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Vergelijking van het Nieuw Limburgs Peil met het Waterbeheerplan van 
waterschap Peel en Maasvallei 
 
 

Inleiding  
 
Het Limburgse waterschap Peel en Maasvallei (P&M) heeft in 2010 het Nieuw Limburgs Peil (NLP) 
vastgesteld. Met dit NLP wordt beoogd een invulling te geven aan het Gewenst grond- en 
oppervlaktewaterregime (GGOR). De bedoeling is dat de waterstand in de natuur en in de 
beekdalen wordt verhoogd.  
Het vernattingsresultaat van het NLP is berekend met peilverhoging in alle sloten. De stuwstand 
van de sloten wordt in de praktijk bepaald door de Keur en door het Waterbeheerplan van het 
waterschap. De Keur gaat over de secundaire en tertiaire slootjes ( de kleinere 'boerensloten'), 
plus de overloophoogtes van de peilgestuurde drainages. De in de Keur gehanteerde waardes 
komen overeen met die van het NLP. De waardes die voor de primaire sloten (de grotere 
waterschapssloten) gehanteerd worden, staan in het Waterbeheerplan 2016-2021. Die primaire 
sloten zijn voor het vernattingsresultaat belangrijk. 
Voor wat betreft de secundaire en tertiaire sloten, plus de overloophoogtes van de peilgestuurde 
drainages zijn het NLP en het Waterbeheerplan dus aan elkaar gelijk, omdat de hoogtes daarvoor 
geregeld zijn in de Keur. Voor de primaire waterschapssloten is dat niet het geval. De hoogtes voor 
de primaire sloten zijn geregeld in het Waterbeheerplan en zijn afwijkend van het NLP. Het 
Waterbeheerplan is voor de primaire sloten bepalend. Het NLP is slechts een beleidsstuk. 
 
In deze notitie vergelijken we daarom de stuwstanden voor de primaire sloten van het NLP met die 
van het Waterbeheerplan. Die vergelijking is niet eenvoudig, omdat het NLP uitgaat van 
stuwstanden in de sloten en het Waterbeheerplan van grondwaterniveaus t.o.v. maaiveld. Dit zijn 
twee verschillende grootheden.  
De oorzaak van dit verschil is het feit dat door opbolling (t.g.v. de capillaire werking) het 
grondwater in het midden van een perceel hoger staat dan aan de randen in de sloten. De 
precieze mate van opbolling is afhankelijk van meerdere factoren. Dat die opbolling (met name in 
het winterhalfjaar) vrijwel altijd optreedt, is echter een feit.  
 
Voorbeeld:  
Het waterbeheerplan hanteert voor de belangrijkste categorie gronden -bouwland en tuinbouw- 
voor het winterhalfjaar een grondwaterstand van -80 cm t.o.v. maaiveld. Vanwege de optredende 
opbolling is het zeker dat de stuwstanden dan lager ingesteld dienen te worden om die 
grondwaterstand te bereiken. Zie de figuur hieronder: 
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Het NLP hanteert voor dezelfde categorie grondgebruik een stuwstand van -80 cm t.o.v. maaiveld. 
Met die stuwstand wordt de grondwaterstand in het perceel, vanwege de opbolling, gegarandeerd 
hoger dan -80 cm. Zie de figuur hieronder: 
 

 
 
 
Hieronder volgt de uitgebreide vergelijking van het NLP met het Waterbeheerplan voor de primaire 
sloten. Op blz. 5 volgt de conclusie. 
 
 

Vergelijking NLP met Waterbeheerplan 
 
Om te beginnen zetten we de waardes van het NLP en het Waterbeheerplan onder elkaar: 
 

Nieuw Limburgs Peil 

Stuwstanden t.o.v. maaiveld    zomerhalfjaar  winterhalfjaar 

Primair landbouwgebied          -0,50 m         -0,80 m 

Landbouw bij natte natuur       -0,40 m         -0,70 m 

Landbouw in beekdalen           -0,40 m         -0,70 m        

 

 

Waterbeheerplan 

Grondwaterniveau t.o.v. maaiveld 

                     gemiddeld hoog   gemiddeld laag 

Grasland                 -0,30 m         -0,60 m 

Bouwland                 -0,50 m         -0,80 m 

Tuinbouw                 -0,50 m         -0,80 m 

Diep wortelende gewassen -0,80 m         -1,00 m 

 

Grasland mag worden verlaagd tot niveau van bouwland. 

