
BLAUWE POORT LAARBEEK

- innovatie wateropgaven combineren 

met beleefbare natuur -



Projectgebied Blauwe Poort





Beekdalen nabij Blauwe Poort



Koppelen van kansen

Proeftuin Laarbeek 2013-2014

Werksessies

Waterateliers 2012

 Intentieovereenkomst in voorjaar 2014
 Samenwerkingsovereenkomst dec 2015



Gezamenlijke opgaven  bundelen van kansen

Wie Ambitie/opgave Doelstellingen 

Waterschap Schoon en natuurlijk water  8,5 km beekherstel 
 Kansen waterkwaliteit 
 Vismigratieknelpunten oplossen 

Voldoende water  Regionale knelpunten waterberging 
(5.000m3) 

 Concept waterhouderij 

Gemeente Kwaliteitsimpuls recreatie, 
lokale economie 

 Wandel en fietspaden 
 Zichtbare (groen)blauwe zone 

(Waterpoort) 

Stedelijke waterberging  20.000 m3 compensatie waterberging 
stedelijk 

Provincie Leefbaarheid en ruimtelijke/ 
kwaliteit 

 Regionale waterberging 
 Landschapswaarden  

Gezamenlijk   Innovatief ruimtegebruik  
 3,5 km EVZ 

 



Gezamenlijke ambities als 

basis voor gebiedsvisie

Speerpunten/ambitie

 Concept waterhouderij

 Beleven water(berging) aan             

weerzijden N279

 Openheid landschap 

 Weidevogels

 Gras- en hooilanden

 Beleven van Aa en                           

Boerdonkse Aa

 Agrarisch beheer 

 Recreatie



Wat wil de omgeving?

Werkgroep natuur/landschap

 Herstel cultuurhistorische elementen

(zandduintjes, houtwallen etc.)

 Betere beleving natuur

 Landweer Snelle Loop

 Verbindingen natuur maken

Werkgroep landbouw

 Waterbeheer is goed

 Scheiding van recreatie en landbouw

 Openheid behouden

 Impuls voor weidevogels

 Waterpoort zichtbaar

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSh9ug6rTRAhVGshQKHUgFCBUQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=F3iIwgJTf2k&psig=AFQjCNHZLymG1UY7CT3Z7vKbsGHYQXaC5A&ust=1484043301677982
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSh9ug6rTRAhVGshQKHUgFCBUQjRwIBw&url=https://www.youtube.com/watch?v=F3iIwgJTf2k&psig=AFQjCNHZLymG1UY7CT3Z7vKbsGHYQXaC5A&ust=1484043301677982
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilzcKy6rTRAhUCzxQKHZ2jBhYQjRwIBw&url=http://www.cultuurfonds.nl/projecten/natuurgebied-dommeldal&bvm=bv.142059868,d.ZGg&psig=AFQjCNEsjdvqHFiALFFreHGrjAnq_HRdpg&ust=1484043330208580
http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwilzcKy6rTRAhUCzxQKHZ2jBhYQjRwIBw&url=http://www.cultuurfonds.nl/projecten/natuurgebied-dommeldal&bvm=bv.142059868,d.ZGg&psig=AFQjCNEsjdvqHFiALFFreHGrjAnq_HRdpg&ust=1484043330208580


Watersysteem natuurlijk én beter beleefbaar 



Gebiedsvisie

Groen-blauwe dooradering Groene structuren



FASERING

Beekherstel en 
EVZ

Integrale gebiedsvisie 2016
Projectplan waterberging  en waterhouderij 2017 (uitvoering)
Projectplan beekherstel & EVZ 2017-2021 (afhankelijk van 

grondverwervingsproces)



Waterhouderij/waterberging

Uitgangspunten
 Waterpoort zichtbaar vanaf de weg
 Natuurontwikkeling, open gebied voor weidevogels, 

grasland.
 Gebiedcoöperatie, beheer door agrariërs
 Het mag niet natter worden in de omgeving

Drietal varianten
A. Basis
B. Piekberging plus
C. Piekberging én waterhouderij



Varianten

A. Basis B. Piekberging plus C. Piekberging én 

waterhouderij

• 8 ha 

• Géén waterhouderij

• Voldoet aan opgave   

25.000 m3 (= piekberging)

• Weinig technische 

ingrepen nodig

• 15 ha 

• Géén waterhouderij

• Waterberging 45.000 m3 

• Houdt meer rekening met 

klimaat 

• Piekberging en mogelijk 

seizoensberging

• Weinig technische ingrepen 

nodig

• 15 ha 

• 27.000 m3 waterberging

• Innovatieve waterhouderij 

(26.000 m3)

• Zowel piek- als 

seizoensberging mogelijk

• Maximaal klimaatproof

• Meer ‘gekunsteld’



Keuze: waterberging én waterhouderij Kenmerken
 piekberging én seizoensberging
 Zichtbaarheid/beleving van water
 Agrarisch beheer 
 Kansen voor natuur (bloemrijk 

grasland/weidevogels ) 
 Landschappelijk beeld past 
 Klimaatbestendig en robuust
 Waterhouderij concept als 

voorbeeld  voor elders

Aandachtspunten
 Uitstraling (waterkwaliteit, 

grondwater)
 Aanvoersysteem



Waterhouderij/waterberging



Monitoring 

Doel Meerledig

1. Optimaal plan ontwerpen (graven proefsloten)

2. Werkt het zoals bedacht  concept waterhouderij

3. Mogelijke uitstralingseffecten  (grondwater)



Stellingen

1. Het verenigen van natuurdoelen met waterberging en agrarisch beheer in 

eenzelfde gebied doet afbraak aan de kansen voor natuurwaarden

2. Natuurontwikkeling staat onvoldoende centraal bij de plannen van het 

waterschap

3. Er moet meer ruimte zijn voor de opvang van regenwater, ook wanneer dit ten 

koste gaat van de natuur

4. De agrarische sector levert met agrarisch natuurbeheer een grote bijdrage aan 

de biodiversiteit (weidevogelbeheer, maaibeheer etc.) 

Download: 


