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Samenvatting
In deze rapportage zijn de adviezen geformuleerd die gericht zijn op het verminderen van de risico's
van watertekort en wateroverlast en op het verbeteren van de waterkwaliteit in de Veenkoloniën.
Hiervoor is een deskundige adviescommissie samengesteld.
Er kan geconcludeerd worden dat het waterbeheer in het gebied goed op orde is; er zijn geen grote
acute problemen met de wateraanvoer, de waterafvoer of de kwaliteit. De afvoer van het overtollige
water in de winter en de aanvoer van water in het groeiseizoen om de tekorten aan te vullen zijn
goed georganiseerd.
Er wordt door de betrokken overheden beleid ontwikkeld en maatregelen uitgevoerd die de kwaliteit
van het water verbeteren en die het beheer van de waterkwantiteit versterken.
Er zijn echter twee belangrijke ontwikkelingen die nieuwe en aanvullende inspanningen nodig
maken. Ten eerste zal de ambitie van de landbouw om te komen tot hogere producties alleen
kunnen worden gerealiseerd als de wateraanvoer naar de gewassen in het groeiseizoen verbetert.
Ten tweede zal de verandering van het klimaat leiden tot een groter neerslagtekort in het
groeiseizoen en een grotere concurrentie om het IJsselmeerwater. In hoeverre de klimaatscenario's
werkelijkheid zullen worden is nu niet te zeggen, het gebied zal zich echter moeten voorbereiden op
passende reacties op de veranderingen die zich in de toekomst kunnen manifesteren.
De landbouw in het gebied is in de huidige situatie zeer afhankelijk van de aanvoer van
IJsselmeerwater. Een hoge landbouwambitie kan niet samengaan met een onzekere wateraanvoer.
In het rapport zijn maatregelen geïdentificeerd. Elke maatregel leidt tot noodzakelijke acties op
korte termijn. Het kan gaan om vervolgonderzoek, planvoorbereiding, pilotprojecten of
beleidsaanpassingen. Er wordt gepleit voor samenhangende pakketten van maatregelen die
toegesneden zijn op de bijzondere kenmerken van de deelgebieden in de Veenkoloniën.
Kennisontwikkeling en vooral kennisdeling met en door degenen die de kennis moeten gaan
toepassen is daarbij van groot belang. Communicatie gericht op bewustwording van de bewoners en
de ondernemers van de afhankelijkheid van goed en voldoende water en van de noodzaak om
veranderingen mogelijk te maken verdienen ook veel aandacht.
In aansluiting op de geformuleerde adviezen kunnen projecten worden gestart in de verschillende
deelgebieden waarin diverse maatregelen op hun uitvoerbaarheid en effectiviteit kunnen worden
onderzocht.
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1. Inleiding
1.1 Algemeen
De Veenkoloniën liggen in de provincies Groningen en Drenthe, tussen de Hondsrug in het westen en
Westerwolde in het oosten. Het gebied omvat ongeveer 80.000 hectare en heeft, zonder de stad
Emmen, circa 200.000 inwoners. De ontginning van het oorspronkelijk uitgebreide hoogveencomplex
heeft geresulteerd in een uitgebreid wijken‐ en kanalenstelsel en een rechthoekige kavelstructuur.
Hierdoor is het gebied uitermate geschikt voor de landbouw; grootschaligheid is mogelijk en water is
overal beschikbaar. Water wordt vanuit het IJsselmeer via het uitgebreide wijken‐ en kanalenstelsel
naar het gebied aangevoerd.
Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt in relatie tot klimaatverandering en economische
ontwikkelingen dat de Veenkoloniën een landbouwgebied is dat in de toekomst zal kunnen
concurreren op de wereldmarkt (Alterra, 2011).
De kracht van het gebied wordt
herkend door de Commissie Landbouw
(Agenda voor de Veenkoloniën, 2012).
Deze commissie heeft 10 adviezen
opgesteld met het oog op de
landbouwkundige ontwikkelingen in de
toekomst. De daarin geformuleerde
ambitie vormt één van de
uitgangspunten van het advies inzake
water voor de Veenkoloniën.
Een aantal adviezen van de Advies
Commissie Landbouw heeft een directe
relatie met water in het gebied:


Het verhogen van de opbrengsten



Ruimte voor
vergroeningsmaatregelen
(agrobiodiversiteit, blauw/groene
diensten)

Daarnaast adviseert de Commissie
Landbouw de waterbeschikbaarheid zeker te stellen.

1.2 Aanleiding advies en doel
Om adequaat op veranderingen te kunnen reageren is de adviescommissie Water voor de
Veenkoloniën ingesteld. De vraag aan de adviescommissie Water voor de Veenkoloniën gaat over het
beperken van de nadelige gevolgen van klimaatverandering en het bewerkstelligen van
verbeteringen met behulp van een langjarige strategie. Hierin is de leidende ambitie een minder
afhankelijk watersysteem voor de Veenkoloniën waarin de sector landbouw centraal staat.
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De adviescommissie heeft de volgende opdrachten meegekregen:
1. Maak de wateropgaven inzichtelijk, geef een huidige en toekomstige waterbalans en benoem de
kansen voor water in een overwegend landbouwkundig ingericht gebied.
2. Geef hiervoor een advies Water voor de Veenkoloniën en kom met een aantal concrete
aanknopingspunten/maatregelen/zorgpunten voor aanpak en uitvoering direct vanaf 2013 e.v.
en een doorkijk naar de lange termijn (2050) om tot daadwerkelijke inpassing te komen.