Voor beekdalzones, natuurbeken en bufferzones hydrologisch gevoelige 

natuurgebieden wordt gestreefd naar graslandniveau.  
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Vervolgens vergelijken we per soort gebied bovenstaande waarden met elkaar, voor het 
winterhalfjaar en het zomerhalfjaar, waarbij we de mate van opbolling in het winterhalfjaar hebben 
ingeschat op 20-30 cm. Zie de P.S. onderaan deze notitie. Op blz. 6 van deze notitie (**) volgt ook 
nog een vergelijking met een kleinere opbolling, van 15 cm. 
De vergelijking is voor ongedraineerde situaties. In gedraineerde gronden zal de opbolling van het 
grondwater minder zijn en het verschil tussen het Waterbeheerplan en het NLP daarom iets 
kleiner. (Het verschil blijft echter wel nog duidelijk aanwezig. Zie daartoe de vergelijking met een 
kleinere opbolling, onderaan deze notitie.) De situaties waarin het Waterbeheerplan van lagere 
stuwstanden uitgaat dan het NLP hebben we hieronder rood gedrukt: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Agrarisch gebied winterhalfjaar 
 
Tuinbouw/bouwland  
In het NLP wordt uitgegaan van een stuwstand van -80 cm t.o.v. maaiveld.  
In het Waterbeheerplan (verder Wbp) geldt een grondwaterniveau van -80 cm t.o.v. maaiveld. Dit betekent 
dat vanwege de opbolling de stuwen lager ingesteld zullen moeten worden, op -100 tot -110 cm t.o.v. 
maaiveld. 
Het Wbp is dus duidelijk slechter dan het NLP. 
 
Diepwortelende gewassen  
Het NLP heeft hiervoor geen apart regime. Net als voor tuinbouw/bouwland geldt een stuwstand van -80 cm. 
In het Wbp geldt een grondwaterniveau van -100 cm. Dit betekent dat vanwege de opbolling de stuwen 
ingesteld zullen moeten worden op -120 tot -130 cm. 
Het Wbp is dus veel slechter dan het NLP. 
 
Grasland  
Volgens het NLP geldt een stuwstand van -80 cm (Het NLP kent geen apart regime voor grasland; grasland 
valt onder 'primair landbouwgebied'.) 
Door de opbolling staat de grondwaterstand over een groot deel van het perceel op zo'n -50 tot -60 cm. 
In het Wbp geldt een grondwaterniveau van -60 cm. 
Het Wbp is dus gelijk aan tot iets slechter dan het NLP. 
Echter: in het Wbp is opgenomen dat het graslandpeil mag worden verlaagd tot het niveau van bouwland. 
Dat is duidelijk slechter dan het NLP. (Zoals hierboven uiteengezet, is bij tuinbouw/bouwland het Wbp 20-30 
cm slechter dan het NLP.)  
 
Conclusie agrarisch gebied winterhalfjaar 

WINTER Nieuw Limburgs Peil Waterbeheerplan Conclusie 

Tuinbouw/bouwland Stuwstand -80 cm tov mv Grondwaterstand -80 cm tov mv 
Lager stuwpeil nodig om drooglegging 
volgens waterbeheerplan te verkrijgen. 

Diepwortelende 
gewassen 

Stuwstand -80 cm tov mv Grondwaterstand -100 cm tov mv 
Veel lager stuwpeil nodig om 

drooglegging volgens waterbeheerplan te 
verkrijgen. 

Grasland Stuwstand -80 cm tov mv 

Grondwaterstand -60 cm tov mv. 
Echter in Waterbeheerplan is 

opgenomen dat peil verlaagd mag 
worden tot peil bouwland (-80 cm). 

Lager stuwpeil nodig om drooglegging 
volgens waterbeheerplan te verkrijgen. 

 
 
Agrarisch gebied zomerhalfjaar    
 
Tuinbouw/bouwland 
In het NLP wordt uitgegaan van een stuwstand van -50 cm.  
In het Wbp geldt een grondwaterniveau van -50 cm.  
Omdat er in een normale zomer weinig opbolling zal zijn, zal het NLP ongeveer op hetzelfde neerkomen als 
het Wbp. In een beetje droge zomer wordt een grondwaterniveau van -50 cm niet eens gehaald. 
Alleen in een natte zomer zal vanwege de opbolling die dan kan ontstaan het NLP iets beter zijn dan het 
Wbp. 
 
