
Het waterschap houdt het oppervlaktewater, het water zoals in beken en rivieren,

schoon met zeven rioolwaterzuiveringsinstallaties, via regelgeving en door

afspraken te maken met bedrijven, agrariërs en gemeenten. De afgelopen jaren is

veel werk verzet. En er zijn nog veel meer plannen.
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Als waterschap willen we dicht bij 

de inwoners staan. Daarom hebben 

we naast ons hoofdkantoor in 

’s-Hertogenbosch verschillende

districtskantoren. Daar kunt u terecht

met al uw vragen. Hebt u vragen of

opmerkingen over water in uw

omgeving? Neem dan contact op

met het dichtstbijzijnde kantoor.

Hoofdvestiging
Waterschapshuis 

Pettelaarpark 70
’s-Hertogenbosch

Telefoon: 073 6156666
Fax: 073 6156600

Post en e-mail
Postbus 5049
5201 GA ’s-Hertogenbosch

E-mail: info@aaenmaas.nl
Internet: www.aaenmaas.nl

Districtskantoren
District Boven Aa

Piet Mondriaanstraat 11
5753 DJ  Deurne
telefoon: 0493 323020

District Raam

Gildekamp 12F
5431 SP Cuijk
telefoon: 0485 396300

District Hertogswetering

Tot 26 juni: Brugstraat 86
5382 JE  Vinkel
telefoon: 0412 487350
Vanaf 26 juni: Het Wargaren 28
5397 GN  Lith
telefoon: 0412 487350

District Beneden Aa

Dorpsstraat 18
5471 NB  Loosbroek
telefoon: 0413 229059

Districten
&

telefoon-
nummers
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Steeds Schoner water

SPELEN MET WATER

Colofon 

‘Met water in de weer’ is een uitgave van
waterschap Aa en Maas en verschijnt twee
maal per jaar in een oplage van 310.000
exemplaren.

Ontwerp en uitvoering:
• HCG/P reclame-adviesbureau

Teksten
• Waterschap Aa en Maas, 

afdeling Communicatie
• Transconcept Tekstproducties, Tjeu Cornet
• IVN

Fotografie
• Waterschap Aa en Maas, 

afdeling Communicatie
• Olaf Smit
• Jan Zandee

Het motto van waterschap Aa en Maas is: “Met water in de weer”. Hiermee geven we aan dat we actief werken aan gezonde

en veerkrachtige watersystemen. Ook zegt het iets over het  werken met het klimaat. Regen en zonneschijn hebben invloed op

ons werk. Tegelijkertijd vertelt het iets over het keren of weren van te veel water. Aa en Maas werkt met water in al zijn facetten.

Met oog voor de hoeveelheid, veiligheid, kwaliteit, de natuurlijke omgeving, kosten en alle mensen die met water te maken

hebben.

Bent u ook actief met water in de weer?
Vertel het ons door de volgende slagzin met maximaal 50 woorden af te maken.

Ik ben met water in de weer door...

Stuur deze zin voor 1 augustus 2006 naar waterschap Aa en Maas ter attentie van de afdeling Communicatie,

onder vermelding van slagzin, naar postbus 5049, 5201 GA in 's-Hertogenbosch. Mailen kan ook: prijsvraag@aaenmaas.nl.

Onder de leukste en origineelste inzendingen

verloten we drie cadeaubonnen van 50 Euro.

Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

MET WATER IN DE WEER

Prijsvraag

Waterschap
Aa en Maas

Waterschap Aa en Maas werkt actief aan gezonde

en veerkrachtige watersystemen en wil de

ruimte bieden aan een duurzaam gebruik voor

mens, plant en dier in het gebied. Veilig voor

overstromingen en tegen zo laag mogelijke

kosten. Het werkgebied omvat 160.000 hectare

langs de Maas, van de grens met Limburg tot

aan Waalwijk. In dit stroomgebied van de Aa en

een deel van de Maas wonen ongeveer 700.000

mensen. Hier zorgt het waterschap voor het

oppervlaktewater, zuivert het afvalwater en is

verantwoordelijk voor de bescherming tegen

overstroming. De netto-kosten voor deze taken

bedragen in 2006 ruim 80,1 miljoen euro. Voor

meer informatie over deze onderwerpen en

andere waterschapszaken zie www.aaenmaas.nl.