De adviescommissie heeft relevante rapporten en andere literatuur verzameld en benut voor het
advies. Een eerste concept is op 15 oktober besproken met een aantal stakeholders. Het definitieve
advies wordt gepresenteerd aan de Stuurgroep. In onderstaand schema is het project samengevat.
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1.3 Leeswijzer
Het rapport heeft betrekking op het gebied dat valt onder de Agenda voor de Veenkoloniën. Er
wordt van uitgegaan dat de lezer enigszins bekend is met het gebied, de kenmerken van de
landbouw en de discussies rond klimaat en energie. Voor de achtergrondbeschrijving en
onderbouwing van de inhoud van deze tekst is een bouwstenendocument opgesteld, dat als bijlage is
toegevoegd. De klimaatsveranderingen en ontwikkelingen op het vlak van landbouw worden in
hoofdstuk 2 beschreven. In hoofdstuk 3 wordt een scala aan mogelijke oplossingsrichtingen
gepresenteerd . In hoofdstuk 4 wordt vervolgens een aantal adviezen geformuleerd. Daarbij worden
pilotprojecten geschetst waarin de verschillende maatregelen, genoemd in hoofdstuk 3, nader
bestudeerd en ontwikkeld kunnen worden.
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2 Probleemschets
Water is van belang voor de huidige en toekomstige Veenkoloniën. De huidige en toekomstige
problematiek met betrekking tot het thema water verdelen we in drie onderwerpen, deze worden
hieronder beschreven:
 Watertekort
 Wateroverlast
 Waterkwaliteit
Deze driedeling wordt ook verder in dit advies gehanteerd.

2.1 Watertekort
De neerslag gedurende het jaar is groter dan wat er wordt verdampt; er is een neerslagoverschot.
In het groeiseizoen is er meer water nodig dan er aan neerslag valt, er is dan een neerslagtekort.
Dit wordt geïllustreerd aan de hand van onderstaand figuur die het neerslagtekort in het
groeiseizoen weergeeft. Hieruit valt af te leiden dat in een gemiddeld jaar een tekort optreedt van
ruim 100mm. In droge zomers (de 5% droogste zomers) loopt het neerslagtekort op tot ca. 300mm.

Het KNMI heeft in 2006 4 klimaatscenario’s ontwikkeld die de bandbreedte weergeven hoe het
klimaat in 2050 kan zijn. In de meeste studies wordt vanwege de bandbreedte uit gegaan van het
meest extreme scenario W+ om de maximale mogelijk opgave of effecten inzichtelijk te maken. Dit
scenario W+ hanteren we hier daarom ook.
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Als gevolg van klimaatsverandering zal bij het W+ scenario het gemiddeld neerslag tekort (neerslag
minus verdamping) stijgen van 144 mm naar 220mm (KNMI, 2006). In de onderstaande figuur is een
beeld gegeven hoe de huidige waterbalans eruit ziet en zoals die eruit ziet in 2050 uitgaande van het
W+ klimaatscenario. De neerslag zal afnemen en de verdamping neemt toe, waardoor de kans op
droogte wordt vergroot. Daarnaast zal de ambitie om opbrengsten te verhogen ook resulteren in een
toename van de gewasverdamping.

Figuur: Waterbalans in de huidige en toekomstige situatie. Getallen zijn specifiek voor de
Veenkoloniën en hebben een bredere range afhankelijk van locatie en type jaar (Provincie Drenthe,
2008). Capillaire opstijging verschilt per bodem en hoogteligging (0‐200 mm).
Zoals de bovenstaande
waterbalansen schetsen zijn de
Veenkoloniën afhankelijk van
wateraanvoer. Water wordt in de
zomer vanuit het IJsselmeer via het
noorden en zuiden aangevoerd en
opgemalen (zie nevenstaande
figuur). Het gaat jaarlijks om
gemiddeld 45 miljoen m3 . In het
natte jaar 2001 was de aanvoer 33
miljoen m3, in het droge jaar 2003
was het 71 miljoen m3. De praktijk in
2003 wees uit dat er vrijwel niet
meer water aangevoerd kon worden
vanwege de capaciteit van gemalen.
De kosten die de waterschappen aan
de provincies betalen voor het
opmalen variëren tussen 0,4 en 3
eurocent per kuub opgemalen
water.
De leveringszekerheid vanuit het

Figuur: Wateraanvoer in de Veenkoloniën
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IJsselmeer staat in de toekomst onder druk (Nationaal Waterplan, 2009). In het Nationaal Waterplan
wordt aangedrongen op vergroten van de zelfvoorziening qua water. Alterra (Alterra, 2011)
berekende dat bij ongewijzigd beleid de wateraanvoerbehoefte in 2050 met 44% toeneemt
Landelijk zijn afspraken gemaakt (de zogenaamde verdringingsreeks), waarbij op basis van functie
het IJsselmeerwater wordt verdeeld. De voor de Veenkoloniën zo belangrijke landbouw heeft bij de
verdeling van oppervlaktewater de laagste prioriteit (zie ook onderstaande figuur). Dit treedt alleen
op in perioden van watertekorten. Dat is ook het moment dat er beregeningsverboden kunnen
worden ingesteld vanuit het oppervlaktewater.

Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

Categorie 4

Klink en zetting (hoog)veen

Drinkwater

Kapitaalintensieve

Landbouw , natuur,

gewassen en proceswater

recreatie en scheepvaart

industrie

Tabel 1: Categorieën verdringingsreeks (bron: rapport Waterverdeling Noord Nederland) vertaald
naar de veenkoloniale gebruiksfuncties.
De hoeveelheid open water in de Veenkoloniën is relatief groot, circa 3% van het totale oppervlak.
Dit wordt echter langzaamaan verkleind door het dempen van sloten en het versmallen van wijken.
Zonder duidelijk beleid en ondersteunende handhaving zal dit proces doorgaan en de
waterbeschikbaarheid en –berging kleiner worden.
Door de Commissie Landbouw Veenkoloniën (Agenda voor de Veenkoloniën, 2012) is het advies
gegeven om opbrengstpotenties maximaal te benutten. Verschillende instanties zoals AVEBE,
Suikeruinie, LTO en PPO delen deze ambitie, zij vatten dit samen met de uitdrukking "15‐15‐10". Dit
betekent dat de huidige opbrengsten van respectievelijk suikerbieten, zetmeelaardappelen en
wintertarwe verhoogd kunnen worden naar 15 ton suiker, 15 ton zetmeel en 10 ton wintertarwe per
hectare. In ons gebied wordt met name zomergerst verbouwd en dit heeft een lagere opbrengst
potentieel (circa 7,5 ton graan).
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GEWAS

Huidige gemiddelde
opbrengst
(ton vers product/ha)

In praktijk haalbare
opbrengsten
(ton vers product)

Toename vocht
behoefte (mm)

Suikerbieten

55

86

156

Zetmeelaardappelen

45

75

130

Wintergerst

5,5

7,5

100

Tabel 2: De consequenties voor de extra watervraag (mm vocht) als gevolg van toename van de
opbrengsten van de huidige gemiddelde opbrengsten voor de hoofdgewassen in de Veenkoloniën
(bron CBS en LEI) naar de in praktijk haalbare opbrengsten.
Een hogere opbrengst betekent dat een gewas ook meer water moet gaan verdampen, de
watervraag neemt daarom toe. In de bovenstaande tabel zijn de consequenties voor de watervraag
weergegeven voor de meest gangbare gewassen in de Veenkoloniën. Te zien is dat de watervraag
door deze toename groot is (circa 100 tot 156 mm). De gewasverdamping zal globaal met 25 tot 35%
moeten toenemen om genoemde opbrengstpotenties te halen. De veranderingen voor de
watervraag van gewassen zijn berekend aan de hand van kengetallen uit praktijkonderzoek (PPO,
2003; PPO, 1999; Aequator, 2008; www.IRS.nl) en opbrengstgegevens (LEI en CBS, 2007).

2.2 Wateroverlast
Veel nadruk ligt op mogelijke watertekorten in de toekomst. Bij klimaatsverandering zullen zich
echter vaker extremere neerslaggebeurtenissen voordoen (Provincie Drenthe en Groningen, 2008)
waardoor wateroverlast frequenter zal optreden. Dit zal echter niet tot dusdanige wateroverlast
leiden dat er bijvoorbeeld overstromingen gaan plaatsvinden (Waterschap Hunze en Aa’s, 2007). Om
wateroverlast in stedelijke gebieden en gebieden rond de boezem te voorkomen, moet in extreem
natte perioden wel water worden vastgehouden in de Veenkoloniën. Dit kan worden gedaan door
bepaalde stuwen in de landbouwgebieden van de Veenkoloniën omhoog te zetten van winterpeil
naar zomerpeil. Zo zal water in de watergangen tijdelijk kunnen worden vastgehouden. Naar
verwachting zal dat 1 maal in de 30 tot 50 jaar nodig zijn.
De hydrologische infrastructuur is nog ruim bemeten in de Veenkoloniën. De afgelopen jaren is deze
infrastructuur verkleind: sloten en wijken zijn verland, gedempt of versmald, greppels zijn
geëgaliseerd. Zonder duidelijk beleid en ondersteunende handhaving zal dit proces doorgaan. Het is
van belang om voldoende open water in het gebied te houden om wateroverlast te voorkomen.
Mogelijk moeten lokaal wijken en kanalen teruggebracht worden tot een minimale vereiste breedte
en diepte.
Daarnaast speelt in een deel van de Veenkoloniën het probleem van maaivelddaling (zie linker
gedeelte onderstaande figuur) door veenoxidatie. Op basis van metingen in Friesland en het Groene
Hart is bekend dat afhankelijk van de drooglegging, veendikte en –soort het veenpakket met 0,3 tot
1,5 cm per jaar kan dalen (Aequator, 2010; Alterra, 2004). Uit een analyse door het waterschap
Hunze en Aa’s (2011) is gebleken dat de bodem op sommige plaatsen met 70 tot 90 cm is gedaald in
de afgelopen 50‐60 jaar. Dit komt overeen met waarden tussen de 1‐2 cm per jaar. Waterschap
Hunze en Aa’s heeft een analyse uitgevoerd, waaruit blijkt dat nog meerdere decennia
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maaivelddaling zal optreden als gevolg van oxidatie van veen. Grofweg is dit ca. 10.000 hectare
binnen de Veenkoloniën. Deze gebieden liggen met name aan de voet van de Hondsrug, in het
Hunzedal (Achterste Diep), bij Barger Compascuum (zie ook onderstaande kaart) en Bargerveen en
het Amsterdamse veld. Het gevolg van veenoxidatie is dat deze gebieden niet meer voldoen aan
droogleggingseisen en dat de landbouw niet meer optimaal uitgevoerd kan worden.