Diepwortelende gewassen  
Het NLP heeft hiervoor geen apart regime. Net als voor tuinbouw/bouwland geldt een stuwstand van -50 cm. 
In het Wbp geldt een grondwaterniveau van -80 cm. 
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In een natte zomer kan bij het NLP een grondwaterniveau van -50 cm soms worden behaald. Dan zal het 
NLP beter zijn dan het Wbp.  
In een normale zomer is het verschil kleiner, maar zal het Wbp iets slechter zijn dan het NLP. 
In een droge zomer maakt het niks uit. Een grondwaterniveau -50 of zelfs -80 cm wordt dan toch niet 
gehaald. 
 
Grasland  
Volgens het NLP geldt een stuwstand van -50 cm. (Het NLP kent geen apart regime voor grasland; grasland 
valt onder 'primair landbouwgebied'.) 
In het Wbp geldt een grondwaterniveau van -30 cm. 
Het Wbp is op papier dus beter dan het NLP. In de praktijk zal het echter niks uitmaken, want een 
grondwaterniveau van -30 cm is 's zomers vrijwel nooit haalbaar. 
 
Conclusie agrarisch gebied zomerhalfjaar 

ZOMER Nieuw Limburgs Peil Waterbeheerplan Conclusie 

Tuinbouw/bouwland Stuwstand -50 cm tov mv Grondwaterstand -50 cm tov mv 
In zomerperiode normaliter weinig 
opbolling. Weinig verschil tussen 

NLP en Waterbeheerplan. 

Diepwortelende 
gewassen 

Stuwstand -50 cm tov mv Grondwaterstand -80 cm tov mv 

Alleen in natte zomer is NLP 
gunstiger. In droge zomers geen 

verschil, aangezien -80 cm tov mv 
niet wordt gehaald. 

Grasland Stuwstand -50 cm tov mv Grondwaterstand -30 cm tov mv  
In de praktijk geen verschil, 

aangezien -30 cm tov mv 's zomers 
vrijwel nooit gehaald wordt. 

 
 
Beekdalen en landbouw bij natte natuur       
 
Winterhalfjaar 
Volgens het NLP geldt een stuwstand van -70 cm.  
Door de opbolling staat de grondwaterstand over een groot deel van het perceel op zo'n -40 tot -50 cm. 
In het Wbp geldt een grondwaterniveau van -60 cm. 
Het Wbp is dus slechter dan het NLP. Bovendien: in het Wbp wordt bestaand grondgebruik gerespecteerd. 
Daardoor kan het erg lang duren voordat een ontwatering op graslandniveau, waar volgens het Wbp naar 
gestreefd wordt en wat we hier als waarde gehanteerd hebben, wordt bereikt. 
 
Zomerhalfjaar 
Volgens het NLP geldt een stuwstand van -40 cm.  
In het Wbp geldt een grondwaterniveau van -30 cm. 
Het Wbp is op papier dus iets beter dan het NLP. In de praktijk zal het echter weinig uitmaken, want een 
grondwaterniveau van -30 cm is 's zomers vrijwel nooit haalbaar. 
Bovendien: in het Wbp wordt bestaand grondgebruik gerespecteerd. Daardoor kan het erg lang duren 
voordat een ontwatering op graslandniveau wordt bereikt (zie dezelfde opmerking hierboven). 
 
Conclusie beekdalen en landbouw bij natte natuur  

WINTER Nieuw Limburgs Peil Waterbeheerplan Conclusie 

Beekdalen en landbouw 
bij natte natuur 

Stuwstand -70 cm tov mv 

Grondwaterstand als grasland: -60 
cm tov mv. 

Echter: bestaand grondgebruik 
wordt gerespecteerd. 

Lager stuwpeil nodig om 
drooglegging volgens 

Waterbeheerplan te verkrijgen. 

ZOMER    

Beekdalen en landbouw 
bij natte natuur 

Stuwstand -40 cm tov mv 

Grondwaterstand als grasland -30 
cm tov mv. 