RIOOLWATERZUIVERING DRAAGT BIJ AAN GOEDE WATERKWALITEIT

Binnenkort is het weer zomer. Als het

warm is, kan jij je drinken koelen met ijs-

blokjes. Deze zijn wel heel speciaal.

Kikkerijsblokjes
Wat heb je nodig?

• Water

• IJsblokjesvorm

• Vriezer

• Kleine gummie kikkersnoepjes

Wat moet je doen?

• Leg in alle gaatjes van de ijsblokvorm 

een kikkersnoepje.

• Vul alle vakjes met water en zet het in 

de diepvries.

• Haal na een paar uur wat ijsblokjes uit

de vorm en doe ze bij een glas

limonade.

• De kikkertjes dobberen op de limonade.

Maar ze houden het niet lang vol…

Al snel zinken ze met ijs en al naar de 

bodem van je glas!

DOBBEREN OP HET
WATER

Spelen met water

Als lid van het Dagelijks Bestuur van het water-

schap, houdt Ir. Piet Beltman zich specifiek bezig

met het zuiveren van afvalwater. Dit komt na het

zuiveringsproces weer schoon in het oppervlakte-

water terecht. In het gebied van waterschap Aa en

Maas wonen bijna 700.000 mensen en zijn duizenden

bedrijven gevestigd. Allemaal produceren ze afval-

water dat niet zomaar aan de natuur teruggegeven

kan worden. “We maken het afvalwater al bijna

helemaal schoon. Nu dat laatste beetje nog.”

Keten

“Voor mensen, dieren en planten is het belangrijk

dat het water in de natuur van goede kwaliteit is.

Wie daarvoor wil zorgen, moet bedenken dat er

sprake is van een keten. Wij gebruiken water om te

drinken, ons huis schoon te maken, te koken en het

toilet te spoelen. Al dat water verlaat de woning via

het riool om via rioolwaterzuiveringsinstallaties

(rwzi's) uiteindelijk, weer schoon, terecht te komen

in beken en rivieren. Daar halen we het dan weer uit

om het voor allerlei doelen te gebruiken.

Bijvoorbeeld voor de landbouw.”

Beter zuivering

“De afgelopen jaren werkten waterschap en

gemeenten hard om het water schoner te maken.

Gemeenten gingen aan de slag om te voorkomen

dat het riool na één forse regenbui al overloopt en

rechtstreeks moet lozen op een plas of rivier. Als

waterschap stelden we ons tot doel 75% van het

vuil uit het afvalwater te halen. Dat hebben we

bereikt door onze rwzi's flink aan te pakken. We

hebben het aantal verminderd, maar de capaciteit

vergroot en de techniek verbeterd. Als laatste ronden

we op termijn de werkzaamheden aan de rwzi in

Aarle-Rixtel (zie foto) af.”

Uit de kast

“Voor de toekomst ligt er voor ons nog een flinke

uitdaging. Er zit immers nog 25% van het vuil in het

afvalwater, zoals fosfaten en stikstof. Daarom halen

we de banden met gemeenten verder aan en stude-

ren we op nog betere technieken van waterzuivering.

Maar we zoeken vooral naar slimme oplossingen

aan het begin van de afvalwaterketen. Zodra in

Europees verband precies duidelijk is wat alle partijen

gaan doen, halen we alles uit de kast. We slaan de

handen ineen om samen met partners te zorgen

voor nog beter en schoner water.”

Wat heb je nodig?

• Twee lege plastic flessen

• Twee brede elastieken of

stukken touw

• Papier

Wat moet je doen?

• Knip uit het papier een driehoek.

• Vouw een zijde van de driehoek om een satéprikker (mast) en 

plak het papier om de prikker vast.

• Vouw nu de onderkant van de driehoek om de andere

satéprikker en plak het weer vast.

• Bind de twee flessen met het elastiek of touw aan elkaar vast.