2.3 Waterkwaliteit
Het algemene beeld van de waterkwaliteit is dat deze de afgelopen 10 jaar sterk is verbeterd. Dit is
vooral een gevolg van aanscherping van het mestbeleid en het Lozingenbesluit openteelt en
veehouderij vanaf 2000 en van verdergaande beperkingen met betrekking tot gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen. Maar op veel aspecten voldoet de waterkwaliteit nog niet aan de
normen. Op basis van de jaarrapportages waterkwaliteit van Waterschap Hunze en Aa’s en Velt en
Vecht (2010 en 2011) kunnen op hoofdlijnen de volgende conclusies voor de Veenkoloniën worden
getrokken:
 Ecologische waterkwaliteit voldoet in de huidige situatie nog niet.
 Fysische‐chemische parameters overschrijden regelmatig de normen (stikstof, fosfaat en
zuurstofgehalte) .
 Gewasbeschermingsmiddelen: op alle meetpunten worden regelmatig waarden gemeten boven
de norm.
Tijdens het opvoeren van het IJsselmeerwater naar de Veenkoloniën verandert de kwaliteit van het
water. De kwaliteit van het water dat via de noordelijke route via Friesland en Groningen wordt
aangevoerd is beter dan wat via de Drentse route wordt aangevoerd.
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3 Wat kunnen we doen?
Hoe kunnen we de risico's van wateroverlast en watertekort verminderen en de kwaliteit van water
verbeteren? Dit hoofdstuk beschrijft een aantal mogelijke oplossingen en maatregelen in
willekeurige volgorde. Per maatregel staat beschreven wat het verwachte effect is op een aantal
waterthema’s en andere belangrijke factoren zoals kosten, ruimtebeslag en het effect op
verschillende functies.
Waterthema’s Voorraad
bodem

Voorraad
gebied

Aanvoer

Overige
thema’s

Ruimte
beslag

Functie
Recreatie
combinaties

Kosten

Afvoer

Berging

Gewas
Kwaliteit
verdamping

Natuur

Landbouw

Wonen /
werken

Met kleuren wordt aangegeven of het een positief effect heeft op de bovenstaand genoemde
factoren:


positief



neutraal



negatief

De kwalificatie van de effecten is richtinggevend, maar grofmazig. De volgorde van onderstaande
opsomming is willekeurig. De onderbouwing is beschreven in het bouwstenendocument.

3.1 De aanleg van grote waterbekkens.
Door waterbekkens aan te leggen en deze te vullen gedurende de winter kan een voorraad water
worden aangelegd voor het groeiseizoen. Deze zijn circa 110 tot 300 hectare groot. Uit een
verkennend onderzoek naar zelfvoorzienende watersystemen blijkt voor een gemiddelde zomer 6%
van het oppervlakte van de Veenkoloniën nodig te zijn en in droge zomers 8%. Bij het W+ scenario
wordt dit 11% en 13% (Alterra, 2011). De bekkens worden in de winter gevuld (met pompkracht) en
in de zomer gebruikt als bron voor beregening en om het zomerpeil in stand te houden.
Waterthema’s Voorraad
bodem

Voorraad
gebied

Aanvoer

Overige
thema’s

Ruimte
beslag

Functie
Recreatie Natuur
combinaties

Kosten

Afvoer

Berging

Gewas
Kwaliteit
verdamping
Landbouw

Wonen /
werken
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Figuur: Zoekgebieden grote bekkens (indicatief)

3.2 De aanleg van waterreservoirs op bedrijfsniveau
Bij deze optie worden op bedrijfsniveau kleinschalig reservoirs aangelegd. De reservoirs zouden op
landbouwgrond moeten worden aangelegd, maar ook bestaande wijken kunnen hiervoor ingezet
worden. Reservoirs kunnen gevuld worden middels het oppompen van water in natte perioden. Om
het uitzakken van water te voorkomen via de ondergrond kan het noodzakelijk zijn om de bodem van
een waterreservoir ondoorlatend te maken. Afhankelijk van de grondwaarde en de landbouwkundige
meeropbrengst is dit wel of niet rendabel. Uitgaande van het huidige veenkoloniale bouwplan en
met een grondwaarde van €25.000,‐ is er een klein positief rendement berekend (Aequator, 2009).
Bij hogere grondwaarde is het rendement negatief. Het hoge kostenniveau leidt tot de uitdaging om
middels functiecombinaties waterreservoirs rendabel te maken. Bijvoorbeeld door het winnen van
energie of vergroening binnen het nieuwe GLB beleid.
Waterthema’s Voorraad
bodem

Voorraad
gebied

Aanvoer

Overige
thema’s

Ruimte
beslag

Functie
Recreatie Natuur
combinaties

Kosten

Afvoer

Berging

Gewas
Kwaliteit
verdamping
Landbouw

Wonen /
werken
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3.3 Het gebruiken van het bestaande watersysteem voor het vasthouden
van water.
Om wateroverlast te voorkomen wordt het
huidige watersysteem al gebruikt om water in
vast te houden en tijdelijke peilstijgingen toe te
staan. Lokaal kan ook extra ruimte worden
gecreëerd in het watersysteem voor het
parkeren van water (zie nevenstaande schets).
Hierdoor ontstaan minder grote peilstijgingen in
tijden van veel neerslag. In het geval van het
vergroten van het watersysteem (zie
nevenstaande figuur) zal er in tijden van droogte
minder water worden aangevoerd, is er buffer
voor beregening en zal door het grotere natte
oppervlak de nalevering aan het grondwater
beter zijn. Eventueel kunnen ook functiecombinaties worden gemaakt met de aanleg van
natuurvriendelijke oevers en/of met de vergroeningseisen voortkomend uit het nieuwe Europese
landbouw beleid (GLB).
Waterthema’s Voorraad
bodem

Voorraad
gebied

Aanvoer

Overige
thema’s

Ruimte
beslag

Functie
Recreatie Natuur
combinaties

Kosten

Afvoer

Berging

Gewas
Kwaliteit
verdamping
Landbouw

Wonen /
werken

3.4 Wateraanvoer zekerstellen
Omdat ook andere gebieden rond het IJsselmeer een beroep zullen doen op het IJsselmeerwater zal
het gebied, door de samenwerkende overheden, via overleg en lobby het benodigde deel zeker
moeten stellen. In het waterverdelingsoverleg zal het grote economische belang van een adequate
watervoorziening voor het gebied effectief verdedigd moeten worden.
Waterthema’s Voorraad
bodem

