afgesproken (toekomstig) maximale
debieten. Gedurende de maanden juni, juli en augustus is de maximale aanvoer gemiddeld voor zo'n 8085% benut. Op geen enkele dag werd de maximale aanvoer overschreden. De aanvoercapaciteit bij
Lozen (onder vrij verval) is gemiddeld voor 54% benut en leverde het merendeel van de behoefte aan
water. In de zomermaanden hebben de gemalen Panheel en Oosterhout gemiddeld 5 tot 10% aan de
aanvoer bijgedragen. In de winterperiode is via deze gemalen geen water aangevoerd.
In 2005 is de aanloopfase het Draaiboek Laagwater gedurende tien dagen in juni in werking getreden.
Waterafvoer
De waterafvoer naar het kanalenstelsel door de waterschappen heeft voor het kanalenstelsel in 2005 niet
tot wateroverlast geleid omdat grote neerslaggebeurtenissen in 2005 niet zijn opgetreden.
Ervaring heeft echter wel geleerd (zoals in 1998 en 2002) dat bij veel neerslag in de regio, de
waterschappen om wateroverlast te voorkomen, genoodzaakt zijn grotere debieten via het kanalenstelsel
af te voeren dan de overeengekomen maxima.
Opvallend is dat de waterafvoer van waterschap De Dommel nooit nul is, waardoor in de zomerperiode
tegelijkertijd water wordt aan- als afgevoerd naar het kanalenstelsel. De reden hiervan is niet bekend. Ook
is opvallend dat via de omlegging Helmond meer water op het kanaal wordt gezet dan uiteindelijk weer
wordt teruggenomen.
In 2005 is het Draaiboek Hoogwater niet in werking getreden.
Waterkwaliteit
Algemeen
De situatie over 2005 geeft het volgende beeld:
•
De temperatuur, het zuurstofgehalte, de zuurgraad, ammoniak, chlorofyl voldoen op nagenoeg alle
meetpunten aan de hoogste doelstelling: het Verwaarloosbaar Risico (VR) niveau.
•
Een aantal parameters (sulfaat, chloride, kwik, lood en chroom) voldoet aan de waterkwaliteitsnorm
(Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR)), maar voldoet niet aan de streefwaarde (Verwaarloosbaar
Risico (VR)).
•
De zware metalen koper, zink en nikkel en de nutrienten stikstof en fosfaat zorgen voor een
onvoldoende waterkwaliteit. Deze stoffen zitten nog boven het MTR, maar overschrijden het MTR
niveau niet meer dan 5x.
Bestrijdingsmiddelen
De omvang van het onderzoek naar bestrijdingsmiddelen in de monitoring van het MLNB-kanalenstelsel is
zeer beperkt en maakt uitspraken hierover niet zinvol. Voor een beter inzicht in het voorkomen van deze
stoffen en de mate waarin zij voor waterkwaliteitsproblemen zorgen wordt verwezen naar de specifieke
onderzoeken van de waterschappen zelf. Uit deze onderzoeken blijkt dat in Noord-Brabant diverse
bestrijdingsmiddelen een probleem zijn voor de waterkwaliteit. Hieronder bevindt zich een aantal middelen
die in Nederland (al enige tijd) niet meer mogen worden toegepast.
Projecten
Ter verbetering van de waterkwaliteit lopen momenteel geen grote specifieke (gezamenlijke) projecten.
Wel zijn door een aantal waterbeheerders plannen opgesteld om de waterkwaliteit te verbeteren
(zogenaamde emissiebeheersplannen) en natuurlijk zal de uitvoering van de maatregelen uit de K R W
uiteindelijk grote invloed hebben op de waterkwaliteit.
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Bijlagen.

Bijlage 1.

Overzicht van meegenomen aanvoerpunten.

Bijlage 2.

Overzichtskaart raakpunten regionale wateren met rijkswateren.

Bijlage 3.

Overzichtskaart meetlocaties kwaliteitsmeetnet WATAK.

Bijlage 4.

Normtoetsing waterkwaliteit.
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Bijlage 1. Overzicht van meegenomen aanvoerpunten.

opgenomen in

overzicht 2005

niet opgenomen in overzicht

2005

ws Aa en Maas (voorheen ws de Aa)

ws Aa en Maas (voorheen ws de Aa)

AA03

AA02

buiten overzicht

AA04A sluis Schijndel

AA07 Beek en

buiten gebruik

AA06

AA08 Schabbert

buiten overzicht (waterbalans Helmond)

AA09

AA11 Aflaatwerk RWZI

buiten overzicht (waterbalans Helmond)

AA19

AA12 Bakelse Aa

buiten overzicht (waterbalans Helmond)

AA24 Inlaat

AA14

buiten overzicht (waterbalans Helmond)

AA27 Inlaat

AA16Weyer

buiten overzicht (waterbalans Helmond)

AA21 Gemaal Goorloop

buiten overzicht (waterbalans Helmond)

AA23A Gemaal Mierlo (Goorloop, via

buiten overzicht (waterbalans Helmond)

AA23B Gemaal Mierlo (Goorloop, via

buiten overzicht (waterbalans Helmond)

AA25A Inlaat Gulden

buiten overzicht (waterbalans Helmond)

AA25B Inlaat Gulden

buiten overzicht (waterbalans Helmond)

