
Samen de 
schouders onder 
het Limburgse 
grondwaterpeil
Limburgse grondwater nog niet overal op peil.

www.waterschaplimburg.nl/agrariërs

Download de app Waterstanden 
Limburg (beschikbaar voor iOS en 
Android). Zo bent u 24/7 op de 
hoogte van de actuele waterstanden 
en -afvoeren in Limburg. Ook op 
onze website staan de actuele 
waterafvoeren en waterstanden van 
de Limburgse beken en rivieren.

Wilt u weten wat 
de waterstand 
of waterafvoer bij 
u in de buurt is?

Download de app vandaag nog, 
en ben meteen op de hoogte van:
• laatste waterstanden
•	 meldingen	bij	hoog	water
• op basis van jouw locatie

Actuele 
waterstanden: 
Download de waterstanden App

Samen 
pakken we 
de droogte aan



De grondwaterstanden in Limburg zijn door de natte 
winterperiode sterk verbeterd ten opzichte van vorig jaar. 
Toch ziet Waterschap Limburg dat de grondwaterstanden 
op sommige plekken in Limburg nog niet de gewenste 
peilen hebben bereikt. Dat geldt met name in het midden 
en noorden van Limburg.

Succesvolle gezamenlijke aanpak

In deze folder treft u tips aan om water langer vast te houden. 

Op onze website www.waterschaplimburg.nl/agrariërs vindt u meer tips en filmpjes 
en kunt u zich ook aanmelden voor onze agrarische nieuwsbrief.

Door de klimaatverandering hebben we 
steeds vaker te maken met extremere 
weerbeelden zoals hoge temperaturen, 
neerslagtekorten of hoosbuien. Door 
droogte en hitte zijn de grondwater- 
peilen de afgelopen jaren verder 
afgenomen. Daarom heeft Waterschap 
Limburg de afgelopen maanden inten-
sieve droogtemaatregelen genomen om 
samen met onze omgeving zoveel mo-
gelijk water te bufferen met als doel de 
grondwaterpeilen weer te laten stijgen. 
Samen met de hoeveelheid neerslag die 

er gevallen is, hebben deze maatrege-
len geleid tot een flinke stijging van de 
grondwaterpeilen. Er zijn echter plekken 
waar de grondwaterpeilen nog niet het 
gewenste peil hebben bereikt. Daarom 
blijft Waterschap Limburg oproepen om 
de stuwen hoog te houden en het water 
zo lang mogelijk te conserveren.  
Zo zorgen we er samen voor dat de 
grondwaterstanden in Limburg aange-
vuld worden en we goed voorbereid zijn 
op eventuele droge periodes.

2. Zet peilgestuurde drainage zo hoog mogelijk

Bent u in het bezit van een peilgestuurd drainagesysteem? Hanteer 
dan	een	zo	hoog	mogelijke	peilstand,	zodat	het	water	goed	kan	
infiltreren.	Peilgestuurd	draineren	is	de	beste	methode	gebleken	om	
water	vast	te	houden.	Afhankelijk	van	uw	grondgebruik	kunt	u	het	
grondwaterpeil zelf bepalen; middels de instelling van de afwaterings-
hoogte	op	bijvoorbeeld	50	cm	onder	maaiveld	voor	bouwland,	of	op	
30	cm	onder	maaiveld	voor	grasland.	Het	waterschap	adviseert	over	
de manier waarop u drainages het beste kunt instellen. Neem contact 
met ons op als u hier vragen over heeft.

Samen de schouders onder 
het Limburgse grondwaterpeil
Door samen maatregelen te nemen om water langer vast te houden, brengen we het 
grondwater terug op peil. Helpt u mee? Op onze website vindt u meer achtergrond-
informatie en filmpjes over het gebruik van boerenstuwen en peilgestuurde drainage.

4. Goede sponswerking van de bodem draagt bij aan een beter waterbeheer

Het belang van een goede bodem-
structuur	is	extra	groot,	nu	we	door	
de klimaatverandering steeds vaker te 
kampen hebben met extreme weer-
soorten en krappe bemestingsnormen. 
Groenbemesters	zijn	een	
belangrijke	schakel	in	goed	
bodembeheer. Door het creëren 
van een goede sponswerking 
van	de	bodem,	kan	water	beter	
infiltreren.	Ook	kan	de	bodem	
beter anticiperen op extreme 
weersomstandigheden,	waar-
door de grond beter rendeert. 
Waterschap Limburg is afgelopen 
jaar gestart met een pilot om 

maaisel	van	de	beken,	beschikbaar	te	
stellen als groenbemester voor de land- en 
tuinbouw. Wilt u meer informatie over de 
mogelijkheden	bij	u	in	de	buurt?	Neemt	
u dan contact op met Waterschap Limburg.
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3. Water inlaten in het peilgestuurde drainagesysteem

Indien u over een peilgestuurd drainage-
systeem	beschikt,	kunt	u	mogelijk	ook	
water inlaten om in de bodem te laten 
infiltreren.	Wanneer	het	water	in	het	water-
systeem	hoger	staat	dan	het	grondwater,	
kunt	u	middels	natuurlijk	verval	water	in	

het drainagesysteem laten. Op die manier 
gebruikt u uw peilgestuurde drainage-
systeem om de grondwaterstand aan te 
vullen. Het door middel van bronbemaling 
afvoeren van water uit uw peilgestuurde 
drainagesysteem,	is	niet	toegestaan.

Melkveehouder Jan Philipsen uit Meijel 
gebruikt zijn peilgestuurde drainagesysteem 
ook om water in te laten en zo de grondwater- 
stand aan te vullen. Kijk voor het filmpje op  
de website van Waterschap Limburg.

1. Hou stuwen hoog!  

Door	stuwen	hoog	te	zetten,	blijft	water	
langer	in	de	systemen.	Zo	is	er	meer	tijd	voor	
het	water	om	in	de	bodem	te	infiltreren	en	
draagt	het	hoog	zetten	van	de	stuwen	bij	
aan een beter grondwaterpeil. Waterschap 
Limburg houdt de stuwen in hoge stand om 
water	zo	lang	mogelijk	vast	te	houden.	Heeft	
u	een	boerenstuw	op	uw	perceel,	dan	bent	

u verplicht deze in de hoge stand te houden. 
Hiervan	kunt	u	afwijken	op	het	moment	dat	u	
werkzaamheden op uw land moet uitvoeren. 
Wanneer de uitzonderingssituatie niet meer 
aanwezig	is,	moet	de	hoge	stand	opnieuw	
ingesteld worden. Waterschap Limburg 
controleert hierop.

?