Voorraad
gebied

Aanvoer

Overige
thema’s

Ruimte
beslag

Functie
Recreatie Natuur
combinaties

Kosten

Afvoer

Berging

Gewas
Kwaliteit
verdamping
Landbouw

Wonen /
werken
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3.5 Bodembeheer
De gronden in het gebied zijn droogte‐ en stuifgevoelig.
Door het organische stofgehalte te verhogen wordt deze
gevoeligheid verminderd en wordt het
watervasthoudendvermogen van de bodem vergroot.
Het verhogen van het organische stofgehalte in de
bodem is een langdurig proces waarin meerdere
maatregelen moeten worden genomen. Hierbij valt te
denken aan aanpassingen in de rotatie, teelt van
groenbemesters, aanvoer van organische meststoffen,
stimuleren van bodemleven en dergelijke. Daarnaast kan
gedacht worden aan het vergroten van de bewortelbare
zone, zodat wortels meer vocht beschikbaar krijgen.
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3.6 Peilbeheer
3.6.1 Bestemmingsplanologie
Algemeen geldt dat het peilbeheer de
functie van het gebied ondersteunt (peil
volgt functie). De zorg voor de peilen ligt bij
de waterschappen. Het voldoende droog
houden van de lagere delen leidt tot een
diepe grondwaterstand, en daarmee
drogere gronden, in de hogere delen. Het
droog houden van de lagere delen remt in
geval van aanwezigheid van veen de
oxidatie ervan niet. Door de voortgaande
oxidatie worden de hoogteverschillen
groter. In de naaste toekomst zal de
bodemdaling, o.a. door de oxidatie, in
combinatie met de vastgelegde peilen
leiden tot vernatting van de laagste delen.
Dit vraagt om nieuwe keuzes en besluiten
rond het peilbeheer. Vormen van
bestemmingsplanologie zullen
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Figuur: Aandachtsgebieden oxidatie veengronden

geïntroduceerd moeten worden om het mogelijk te maken dat (soms) de functie het peil moet
volgen en dat het waterbeheer leidend wordt gesteld voor het grondgebruik. Het gevolg kan zijn dat
op langere termijn het bouwland meer geschikt wordt voor grasland.
Het huidige uitgangspunt peil volgt functie maakt akkerbouw in vrijwel het gehele gebied mogelijk.
Door meer weidebouw in de nattere delen te bevorderen en daar een hoger peil te hanteren
ontstaan betere condities voor de akkerbouw in de hogere delen. In de nevenstaande figuur is
indicatief aangegeven waar nog gronden liggen waar oxidatie van veen plaatsvindt.
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3.6.2 Flexibel peilbeheer
Daarnaast is een meer flexibel peilbeheer mogelijk dat adequaat reageert op de weersverwachting en
of grondwaterstandsveranderingen. Het kunnen realiseren van modern peilbeheer wordt mede
bepaald door de technische sturingsmiddelen en detectiemethoden die beschikbaar zijn. Bij
wateroverlast zal snel gereageerd worden, voldoende afvoercapaciteit is daarvoor noodzakelijk. Met
het tijdelijk opzetten van peilen naar zomerpeil in de winter, kan wateroverlast benedenstrooms op
de boezem worden voorkomen.
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3.7 Egalisatie van percelen
De hoogteverschillen binnen de peilvakken en binnen de percelen leiden er toe dat er delen te nat en
andere te droog zijn. Uit een analyse van de drooglegging van de Veenkoloniën blijkt dat wanneer
5%‐10% van een perceel of gebied te nat is voor de functie landbouw, 30‐40% profiterend is. Dat wil
zeggen dat er water capillair op kan stijgen naar de wortelzone van het gewas. De overige 50 tot 65%
profiteert echter niet van capillaire opstijging vanuit het grondwater omdat de afstand tot het
grondwater te groot is. Dit deel profiteert dus ook niet van het aangevoerde water in het stelsel van
wijken en sloten .
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Door percelen of delen van de peilvakken te egaliseren kan het optimale peil voor een groter gebied
worden gerealiseerd. Dit resulteert eveneens in minder oppervlakkige afspoeling en zo tot
waterkwaliteitverbetering.

3.8 Delegeren van verantwoordelijkheden
Naast aanpassingen van beheertechnische aard, zijn er ook veranderingen op het gebied van
bestuur en delegatie van verantwoordelijkheden mogelijk. In dat kader is het de vraag of het
waterschap altijd moet zorgen en verantwoordelijk moet zijn voor drooglegging van de lager gelegen
percelen. Kan de grondgebruiker (eigenaar) deze verantwoordelijkheid binnen duidelijke kaders zelf
overnemen? Is het mogelijk dat de grondgebruikers binnen een peilvak samen onderdelen van het
dagelijks waterbeheer overnemen en de peilen vaststellen?