• Steek de mast tussen de twee flessen. En varen maar!

• Schaar
• Twee lange satéprikkers

(of stokjes)
• Lijm 

Vind je het leuk om
te knutselen?
Maak heel eenvoudig
je eigen flessenboot.

RECEPT

www.aaenmaas.nlwww.aaenmaas.nl



Al doet de naam anders vermoeden, het waterschap

houdt zich niet alleen bezig met water. Om de natuur te

beschermen zetten medewerkers van het waterschap ook

voet aan land. Want juist op de overgang van water en

land voelen veel planten en dieren zich het beste thuis.

Afkoppelen van
regenwater

GRONDEIGENAREN ONDERHOUDEN SLOTEN

Schoon regenwater hoort niet thuis in een riool. Het kan

beter naar het oppervlaktewater of het grondwater

stromen. Waterschap Aa en Maas wil dan ook graag

regenwater afkoppelen van het riool en apart houden van

het afvalwater. Dan gaat vervuild water naar de rioolwater-

zuiveringsinstallatie (rwzi) en blijft schoon water in uw

woonomgeving. Met de aanschaf van een regenton zet u

een belangrijke stap in de goede richting.

Duurzaam waterbeheer is daar een

belangrijk onderdeel van.”

Leigraaf

Zo is het waterschap aan de slag

gegaan langs de Leigraaf, een beek

die onder meer loopt op de grens tus-

sen Uden, Boekel en Veghel.

“Komende winter zijn we zo goed als

klaar met de inrichting van ongeveer

10 kilometer EVZ tussen Boekel en

kasteel Heeswijk. Samen met gemeen-

ten en grondeigenaren (veelal agra-

riërs) hebben we een plan uitgewerkt.

Hierdoor kunnen vooral de das,

struweelvogels en amfibieën zich

over grotere afstanden verplaatsen.

We hebben inmiddels diverse poelen

gegraven en oevers aangepast. De

bovenste laag van het land is afge-

graven. Er is nu sprake van schraal,

kruidenrijk grasland, afgewisseld met

bosplantsoentjes.”

Verrassing

“Nu het project nagenoeg gereed is,

zie je de vegetatie al op veel plaatsen

veranderen. Je hoort er meer vogels

en kikkers dan ooit tevoren. En tot

onze verrassing zien we ineens de

bandheidelibel verschijnen. Die had-

den we daar niet verwacht… Mooie

natuur en goede waterkwaliteit gaan

zo hand in hand.”

HANDHAVERS ZIJN 24 UUR PER DAG PARAAT

In de provincie Noord-Brabant liggen

veel grote en kleine natuurgebieden.

Om die met elkaar te verbinden wor-

den 'ecologische verbindingszones'

(EVZ's) aangelegd. Een groot deel

daarvan ligt langs waterlopen en

beken. Tot 2018 realiseert waterschap

Aa en Maas samen met gemeenten

400 kilometer 'natte ecologische ver-

bindingszones' langs 53 waterlopen.

Nol Plompen, beleidsmedewerker

watersystemen, weet er alles van.

Reconstructie

“Ecologische verbindingszones zijn

een belangrijk instrument om plant-

en diersoorten te beschermen. Door

natuurgebieden met elkaar te ver-

binden zorgen we ervoor dat deze

soorten zich van het ene naar het

andere gebied kunnen verplaatsen.

Er ontstaat zo een rijker water- en

oeverleven met meer soorten planten

en dieren. Dit heeft ook een positief

effect op het hele watersysteem.

Waar zo'n ecologische verbindings-

zone moet komen, ligt vast in de

reconstructieplannen. De reconstruc-

tieplannen zijn opgesteld na de uit-

braak van de varkenspest in 1997.

Ze beogen enerzijds veehouderijen

verder uit elkaar te laten liggen, zodat

verspreiding van ziekten minder

gemakkelijk gaat. Anderzijds wil de

reconstructie natuur- en landschaps-

waarden veiligstellen en verbeteren.

