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Melkveehouders in het Land van Wijk en Wouden kunnen een belangrijke
bijdrage leveren aan het realiseren van de waterbeheersdoelstellingen
door watervoorraadbeheer en piekberging. Flexibel peilbeheer, aanleg van
taludoevers, het creëren van meer open water en het maken van aparte
peilvakken zijn daarvoor geschikte maatregelen op bedrijfsniveau.
Daarmee kunnen zij een blauwe dienst leveren (water in droge perioden
of droge voeten bij neerslagpieken) aan de waterbeheerder (gebieden
waar zorgplicht niet wettelijk is voorgeschreven) of aan andere grondgebruikers (woningen of intensieve teelten zoals glastuinbouw en boomteelt).
Het proces van gezamenlijke kennisontwikkeling met waterbeheerders en
melkveehouders in de praktijk heeft de watervrees bij beide partijen verminderd om samen op zoek te gaan naar geschikte maatregelen om het
watersysteem te verbeteren. We bevelen aan dat in een pilot de kansen
voor agrarisch waterbeheer verder worden verkend op kosteneffectiviteit
en manieren waarop om blauwe diensten kunnen worden vormgegeven.
ISBN: 90-5634-173-1

Samenvatting ________________________________________________________________________
Ruimte voor water is noodzakelijk om het watersysteem voor te bereiden op
de toekomst. Toename van verschillende functies in het landelijk gebied,
veranderingen van het klimaat en veranderend denken over het inrichten van
het watersysteem liggen daaraan ten grondslag. Schaarste aan kostbare
ruimte vraagt om combinatie van functies. Landbouw en water is één van de
mogelijke combinaties. Dit project verkent de potenties voor watervoorraadbeheer en piekberging op agrarische bedrijven en gebiedsschaal in klei- en
veengebieden in Laag Nederland. De studie geeft inzicht in hoe principes die
zijn beschreven in Waterbeleid voor de 21e eeuw (W21), in de praktijk kunnen
worden toegepast.
Watervoorraadbeheer is het vasthouden van neerslag, zodat de inlaat van
(gebiedsvreemd) water in droge perioden kan worden verminderd. Watervoorraadbeheer kan droogteschade verminderen. Piekberging is het tijdelijk
opslaan van water om wateroverlast te voorkomen of om te voorkomen dat
het boezemsysteem te zeer wordt belast. Piekberging vindt plaats in de
bodem, in de sloten of bovenop het maaiveld.

De openheid is een belangrijke karakteristiek van het land van Wijk en Wouden

Probleemschets
Waterbeheersdoelstellingen op gebiedsniveau vormen de basis voor het
formuleren van doelstellingen op bedrijfsniveau. In deze studie onderzoeken
we per bedrijf de kansen voor agrarisch waterbeheer. We verkennen samen
met de ondernemers maatregelen op bedrijfsniveau die bijdragen aan het
realiseren van gebiedsdoelen voor watervoorraadbeheer en piekberging.
De waterbeheerders in het Land van Wijk en Wouden - Waterschap Wilck
en Wiericke, Hoogheemraadschap van Rijnland en Waterschap de Oude
Rijnstromen - hebben de volgende doelstellingen op gebiedsniveau geformuleerd:

•
•
•
•
•
•

vermindering van verdroging
vermindering van inlaat van gebiedsvreemd water (verminderingafhankelijkheid)
verruiming van mogelijkheden voor (tijdelijke) waterberging
meer flexibiliteit voor opvang van afvoerpieken
opvang van water van verhard oppervlak (met name in stadsranden)
verbetering van de waterkwaliteit

Werkwijze
We werken de concepten watervoorraadbeheer en piekberging in praktijk uit
voor zes melkveebedrijven. Deze liggen in verschillende polders en peilvakken - droogmakerijen en veengebieden - in het Land van Wijk en Wouden.
Met studiegroepen, gebiedsworkshops, bedrijfsbezoeken, huiskamerbijeenkomsten en bedrijfswaterplannen verkennen we samen met de belanghebbende partijen het effect en de haalbaarheid van maatregelen.
Het waterschap Wilck en Wiericke stelt de kwantitatieve waterbeheersdoelstellingen per polder en/of peilvak vast. Deze zijn afhankelijk van het bodemtype, het percentage open water, de positie in het watersysteem en gebruiksfuncties (gras, akkers, intensieve teelten, glastuinbouw, bebouwing).
Vervolgens stellen we een bedrijfswaterplan op voor zes deelnemende voorbeeldbedrijven, waarin we beschrijven met welke maatregelen deze invulling
kunnen geven aan agrarisch waterbeheer.
Waterbeheersdoelstellingen
De zes onderzoekspolders vormen een representatieve doorsnede van het
Land van Wijk en Wouden ten aanzien van bodem, grondgebruik en plaats in
het watersysteem.
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Figuur 1 Ligging van de polders waarin de zes proefbedrijven zijn gelegen