3.9 Aangepaste landbouwkundige maatregelen
Door specifieke bodembewerking kan het bewortelbare bodemprofiel vergroot worden. Hierdoor
komt meer water beschikbaar voor de plant en is minder aanvoer nodig. Naast de grofmazige
maatregel kan de landbouwpraktijk meer inspelen op de veranderende omstandigheden. Daarbij
behorende vragen zijn: Is het vroeg bewerken van de percelen altijd nodig? Kan de grondbewerking
ook iets later plaatsvinden? Kan met andere machines beter omgegaan worden met een hoger peil?
Is de relatie tussen het lage voorjaarspeil en de bewerkbaarheid van de bodem wel zo duidelijk?
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3.10 Water bij de plant brengen
Nu wordt een hoog zomerpeil aangehouden om levering van grondwater aan de landbouw mogelijk
te maken. Daarbij wordt er van uitgegaan dat het water vanuit de watergangen het grondwater
onder de bouwvoor op peil houdt (horizontale nalevering) . Uit de in 3.9 genoemde cijfers blijkt
echter dat 50 tot 65% niet profiteert van capillaire opstijging.
De hoge landbouwambitie vereist dat de planten altijd kunnen beschikken over voldoende water.
Het water moet dus tijdig en in de juiste hoeveelheid bij de plant worden gebracht. Dit kan
bijvoorbeeld met beregeningssystemen. De ontwikkeling van druppelirrigatie en
beslissingsondersteunende systemen verdient daarbij aanbeveling. Het water kan onttrokken
worden aan het grondwater, de waterinlaat met gebiedsvreemd water kan dan verminderd worden.
Hierbij wordt uitgegaan van een voldoende grondwatervoorraad en een aanvulling daarvan uit het
neerslagoverschot in de winter. Aanvulling met vastgehouden oppervlaktewater (optie 1 en 2) is
eventueel mogelijk.
Landbouwkundig is beregening een goed ingevoerde praktijk, het gebied met zijn kenmerkende
grote rechthoekige kavels leent zich goed voor grootschalige beregeningsinstallaties. Door
onderlinge ruil van kavels kunnen de mogelijkheden voor pivot beregening worden verbeterd. Uit
studies (Aequator, 2008; Grontmij, 2012) is bekend dat beregening nu reeds bedrijfseconomisch uit
kan en resulteert in opbrengstverhogingen, nu (12 tot 36%) en bij klimaatsverandering (10‐28%).
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Figuur: Pivot beregeningssysteem
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3.11 Peilgestuurde drainage (klimaat adaptief)/ondiep draineren
Drainage is een maatregel die veelal ingezet wordt om de ontwatering van landbouwpercelen te
verbeteren. Vanwege de goed doorlatende zandondergronden in de Veenkoloniën is dit niet een
algemeen gangbare maatregel, andere vormen dan gangbare drainage kunnen het grondfluctuaties
in landbouwpercelen beter sturen. Hierbij valt te denken aan
 peilgestuurde drainage of regelbare drainage
 ondiepe nauwe drainage
Door de uitstromingshoogte van de drainage te regelen (regelbare drainage) kan de
grondwaterstand ook meer worden
gestuurd. In tijden van veel water kan
de uitstromingshoogte worden
verlaagd en in tijden van droogte kan
het worden verhoogd, zodat er minder
water wordt afgevoerd. Dit laatste kan
in de Veenkoloniën mogelijk ook door
Figuur: Drainage waarbij de verzameldrain op een put
het peil in wijken tijdelijk te
uitstroomt met variabele uitstroomhoogte.
verhogen. Door dit proces te
automatiseren kan op afstand de uitstroomhoogte worden geregeld, bijvoorbeeld met een
smartphone. Dit wordt zogenaamd Klimaat adaptieve drainage genoemd.
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Ondiep en nauw draineren kan een oplossing zijn om tijdelijk hoge grondwaterstanden in lage
perceelsgedeelten te voorkomen.
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3.12 Vergroeningmaatregelen
Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid
(GLB) wordt momenteel herzien. Een
mogelijke grote verandering van het GLB
heeft te maken met
vergroeningsmaatregelen. Om biodiversiteit
te stimuleren worden in het kader van het
herzien van het GLB zogenaamde
vergroeningsmaatregelen voorgesteld. Dit
zullen voorwaarden zijn waar agrariërs aan
moeten voldoen om in aanmerking te
komen voor de volledige bedrijfstoeslag. Dit
beleid is in ontwikkeling.
Wateropgaven kunnen wellicht worden
gecombineerd met de vergroeningsopgave
binnen het watersysteem. Akkerranden en
bufferstroken zouden daarbij een bijdrage
kunnen leveren aan de verbetering van de
waterkwaliteit.

3.13 Verbeteren waterkwaliteit
Er zijn tal van maatregelen die kunnen worden uitgevoerd om de waterkwaliteit te verbeteren. Er zijn
maatregelen die zich richten op de bron of maatregelen die direct of indirect de waterkwaliteit
verbeteren. Hieronder is een opsomming weergegeven:
 Afkoppelen verhard oppervlak / stedelijk gebied / riool overstorten
 Vermindering erfafspoeling
 Baggeren van verontreinigde waterbodems
 Natuurvriendelijke oevers
 Akkerranden, bufferstroken
 Aanpak bij de bron (verminderen gewasbestrijdingsmiddelen)
 Overstromingsvlaktes
 Stimulering precisie bemesting / goed bodembeheer
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3.14 Communicatie, samen leren, kennisdeling
Bij alle maatregelen zal er veel aandacht moeten zijn voor uitleg aan de bewoners en de
ondernemers. Er zal veel geleerd worden en het delen van kennis is een voorwaarde. De
samenwerking tussen de onderzoeksinstellingen en de landbouwpraktijk is hierbij belangrijk.
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4 Het advies
De opdracht aan de Adviescommissie Water voor de Veenkoloniën was om de wateropgaven voor de
huidige en toekomstige situatie inzichtelijk te maken. Dit moest leiden tot adviezen en concrete
aanknopingspunten, maatregelen en zorgpunten voor aanpak en uitvoering direct vanaf 2013 e.v. en
een doorkijk naar de lange termijn (2050).
Zoals geschetst in hoofdstuk 2 is de huidige waterhuishoudkundige situatie van de Veenkoloniën
goed op orde. Er ligt een uitgebreid watersysteem waardoor er overal water kan worden aangevoerd
en er is geen sprake van wateroverlast. Acute problemen zijn niet aan de orde. Alleen de
waterkwaliteit voldoet nog niet aan de KRW eisen.
Om de veranderingen als gevolg van klimaat (verdroging en wateroverlast) het hoofd te bieden, om
de waterkwaliteit verder te verbeteren én om de landbouwkundige ambities te realiseren moeten nu
echter ontwikkelingen voorbereid en gestart worden. Hieronder worden maatregelen
geïdentificeerd en toegelicht. Het hoofdstuk wordt afgesloten met een pleidooi voor pilotprojecten
waarmee ervaring en kennis kunnen worden opgebouwd .