Wie eisen stelt aan de kwaliteit van het water, moet er ook

op toezien dat die worden nageleefd. Daarom beschikt het

waterschap Aa en Maas over een afdeling Handhaving.

Dertien toezichthouders houden in de gaten dat ons

oppervlaktewater niet vervuild wordt.

Toezicht op
waterkwaliteit

24 uur per dag

Om meteen te kunnen optreden bij verontreiniging van het oppervlaktewater is

de afdeling Handhaving zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.

Wie verontreiniging constateert, kan bellen met: 073 - 615 66 66.

AANLEG ECOLOGISCHE VERBINDINGSZONES

Planten en dieren
beschermen

HET KOEIENPAD

Het mooiste plekje van…

Adri School

Er zijn maar weinig mensen die kun-

nen zeggen dat het mooiste plekje

op hun eigen land ligt. Een van de

gelukkigen is Adri School, melkvee-

houder in Heesch en lid van het

Algemeen Bestuur van waterschap

Aa en Maas als vertegenwoordiger

van eigenaren van 'ongebouwde

grond', zoals agrariërs.

Koeienpad

“Ik geniet elke dag van de wandelin-

gen over het koeienpad achter mijn

woning. Over dat pad leid ik 's och-

tends mijn koeien naar het grasland

en 's avonds weer terug. Links van

het pad ligt eerst een waterloop, dan

een houtwal. Het water van de

zogenoemde Graanloop is ijzerrijk,

waardoor bepaalde planten en vissen

erin gedijen, andere juist niet. Het

water is 'gebiedseigen' en sluit aan

op een wetering, een brede water-

loop, vlakbij. In de wetering wordt het

water op niveau gehouden door

stuwen en wateraanvoer. Daarvan

profiteert ook het leven in de graan-

loop, want zelfs in droge tijden blijft

de kwaliteit van het water er op peil.

Ik hoop dat dit systeem gehandhaafd

blijft, ook al komt er op die manier

soms 'vreemd' water in het gebied.”

Randenbeheer

Aan de andere zijde van de houtwal

doet School mee aan een ZLTO-pro-

ject, Zuidelijke Land- en Tuinbouw

Organisatie, voor actief randenbe-

heer. “Door op de randen van het per-

ceel geen mest, kunstmest en gewas-

beschermingsmiddelen te gebruiken,

draag ik zelf bij aan een betere

kwaliteit van het water in de graan-

loop. Zo hoop ik nog lang te kunnen

genieten van de wandelingen langs

mijn eigen koeienpad.”

Volledig afkoppelen

Een regenton vangt het regenwater

op dat anders vanaf het dak in het

riool terecht komt. De regenton kan

natuurlijk ook niet al het water opvan-

gen. Als de ton vol is, loopt het water

weg via een korte slang aan de ton,

die bedoeld is om in de afgezaagde

regenpijp te plaatsen.

Voordelen van afkoppelen

Afkoppelen van regenwater heeft

voordelen voor de waterkwaliteit, de

hoeveelheid grondwater en de afval-

waterzuivering:

• Bij hevige stortbuien kan de

riolering het regenwater soms niet

verwerken. Dan komt het water via 

'riooloverstorten' in sloten of vijvers

terecht, waardoor deze vervuild 

kunnen raken. Als veel mensen 

regenwater afkoppelen van het riool

komt dit minder vaak voor.

• Schoon regenwater dat in de  bodem

zakt, vult het grondwater aan en 

gaat daarmee verdroging tegen.

• Rwzi's en persleidingen verwerken 

veel schoon regenwater. Als er

minder regenwater verpompt en 

verwerkt hoeft te worden, bespaart 

dat materialen en energie.

• Regenwater in een regenton kan 

worden gebruikt voor bijvoorbeeld 

het besproeien van de tuin.

Dit bespaart drinkwater.