Echter: bestaand grondgebruik 
wordt gerespecteerd. 

Alleen in natte zomer is WBP iets 
gunstiger. In droge zomers geen 

verschil aangezien -30 tov mv niet 
wordt gehaald. 

Waterbeheerplan i.h.a. toch 
slechter, omdat bestaand 

grondgebruik wordt gerespecteerd. 
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Conclusie      
 
In het winterhalfjaar is het Waterbeheerplan (Wbp) voor tuinbouw en bouwland (de grootste 
oppervlakte grondgebruik) duidelijk slechter dan het NLP. De stuwstanden in het Wbp zijn 20 tot 
30 cm lager dan in het NLP. Nog groter is het verschil bij diepwortelende gewassen. Daar scheelt 
het zelfs 40 tot 50 cm. Bedenk hierbij dat als voor bepaalde gronden de waterstand laag gehouden 
moet worden, dat dit een negatieve uitstraling kan hebben tot ver daar buiten.  
Voor grasland is het verschil tussen het Wbp en het NLP in eerste instantie minder groot. In het 
Wbp is echter opgenomen dat het graslandpeil mag worden verlaagd tot het niveau van 
tuinbouw/bouwland. Dat is negatief. Grasland wordt in het algemeen duidelijk natter gehouden dan 
bouwland. Ook in vergelijking met het NLP is het wijzigen van het regime van grasland naar dat 
van tuinbouw/bouwland negatief. (Het NLP kent geen apart regime voor grasland. Het regime 
'bouwland/tuinbouw' van het Wbp is echter duidelijk slechter dan het regime 'primair 
landbouwgebied' van het NLP.) 
Het verschil tussen het Waterbeheerplan en het NLP is in het zomerhalfjaar minder groot dan in 
het winterhalfjaar. Het vasthouden van water in het winterhalfjaar is echter heel belangrijk. Zeer 
droge jaren (met bijv. een relatief droge winter, gevolgd door extreme droogte in voorjaar en 
zomer) zijn cruciaal voor de hoogveennatuur. Als men eerst 's winters het water teveel weg heeft 
laten lopen, zoals met het Waterbeheerplan van waterschap P&M gebeurt, zakt de waterstand 
daarna in een droog voorjaar en een droge zomer extra diep weg. In het winterhalfjaar dient 
daarom het water zoveel mogelijk vastgehouden te worden, om voorraad op te bouwen.  
(Het is behalve heel moeilijk bovendien heel tegennatuurlijk om de waterstand 's winters laag te 
houden en het dan daarna 's zomers weer hoog proberen te krijgen.) 
Voor beekdalen en landbouw bij natte natuur lijkt er niet zo veel verschil te zijn tussen het NLP en 
het Wbp. Belangrijk daarbij is echter het volgende: het Wbp stelt voor deze gronden te streven 
naar herstel. Het doel is om uiteindelijk een ontwatering op graslandniveau te bereiken. In het Wbp 
wordt bestaand grondgebruik echter gerespecteerd. Daardoor kan het erg lang duren voordat de 
ontwatering op graslandniveau wordt bereikt die we hierboven in de vergelijking hebben gebruikt. 
Ook voor beekdalen en landbouw bij natte natuur is het Wbp daarom slechter dan het NLP; in 
ieder geval nog een lange tijd. 
Het Waterbeheerplan is in de meeste situaties duidelijk slechter voor de natuur dan het 
Nieuw Limburgs Peil. De stuwstanden voor de primaire sloten die corresponderen met de 
grondwaterstanden van het Waterbeheerplan zijn lager dan de stuwstanden die gehanteerd 
worden in het NLP. 
In het Natura2000-Beheerplan voor de Peel staat dat met het NLP een bepaald 
vernattingsresultaat bereikt wordt. Dat is het berekende resultaat. Omdat in werkelijkheid 
met het Waterbeheerplan voor de primaire sloten -de belangrijkste sloten- veel lagere 
stuwstanden worden gehanteerd dan waarmee in het NLP is gerekend, wordt het 
natuurresultaat dat in het Natura2000-Beheerplan wordt geclaimd niet gehaald! 
 