De zes voorbeeldbedrijven zijn alle melkveehouderijen. Zij geven een representatief beeld van de melkveehouderij in het land van Wijk en Wouden. De
bedrijfsdoelen vormen de basis voor de verkenning van maatregelen voor
watervoorraadbeheer en piekberging.
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Mogelijkheden voor watervoorraadbeheer op bedrijfsniveau
Boeren kunnen bijdragen aan het realiseren van de gebiedsdoelstellingen
voor watervoorraadbeheer. Daarvoor zijn de volgende maatregelen geschikt:
flexibel peilbeheer, meer open water en aparte peilvakken binnen het agrarische bedrijf. Flexibel peilbeheer is in beperkte mate inpasbaar in de huidige
bedrijfsvoering en het watersysteem. De andere twee maatregelen vergen
meer aanpassing in de bedrijfsvoering en/of het waterbeheer.
Voor het realiseren van watervoorraadbeheer moeten melkveehouders dus
vergaande maatregelen nemen. Met alleen flexibel peilbeheer worden de
doelen onvoldoende gehaald. Door het creëren van gemiddeld 1 tot 2%
meer open water kan een boer de watervoorraadbeheersdoelen halen, mits er
in het voorjaar voldoende neerslagwater beschikbaar is om vast te houden.
Maar ook als maar een kleine voorraad opgebouwd kan worden, heeft voorraadbeheer zin. Het optreden van problemen door droogte kan misschien
niet helemaal voorkomen worden, maar wel worden uitgesteld. Hierdoor zal
ook de schade door droogte minder zijn.
Mogelijkheden voor piekberging op bedrijfsniveau
Boeren kunnen bijdragen aan het realiseren van de gebiedsdoelstellingen
voor piekberging. Daarvoor zijn de volgende maatregelen op het agrarisch
bedrijf geschikt: flexibel peilbeheer, aanleg van taludoevers, meer open water en aparte peilvakken. Flexibel peilbeheer is in beperkte mate inpasbaar
in de huidige bedrijfsvoering en het watersysteem. Verdergaande maatregelen die een grote bijdrage aan de gebiedsdoelstellingen leveren vergen forse
aanpassingen van de agrarische bedrijfsvoering en de inrichting van het
watersysteem.
Als de melkveehouders dus vergaande maatregelen nemen, kunnen zij een
grote bijdrage leveren aan het realiseren van de waterbeheersdoelstelling
voor piekberging. Door de aanleg van taludoevers of het creëren van meer
open water kunnen zij tot tweemaal meer water opvangen dan de voor hun
bedrijven geformuleerde doelstelling. Daarbij gaat, afhankelijk van het oorspronkelijke percentage open water, circa 1 tot 4% van het bedrijfsoppervlak verloren.
Beoordeling van de maatregelen
De toepasbaarheid en effectiviteit van maatregelen hangt van een aantal
factoren af. Goed inpasbare maatregelen hebben minder grote negatieve
effecten op de bedrijfsvoering dan vergaande maatregelen. Het is afhankelijk
van gebiedskenmerken in hoeverre de waterbeheersdoelstellingen gehaald
kunnen worden. In alle gevallen geldt dat maatregelen voor watervoorraadbeheer niet samen kunnen gaan met een doelstelling voor piekberging. Door
watervoorraadbeheer is er geen ruimte meer om pieken tijdelijk te kunnen
bergen. Dit wordt als een belangrijk negatief neveneffect gezien.
Een ander aspect is de waterkwaliteit. Vanwege de beperking van inlaat van
gebiedsvreemd water, kan watervoorraadbeheer bijdragen aan een betere
waterkwaliteit. Als watervoorraadbeheer echter leidt tot langdurig stilstaand
water, kan lokaal een verslechtering van de waterkwaliteit optreden.
De balans van positieve en negatieve effecten hangt af van de kosteneffectiviteit. Door watervoorraadbeheer en piekberging kunnen schadeposten ten
gevolge van droogte of juist wateroverlast, worden verminderd.