AA26 Inlaat 'De

buiten overzicht (waterbalans Helmond)

AA28 Inlaat Schootenseloop (Goorloop, via

buiten overzicht (waterbalans Helmond)

ws Aa en Maas (ws de Maaskant))

ws Aa en Maas (vh ws De Maaskant)

HT04

AA01 Citadel

Dieze, waterschap De Maaskant

HT01 Gemaal

Dieze, waterschap De Maaskant

HT11

Dieze, waterschap De Maaskant

MD01 Gemaal

Dieze, waterschap De Maaskant

MD02 Gemaal Bossche

Afwateringskanaal, in 1996 overgedragen aan ws De

MD03 Gemaal Loonsche

Afwateringskanaal, in 1996 overgedragen aan ws De

ws De Dommel

ws De Dommel

DM14 Beekse

DM13 Sonse

DM16

DM20A Sportlaan

meetpunt nog te realiseren

DM17 Gender

ZA00

Afwateringskanaal, in 1996 overgedragen aan ws De

DM18

ZA03 Duiker III,

Afwateringskanaal, in 1996 overgedragen aan ws De

DM19 Hooydonkse

Sluis I

buiten overzicht

EH2 EHV2, Fazantlaan

Sluis IV

buiten overzicht

meetpunt nog te realiseren

EH3 EHV3, J. van Evckgracht
ws Peel en Maasvallei

ws Peel en Maasvallei

PM01 Oude Graaf

PM04

vervallen 2)

PM02 Inlaat Riet

PM06 Gemaal sluis

meetpunt nog te realiseren

PM03

PM06 Inlaat sluis

meetpunt nog te realiseren

PM07 Consessie Chainaye

PM10

vervallen 2)

PM08 Consessie Chainaye

PM14B

meetpunt nog te realiseren

PM09 Consessie Chainaye

PM19 Gemaal t

meetpunt nog te realiseren

nrdvrt

WE05

vervallen 2)

WE01

PM11

WE02

PM12

WE03

PM13

WE04

PM14A Groote Moost

WE06

PM15 Inlaat Groote

WE07 Klein

PM16 Inlaat Kleine

WE08

PM17 Katsberg
PM18
PM20
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opgenomen in

overzicht 2004

ws Brabantse Delta (voorheen ws De
Dongestroom)

niet opgenomen in overzicht
2004
ws Brabantse Delta (voorheen ws De Dongestroom)

DS03 Aflaat Boven-Donge

DS01 Oranjesluis

OH07 Denariusstraat

DS02 Snijders Inlaat

buitenpand WHK, n.v.t. voor dit overzicht 7)

OH04 Spui

DS04 Inlaat Rauwveld

meetpunt nog te realiseren 4)

OH05 Houthaven Simons

DS05A + B gemaal Bloemendaal

Afwateringskanaal, in 1996 overgedragen aan ws De Maaskant 5)

OH06 Paterserf

DS06 Inlaat Het Blik
meetpunt nog te realiseren 4)
ws Brabantse Delta (voorheen Hoogheemraadschap West-Brabant)

ws Brabantse Delta (voorheen
Hoogheemraadschap West-Brabant)
ws Brabantse Delta (voorheen ws Mark en
Weerijs)
ws Brabantse Delta (voorheen ws Land van
Nassau)

buitenpand WHK, n.v.t. voor dit overzicht 7)

WB01 Markduiker
buitenpand WHK, n.v.t. voor dit overzicht 7)
ws Brabantse Delta (voorheen ws Mark en Weerijs)
BM1 Hartelsche Vliet
Markkanaal, n.v.t. voor dit overzicht 7) buiten gebruik 2)
ws Brabantse Delta ( voorheen ws Land van Nassau)
HA01A + B Gemaal + Inlaat Horsten

buitenpand WHK, n.v.t. voor dit overzicht 7)

HA02 Houtsesteeg

buitenpand WHK, n.v.t. voor dit overzicht 7)

HA03 Houtse Akkers

Markkanaal, n.v.t. voor dit overzicht 7)

RWS

RWS
AA15 Doorlaatwerk sluis Helmond

buiten overzicht 9)

Toelichting:
1) het schutwater van sluis I, sluis 0 en sluis Panheel wordt niet direct gemeten. Derhalve is de aflaat uit het kanaal niet in het overzicht opgenomen.
2) diverse aan/afvoerpunten zijn vervallen
3) de waterbalans in Helmond is niet in het overzicht opgenomen:

het inkomende Aa water wordt geheel weer afgelaten naar de Aa (in - uit = 0)
4) diverse aan/afvoerpunten zijn nog niet gerealiseerd
5) waterkwantiteitsbeheerder van het Afwateringskanaal is waterschap De Maaskant en is derhalve niet van toepassing voor dit overzicht
6) doorlaatwerk sluis IV is niet van toepassing voor dit overzicht
7) het Markkanaal en het buitenpand Wilhelminakanaal zijn niet van toepassing voor dit overzicht
8) waterkwantiteitsbeheerder van de Dieze is waterschap De Maaskant en is derhalve niet van toepassing voor dit overzicht
9) doorlaatwerk Helmond is niet van toepassing voor dit overzicht
* ALLEEN MEETPUCHTIGE RAAKPUNTEN ZIJN OPGENOMEN IN HET OVERZICHT
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