4.1 Algemeen
De mogelijke maatregelen hebben betrekking op bestuurlijke aspecten, op landbouwkundige
aspecten en op waterbeheeraspecten. Sommige maatregelen richten zich op één van deze aspecten,
andere maatregelen omvatten alle drie de aspecten. Soms zijn maatregelen duidelijk voorbehouden
aan de overheden of aan marktpartijen, veel zijn alleen in samenwerking tot uitvoering te brengen.
Elke maatregel interacteert met één of meerdere andere maatregelen, zij moeten daarom steeds in
samenhangende pakketten ontwikkeld worden en gebiedsspecifiek worden uitgerold. De
Veenkoloniën kunnen grofmazig onderverdeeld worden in 3 typen gebieden:
 Oude beekdalen (de Hunze, de Runde (bron van Ruiten Aa), Pagediep, de Mussel Aa en het
Schoonebekerdiep), gebieden met veelal iets nattere gronden en een afwijkend
verkavelingspatroon (kleinschaliger).
 Versleten dalgronden.
 Veengebieden (Hunzedal, Achterste Diep, Oosterbos, Berkenrode, Bargerveen en
Amsterdamseveld)
Per gebied is de problematiek verschillend, daarom moeten en kunnen per gebied andere pakketten
van maatregelen worden samengesteld en uitgevoerd worden. De hier betoogde samenhang in
gebiedsgerichte pakketten is niet nader uitgewerkt. Het advies beperkt zich tot het beschrijven van
de individuele onderdelen van de te ontwikkelen gebiedspecifieke pakketten van maatregelen. Deze
onderdelen zijn hieronder in 10 genummerde beschrijvingen geordend.
Het alles overkoepelende advies is om op korte termijn te beginnen met het anticiperen op mogelijke
klimaatsveranderingen en op de vastgelegde landbouwkundige ambitie. Dit kan door middel van het
starten van gebiedsgerichte pilotprojecten (meerdere peilvakken) om ervaring op te doen in de
praktijk. Communicatie met alle betrokkenen en het ondersteunen van effectieve kennisdeling zijn
daarbij belangrijk.
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Door concreet in gebieden aan de slag te gaan met een maatregel of combinaties van maatregelen,
wordt ervaring opgedaan die input geeft voor beleidsveranderingen en adequate en onderbouwde
bestuurlijke besluiten. Op deze wijze wordt per pakket van maatregelen duidelijk gemaakt welke
partijen meer of minder verantwoordelijk zijn, en of de geschetste maatregelen effectief zijn in de
Veenkoloniën.
Naast aanpassingen van beheertechnische aard, zijn er ook veranderingen op het gebied van
bestuur en delegatie van verantwoordelijkheden mogelijk. In dat kader is het de vraag of het
waterschap altijd moet zorgen en verantwoordelijk moet zijn voor drooglegging van de lager gelegen
percelen of dat de grondgebruikers in een peilvak samen een deel van het waterbeheer overnemen.
Daarom wordt het volgende aanbevolen:
1. Start een bestuurlijke discussie over het delen en/of delegeren van waterbeheer
verantwoordelijkheden en experimenteer met nieuwe beheervormen.
In de veengebieden van de Veenkoloniën speelt verdergaande veenoxidatie een meer pregnante rol.
De volgende problemen zijn daarin belangrijk:
 hogere kosten waterbeheer;
 CO2 uitstoot; verlies van landschappelijk karakteristieke bodem;
 conflicten tussen functies;
 eutrofiëring.
Er is reeds een notitie opgesteld door het waterschap Hunze en Aa’s over de problematiek rond de
veenoxidatie. Aansluitend hierop worden de volgende 2 maatregelen aanbevolen:
2. Stel een oxidatie beleid vast en toets dit middels praktijkprojecten.
In een praktijkpilot kunnen maatregelen als regelbare of ondiepe drainage, flexibel peilbeheer
worden getoetst. Maar ook zal bediscussieerd moeten worden of het peil de functie blijft volgen. Dit
zal niet altijd vanzelfsprekend zijn voor de veengebieden, maar dit kan ook gelden voor de laagste
gronden van de peilvakken. Daarom is het advies:
3. Bepaal beleid over de voortzetting van landbouw op marginale gronden.
In de huidige situatie is er 2 tot 3% open water in de Veenkoloniën. Met dit volume aan openwater
kan veel water tijdelijk bovenstrooms worden vastgehouden in de Veenkoloniën, zodat ook bij
extreme wateroverlast situaties op de boezem voorkomen kunnen worden. Er is in de huidige
situatie echter onvoldoende focus en urgentie om die hoeveelheid open water in stand te houden. In
de praktijk worden nog regelmatig wijken en sloten gedempt of versmald. Daarom:
4. Verscherp en handhaaf het beleid om dempen of versmallen van wijken en sloten te
voorkomen. Betrek hierin de bewustwording en het besef van de noodzaak en de
afhankelijkheid van voldoende water van goede kwaliteit.
Maatregelen om watertekorten te bestrijden spelen zich af op 3 niveaus:
 beleidsmatig
 waterbeheersing
 bedrijfsniveau
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Alle drie niveaus moeten samen in balans zijn om de watervoorziening in de toekomst te garanderen.
Op beleidsmatig niveau is het advies:
5. De waterschappen in samenwerking met de Agenda voor de Veenkoloniën moeten het belang
van waterbeschikbaarheid in de Veenkoloniën agenderen en landelijk lobbyen voor het veilig
stellen van deze wateraanvoer.
Dit moet leiden tot enerzijds voldoende aanvoer uit het IJsselmeer en anderzijds tot bewustwording
bij stakeholders in het gebied van het cruciale belang van voldoende water en van de kwetsbaarheid
van het gebied. Voor voldoende water in de toekomst moet gelobbyd worden op landelijk niveau.
Waterbekkens zijn één manier om watertekorten in de toekomst te bestrijden en de
zelfvoorzienendheid te vergroten. Deze maatregelen leggen een groot beslag op de ruimte. Mogelijk
zijn de waterbekkens rendabel te maken door invulling te geven aan vergroeningseisen in het
nieuwe GLB, en/of ze te combineren met recreatie en wonen of het opwekken van energie. Aanleg
is nu niet direct nodig, maar het rekening houden met eventuele aanleg kan problemen in de
toekomst voorkomen. Daarom is de aanbeveling:
6. Identificeer die gebieden die zich lenen voor de inpassing van grote waterbekkens en onderzoek
de mogelijkheden van bedrijfsgebonden reservoirs, bereid passende (ruimtelijke ordening)
beleidsmaatregelen voor en verken mogelijkheden voor nevenfuncties en inkomsten.
Beregening is een efficiënte manier om het water bij de plant te brengen en invulling te geven aan de
landbouwkundige ambities. Er is reeds beleid ontwikkeld om beregening vanuit het grondwater meer
mogelijk te maken in delen van de Drentse Veenkoloniën. Het advies is:
7. Ontwikkel beleid op waterverdeling in relatie tot beregening uit oppervlaktewater en
grondwater.
Het waterschap kan door aangepast waterbeheer de efficiëntie van het watergebruik optimaliseren.
In gebiedspilots kunnen andere vormen van peilbeheer worden onderzocht en uitgeprobeerd. Hierbij
kunnen agrariërs ook een rol krijgen door het peil in eigen sloten te beheren. Om hier meer ervaring
mee op te doen wordt geadviseerd:
8. Beproef in gebieden concepten als flexibel peilbeheer en het delegeren van
verantwoordelijkheden.
Agrariërs kunnen in hun landbouwkundige bedrijfsvoering en in de wijze van bodembeheer de
watervoorziening voor de gewassen sterk verbeteren. Hierdoor zal ook de wateroverlast op
perceelsniveau voorkomen kunnen worden. De Commissie Landbouw Veenkoloniën adviseert om te
kijken naar duurzamer bodembeheer als manier om de opbrengsten te optimaliseren. Overheden
hebben hierbij een faciliterende rol. Het vergroten van de kennis en ervaring op het gebied van
moderne beregeningtechnieken is belangrijk. De aanbeveling is:
9. Stimuleer initiatieven en innovatief onderzoek op het vlak van duurzaam bodemgebruik,
toename van organische stof en tegengaan van bodemverdichting en start studiegroepen met
agrariërs waarbij de kennis over bodembeheer en beregenen wordt verzameld en gedeeld.
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De waterkwaliteit moet verder verbeterd worden, de mogelijkheden om de agrarische bedrijven
meer te betrekken bij het verbeteren van de kwaliteit, mede in kader van het nieuwe GLB, verdient
veel aandacht. Daarom is het advies:
10. Continueer bestaand beleid op het vlak van waterkwaliteit. En stimuleer de agrarische praktijk
tot het verder doorvoeren van best practices en verken mogelijkheden voor het uitvoeren van
watertechnische maatregelen (bijv. natuurvriendelijke oevers).