In die gevallen kan het opofferen van een klein deel van de productiegrond
opwegen tegen de schades. Als bovendien de schades in omringende gebieden worden verminderd, kan waterberging op agrarische grond zeer kosteneffectief zijn. `Als boeren door waterberging ‘blauwe diensten’ leveren, kan
zelfs een extra bron van inkomsten worden gevonden.
Uit deze studie blijkt dat de boeren verdergaande maatregelen alleen willen
overwegen als de financiële basis goed is. Langdurige contracten met heldere, afrekenbare afspraken kunnen daartoe bijdragen.
Gebiedsperspectief voor agrarisch waterbeheer in het Land van Wijk en
Wouden
Een duurzame en toekomstgerichte waterhuishouding is een belangrijke pijler voor de ontwikkeling van het Land van wijk en Wouden. Water bepaalt hier
al van oudsher de identiteit van het landschap en de natuur is gebaat bij
voldoende schoon water. Ook de streekeigen economische dragers hebben
een waterbelang. Zo kan wateroverlast en/of watertekort leiden tot schade in
agrarisch en stedelijk gebied. De maatschappelijke opgave om dit te voorkomen neemt toe door verandering van klimaat en bodemdaling. Het agrarisch gebied blijkt hieraan bij te kunnen dragen door ruimte te geven aan
piekberging en watervoorraadbeheer op bedrijfsniveau. Zulke 'blauwe diensten' door agrariërs passen goed in het integrale toekomstbeeld voor het
Land van Wijk en Wouden. Bovendien sluit het naadloos aan op nieuw landelijk beleid voor water en ruimte en de ontwikkeling van bijbehorend groenblauw instrumentarium. Een nadere verkenning door alle betrokken partijen
verdient aanbeveling.
Conclusies en aanbevelingen
Het Land van Wijk en Wouden heeft een kwetsbaar watersysteem. Als de
voorspelde klimaatveranderingen doorzetten, zullen wateroverlast en watertekorten in de toekomst toenemen. De waterschappen zullen dan moeten
zoeken naar oplossingen die meer ruimte voor water geven. Het reserveren
van ruimte voor water is een dure maatregel, want de grondprijzen in dit gebied zijn hoog. Blauwe diensten kunnen een middel zijn om boeren te vergoeden voor hun bijdrage aan een beter waterbeheer. Het voordeel is dat de
ruimte die voor waterberging nodig is, niet door de waterbeheerder hoeft te
worden aangekocht.
De melkveehouderij in het Land van Wijk en Wouden kan een belangrijke
bijdrage leveren aan duurzame oplossingen van knelpunten in het watersysteem. Zij kan 'ruimte voor water' en 'meervoudig ruimtegebruik' in praktijk brengen door waterbeheer in de bedrijfsvoering in te passen.
Voor het volledig realiseren van de doelstelling voor watervoorraadbeheer
zijn verdergaande maatregelen nodig. Eenvoudig inpasbare maatregelen
voor piekberging leveren voldoende bijdrage aan het tegengaan van wateroverlast op melkveehouderijen. Verdergaande maatregelen voor piekberging
kunnen die bijdrage verder vergroten. De combinatie van meer open water
met flexibel peilbeheer wordt door zowel boeren als waterbeheerders als
meest effectief bestempeld voor watervoorraadbeheer en piekberging.
Zowel voor watervoorraadbeheer als voor piekberging bepaalt de hoeveelheid, het tijdstip en de tijdsduur waarmee waterberging wordt toegepast de

schade op het agrarisch bedrijf. De negatieve gevolgen bij watervoorraadbeheer zijn veel groter dan die bij piekberging. De opbouw van de watervoorraad gebeurt in een voor de boer ongunstige periode - het voorjaar
(bemesting, maaisnedes, weidegang, zaaien) – en langdurig hoge waterpeilen verminderen de draagkracht van de bodem en de kwaliteit en opbrengst van het gras.
Agrarisch Waterbeheer biedt mogelijkheden, maar er zijn ook onzekerheden.
Het verdient aanbeveling om het opgebouwde ideeëngoed te benutten om
een stap verder te zetten. In een praktijkexperiment (pilotstudie) kan de
effectiviteit van agrarisch waterbeheer op het watersysteem nader in beeld
worden gebracht, alsmede de gevolgen voor de bedrijfsvoering
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1

