Onderzoek effecten natuurlijke oplossingen Geuldal
op hoogwater 2021

Na drie droge zomers werd Limburg in juli 2021 plots overvallen door extreme regenval en
overstromingen. Het mondde uit in een van de grootste watersnoodrampen die ooit in Limburg heeft
plaatsgevonden. Bureau Stroming onderzocht in opdracht van Natuurmonumenten het effect van
de reeds aanwezige natuurlijke oplossingen en kwam tot een opmerkelijke conclusie: 80-85% van
de gevallen neerslag in het Nederlandse deel van het Geuldal werd opgevangen en vastgehouden
in de bodem en natuurlijk landgebruik draagt daar fors aan bij. Natuurlijke klimaatbuffers leveren
een belangrijke bijdrage aan het opvangen van water en helpen tegen het verder uitbreiden van
de overstromingen stroomafwaarts. Natuur is dus een belangrijke bondgenoot in de strijd tegen
hoogwater.
Natuurmonumenten werkt al jaren aan natuurbescherming en natuurherstel in het Geuldal. Eén van de initiatieven is het
inrichten van het gebied als klimaatbuffer om zo de gevolgen van klimaatverandering op te vangen.
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Bureau Stroming heeft uitvoerig onderzocht hoe het hoogwater kon ontstaan en of deze
natuurlijke maatregelen kunnen helpen bij extreme noodsituaties zoals in Limburg in 2021.
Het onderzoek bestond uit verschillende onderdelen:
1. Een uitvoerige analyse van de hoeveelheid neerslag in het hele stroomgebied tussen 13 en 16 juli 2021 en welk deel
daarvan op welk moment in de beken is gekomen;
2. De samenstelling van de bodem en het gebruik van het land is in kaart gebracht en wat daarvan het effect was op het
hoogwater;
3. Daarnaast is bekeken hoe de eerder genoemde natuurlijke oplossingen bij extreme neerslag de afvoer van het water
stroomafwaarts kunnen verminderen.
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Welke (natuurlijke) maatregelen werken?
Maatregelen zijn effectief als ze bijdragen aan de vertraging van waterstromen. We vertragen daarbij de reis van een
waterdruppel van de plaats waar hij valt naar de monding van de beek. De opnamecapaciteit van het landschap moet optimaal
benut worden.
•

Hoog opgaande vegetatie houdt meer water tegen dan korte vegetatie.

•

(Gedeeltelijk) open bodems in de zomer zijn ongewenst omdat water er sneller over het oppervlak gaat afstromen.

•

Het water dat ondergronds afstroomt door de bodem moet zo lang mogelijk in de bodem blijven.

•

Het water dat afstroomt over de hellingen moet vertraagd worden waardoor het de kans krijgt in de bodem te
(her) infiltreren.

•

Het water dat zich verzamelt onderaan de hellingen moet zoveel mogelijk vertraagd worden voordat het de beek bereikt.

•

Als water zich eenmaal in de beek bevindt, moet het de ruimte krijgen om de dalvlakte in te stromen.
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Meer weten?

Benut het Geuldal optimaal als overstromingsvlakte

Kijk op www.natuurmonumenten.nl/Geuldal bij

en beperk de aanleg van kades en dergelijke tot de

projecten. Hier kunt u ook het volledige rapport

hoogst noodzakelijke locaties. Voorkom dat het niet-

downloaden.

bebouwde deel van de vlakte kleiner wordt.