4.2 Vertaling naar projecten
In aansluiting op de geformuleerde adviezen kunnen projecten worden gestart in de verschillende
deelgebieden waarin diverse maatregelen op hun uitvoerbaarheid en effectiviteit kunnen worden
onderzocht.
Het gaat dan om combinaties van maatregelen als: egalisatie van percelen; vernatten van lager
gelegen delen om tot betere watervoorziening te komen in de hogere delen; aanleg van
bedrijfsgebonden reservoirs; het toepassen van nieuwe landbouwkundige methoden; het verbeteren
van de doorwortelbaarheid; het beregenen met grondwater; het experimenteren met andere
vormen van peilbeheer in overleg met de perceeleigenaren; het beheren en herstel van wijken; het
remmen van veenoxidatie.
Technische ingrepen, nieuwe vormen van verantwoordelijkheid delen, voorlichting en scholing en
aangepaste landbouwkundige maatregelen kunnen worden geïntegreerd tot pilots in deelgebieden
van de Veenkoloniën. Hieraan wordt deelgenomen door agrariërs, onderzoekers van PPO, de
waterschappen, de provincies en gemeenten.
Het resultaat is ervaring en kennis op basis waarvan samenhangende maatregelen (pakketten)
gerangschikt kunnen worden in een meerjarige strategie.
Er wordt (nu) uitgegaan van vier pilots die ieder drie‐vier jaar duren, ieder met een omvang van
€200.000 ‐ €400.000.
Nadere definitie, het samenstellen van de consortia van betrokken actoren, planning en begroting
zullen de komende maanden moeten plaatsvinden.
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