Inleiding
Ruimte voor water is noodzakelijk om het watersysteem voor te bereiden op de
toekomst. Toename van verschillende functies in het landelijk gebied, veranderingen van het klimaat en veranderend denken over het inrichten van het watersysteem liggen daaraan ten grondslag. Schaarste aan kostbare ruimte vraagt om
combinatie van functies. Landbouw en water is één van de mogelijke combinaties. Dit project verkent de potenties voor watervoorraadbeheer en piekberging op
het agrarisch bedrijf in klei- en veengebieden in Laag Nederland.

1.1 Aanleiding tot het onderzoek
Zelfvoorzienend in een veranderend klimaat
De scenariostudies van WB21 (Anders omgaan met water - Waterbeleid in de
21 e eeuw (2000)) wijzen op een afnemende wateraanvoer in het zomerhalfjaar. Zowel de neerslag als de rivierafvoeren zullen op de langere termijn
afnemen. Dat betekent dat de concurrentie om het beschikbare oppervlaktewater in de toekomst zal toenemen. Dat zal ook merkbaar zijn in laagNederland, waar de watervoorraad ’s zomers sterk afhankelijk is van wateraanvoer. De waterbeheerders in Nederland beseffen dat gebieden in toenemende mate zelf moeten kunnen voorzien in hun waterbehoefte.
WB21 voorspelt dat er in de toekomst weliswaar minder neerslag valt, maar
dat die hoeveelheid neerslag wel in minder en kortdurende, hevige buien zal
plaatsvinden (kader Klimaat en waterbeheer). Het watersysteem is hier niet
op toegerust: de dimensionering van watergangen is te gering en afvoer op
de boezemwateren staat centraal. Daardoor zal steeds vaker wateroverlast
optreden. Daarom zullen gebieden ook ten aanzien van het opvangen van
neerslagpieken zich meer moeten toeleggen op het vasthouden van water,
de eerste optie in de WB21-trits: ‘vasthouden -> bergen -> afvoeren’.
Kader

Klimaat en waterbeheer

Door het broeikaseffect zal het klimaat op aarde veranderen. Voor Nederland heeft dit tot
gevolg dat er meer neerslag zal vallen. Die neerslag valt echter minder regelmatig; zomers
worden droger, winters worden natter en de intensiteit van de buien neemt toe. Naast de
voorspelde zeespiegelstijging en de verdergaande bodemdaling in West Nederland heeft dit
enorme consequenties voor ons watersysteem. Er zal meer ruimte voor water moeten worden gemaakt waarin we grote neerslagpieken kunnen bergen om wateroverlast te voorkomen en we meer en langer water kunnen vasthouden om droge perioden te overbruggen.
Gevolgen voor de klimaatverandering bij de voorspelde toename in temperatuur (in 2100)
Jaarlijkse neerslag

Minimum +1 ˚C

Gemiddeld +2 ˚C

+ 3%

+ 6%

Maximum +4 ˚C
+ 12%

(mm)
Neerslagintensiteit

+ 10%

+ 20%

+ 40%

Zeespiegelstijging

+ 20 cm

+ 60 cm

+ 110 cm

1

In WB21 en de Vierde Nota Waterhuishouding (Waterkader 1999) stelt de rijksoverheid dat gebieden meer zelfvoorzienend moeten worden door het vasthouden en bergen van water te stimuleren. De landbouwsector kan daarin,
als grootste ruimtebeheerder en als grootste watervragende partij, een belangrijke rol vervullen. Agrarisch waterbeheer kan een bijdrage leveren aan
het voorkomen van wateroverlast (piekberging)en het terugdringen van bestaande problemen rond droogteschade, verdroging en inlaat van gebiedsvreemd water (watervoorraadbeheer) (kader Vormen van waterberging).