 
P.S.: de mate van opbolling in een perceel wordt door veel factoren bepaald. Het is lastig om 
daarvoor een gemiddelde te geven. Gezien de diverse studies die wij er op nageslagen hebben, 
zijn wij er echter van overtuigd dat de opbolling van 20-30 cm, die wij hierboven hebben 
gehanteerd, echt niet overdreven is. Bovendien: dat het lastig is om voor de mate van opbolling 
een gemiddelde te geven, mag geen excuus zijn om te stellen dat bovenstaande vergelijking -en 
de conclusie dat het NLP met het Wbp niet wordt uitgevoerd-  niet opgaat. Dat er in het 
winterhalfjaar altijd opbolling optreedt, is namelijk een gegeven. Het hanteren van een bepaalde 
stuwstand t.o.v. maaiveld pakt voor de natuur altijd slechter uit als het hanteren van dezelfde 
grondwaterstand t.o.v. maaiveld. Daar komt bij dat het Wbp soms zelfs (voor diepwortelende 
gewassen) een lagere grondwaterstand hanteert dan de stuwstand die in het NLP voor diezelfde 
gronden geldt. 
Daar komt nog bij dat ook in het zomerhalfjaar (geen opbolling) het Wbp slechter uitpakt dan het 
NLP. 
Bovendien is ook bij een opbolling van slechts 15 cm het Wbp slechter dan het NLP. Zie de 
vergelijking hieronder.   
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** Vergelijking met kleinere opbolling. 
In de vergelijking hierboven is de opbolling in het winterhalfjaar ingeschat op 20-30 cm. Hieronder 
een vergelijking voor het winterhalfjaar met een opbolling van 15 cm. (Voor het zomerhalfjaar 
maakt het niets uit, want daarbij zijn we er van uitgegaan dat er vrijwel geen opbolling aanwezig is. 
Zie dus voor het zomerhalfjaar de vergelijking hierboven.)  
Ook bij deze geringe opbolling is de conclusie dat het Waterbeheerplan slechter is voor de 
natuur dan het Nieuw Limburgs Peil: 
 
Agrarisch gebied winterhalfjaar 
 
Tuinbouw/bouwland  
In het NLP wordt uitgegaan van een stuwstand van -80 cm t.o.v. maaiveld.  
In het Waterbeheerplan (verder Wbp) geldt een grondwaterniveau van -80 cm t.o.v. maaiveld. Dit betekent 
dat vanwege de opbolling de stuwen lager ingesteld zullen moeten worden, op -95 cm t.o.v. maaiveld. 
Het Wbp is dus slechter dan het NLP. 
                                                                                                                                                                              
Diepwortelende gewassen  
Het NLP heeft hiervoor geen apart regime. Net als voor tuinbouw/bouwland geldt een stuwstand van -80 cm. 
In het Wbp geldt een grondwaterniveau van -100 cm. Dit betekent dat vanwege de opbolling de stuwen 
ingesteld zullen moeten worden op -115 cm. 
Het Wbp is dus slechter dan het NLP. 
 
Grasland  
Volgens het NLP geldt een stuwstand van -80 cm (Het NLP kent geen apart regime voor grasland; grasland 
valt onder 'primair landbouwgebied'.) 
Door de opbolling staat de grondwaterstand over een groot deel van het perceel op -65 cm. 
In het Wbp geldt een grondwaterniveau van -60 cm. 
Het Wbp is dus iets beter dan het NLP. 
Echter: in het Wbp is opgenomen dat het graslandpeil mag worden verlaagd tot het niveau van bouwland. 
Dat is veel slechter dan het NLP. (Zoals in de eerste vergelijking hierboven uiteengezet, is bij 
tuinbouw/bouwland het Wbp veel slechter dan het NLP.) 
 
Beekdalen en landbouw bij natte natuur winterhalfjaar 
 
Volgens het NLP geldt een stuwstand van -70 cm.  
Door de opbolling staat de grondwaterstand op -55 cm. 
In het Wbp geldt een grondwaterniveau van -60 cm. 
Het Wbp is dus ietsje slechter dan het NLP. 
Echter: in het Wbp wordt bestaand grondgebruik gerespecteerd. Daardoor kan het erg lang duren voordat 
een ontwatering op graslandniveau, waar volgens het Wbp naar gestreefd wordt en wat we hier als waarde 
gehanteerd hebben, wordt bereikt. 
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