Praktijk

Afkoppelen is niet moeilijk, maar

vergt wel maatwerk. Hiervoor is bij-

voorbeeld de bodemsoort en de

opbouw van uw tuin van belang. Er

zijn verschillende mogelijkheden voor

afkoppelen:

De kwaliteit van het water wordt

onder meer beschermd door de Wet

verontreiniging oppervlaktewateren

(Wvo). De toezichthouders controleren

de vergunningen tot lozing die het

waterschap heeft afgegeven en de

diverse Lozingenbesluiten die gelden

voor bedrijven, agrariërs en particu-

lieren. Annelène Wesel en Ton van

Uden zijn er dagelijks mee bezig.

Advies

Annelène Wesel: “Wij controleren

bijvoorbeeld regelmatig het Lozingen-

besluit Open teelt en Veehouderij. Na

het selecteren van een straat in het

buitengebied worden woningen en

bedrijven bezocht. Er wordt onder

meer gekeken of regenwater dat naar

een sloot afstroomt, geen verontreini-

ging door mest- of voerresten bevat.

We zien of ruiken meteen of dat het

geval is. Bij twijfel halen we meet-

apparatuur uit de auto. Samen met de

eigenaar bespreken wij alle lozingen

op het bedrijf en maken we eventueel

afspraken ter verbetering. Meestal

leidt dat tot goede oplossingen. Pas in

het uiterste geval maken wij proces-

verbaal op.

Uitrukken

Ton van Uden: “Bij meldingen of cala-

miteiten rukken wij meteen uit. Zoals

bij het telefoontje van een wandelaar

die zwart, stinkend water uit een riool-

overstort in de sloot ziet lopen. De

riolering mag eigenlijk nooit overstor-

ten. Alleen bij nood, zoals bij hevige

regenval, kan dat incidenteel gebeuren.

Bij droog weer is er iets anders aan

de hand. Er kan bijvoorbeeld een

pomp kapot zijn of een leiding ver-

stopt zitten. Wij zien erop toe dat de

lozing zo spoedig mogelijk wordt

beëindigd en dat de achtergebleven

vervuiling wordt opgeruimd.Vervolgens

kijken wij of er bestuurlijk of strafrech-

telijk moet worden opgetreden. Op

dezelfde manier letten wij ook op

onze eigen rioolwaterzuiveringsinstal-

laties. Schoon water is een must voor

mens, plant en dier.”

Waterbeleid is een zaak van alle Nederlanders. Op de

website www.nederlandleeftmetwater.nl wordt onder meer

uitgelegd hoe het zit met het nieuwe waterbeleid van het

Rijk, de provincies, de gemeenten

en de waterschappen. De kern:

we moeten het water nu de

ruimte geven. Doen we dat

niet, dan zal het water die

ruimte straks zelf nemen.

Oppervlakkige infiltratie:

Dit is niet meer dan het regenwater

vanuit de regenton via een slang, buis

of gootje naar een ruime plek in de

tuin leiden. Als het erg hard regent,

kan het water daar wel een paar uur

blijven staan. De tuin moet dan wel

groot genoeg zijn en de bodem moet

wel waterdoorlatend zijn.

Aanleg van een grindkoffer:

Bij een grindkoffer wordt het regenwa-

ter via een gootje afgevoerd naar een

verlaging in de tuin. In de bodem van

de verlaging wordt een 'grindkoffer'

ingegraven. Dat is een hoeveelheid

grind ingepakt in een filterdoek. Het

filterdoek zorgt ervoor dat het grind-

pakket niet dichtslibt. De grindkoffer

zorgt voor infiltratie van het water in

de bodem. Voordeel is dat de wateraf-

voer minder tuinoppervlak vergt.

Ondergrondse infiltratie:

Een derde variant is het aanleggen

van een ondergrondse voorziening.

Zo'n voorziening bestaat uit waterdoor-

latende kunststof kratten of buizen,

omwikkeld met filterdoek. Zo'n krat is

waterreservoir en infiltratievoorziening

tegelijk. Bij dit soort voorzieningen

moet rekening gehouden worden met

het voorkomen van verstopping van

het systeem, zoals een bladvang en

een zandvang.

Informeer bij uw gemeente of

zij het afkoppelen ondersteunen 

en wat dan de subsidie-

mogelijkheden zijn.

www.aaenmaas.nl

Ton en Annelène nemen watermonsters

www.aaenmaas.nl