Kader

Vormen van waterberging

Watervoorraadbeheer
Voorraadbeheer is het vasthouden van de neerslag die in het gebied valt. Het vasthouden
van water heeft tot gevolg dat in natte perioden de grond- en oppervlaktewaterstanden
tijdelijk hoger zullen zijn. Met het vasthouden van de zomerse buien wordt getracht het inlaten van (gebiedsvreemd) water in droge perioden zo lang mogelijk uit te stellen of te voorkomen. De hogere waterstanden in de zomermaanden hebben een zeer tijdelijk karakter.
Piekberging
Piekberging is het tijdelijk opslaan van water in de bodem, in het open water of op het
maaiveld met als doel om wateroverlastproblemen als gevolg van hevige neerslag elders te
voorkomen of om te voorkomen dat het boezemsysteem te zeer wordt belast. Het optreden
van piekberging kan variëren van 1 maal per jaar tot eens in de 50 tot 100 jaar. De mate
van mogelijke peilfluctuatie in de bergingslocatie is sterk afhankelijk de locatie en de hoeveelheden water die wordt geborgen.
Bron: onderzoeksprogramma Meervoudig Ruimtegebruik en Waterberging in
Noord-Holland, 2001, projectteam MR + W

Agrarisch waterbeheer in Laag Nederland
Door actief beheer in de haarvaten van het watersysteem kan de landbouw
bijdragen aan een beter functionerend watersysteem. Op de zandgronden
wordt al enige jaren ervaring opgedaan met het langer vasthouden van water
ten behoeve van het voorkomen van droogte in het zomerhalfjaar. Zowel de
landbouw als de natuur zijn daarbij gebaat. Op het symposium Agrarisch
Waterbeheer, een stap verder naar een effectieve aanpak van verdroging dat het
CLM in december 2000 organiseerde, bleek dat aan Agrarisch Waterbeheer
inmiddels op brede schaal gewerkt wordt.
Ook binnen de landbouwsector wordt erkend dat zij een rol kan en dient te
vervullen in het beheren van watervoorraden. De WLTO geeft in Binnentuin
en Buitenhof (1998) haar visie op de toekomst van de landbouw binnen de
plattelandsvernieuwing. Ten aanzien van het beheer van zoetwatervoorraden
kan de land- en tuinbouw actief bijdragen aan de instandhouding van regionale waterbalansen. De WLTO ziet mogelijkheden in het benutten van de
bufferfuncties van land- en tuinbouw en in het zuinig en efficiënt omgaan met
water.
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Tijdens het symposium Kansen en beperkingen voor waterbeheer door agrariërs
dat In Natura in 2000 organiseerde, bleek dat de landbouw ook in laagNederland een grotere rol in het waterbeheer kan vervullen dan nu wordt
benut. Op vergelijkbare wijze als agrarisch natuurbeheer zich heeft ontwikkeld, kunnen kansen voor agrarisch waterbeheer worden opgepakt.
In de Visie op water in West-Nederland (WLTO, 2002) ondersteunt de WLTO
de opvatting dat water in eerste instantie moet worden vastgehouden om
wateroverlast te voorkomen, om boezems en polders te ontlasten of om een
voorraad gebiedseigen water voor droge periodes aan te leggen. De landbouw kan waterbeheer als een kansrijke functie opnemen, mits agrarisch
gebruik mogelijk blijft en blijvend middelen beschikbaar zijn voor deze zogenaamde 'blauwe diensten'. Deze benadering sluit aan bij het concept 'groene
diensten' dat in het Structuurschema Groene Ruimte (SGR2) (2002) nader
wordt uitgewerkt.

1.2 Doelstelling
De doelstelling van het project is: het samen met boeren en waterbeheerders
verkennen van de mogelijkheden van watervoorraadbeheer en piekberging door
melkveebedrijven in het Land van Wijk en Wouden.
Uitwerking
Samen met agrariërs en waterbeheerders in het gebied onderzoeken we de
mogelijkheden om op agrarische bedrijven een bijdrage te leveren aan watervoorraadbeheer en piekberging. Door het water efficiënter te beheren,
kunnen voordelen ontstaan voor de agrarische bedrijven zelf (bijv. minder
droogte- of natschade), voor andere gebiedsfuncties binnen de regio (bijv.
minder verdroging van natuur) en voor het gebiedsgerichte waterbeheer
(minder aanvoer van gebiedsvreemd water, minder wateroverlast).
Agrarisch waterbeheer is daarmee één van de kansen waarmee de landbouw
de bedrijfsvoering duurzaam kan verbreden en invulling kan geven aan
‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’.
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Probleemschets
In dit hoofdstuk gaan we in op de vraag op welke wijze de landbouw in het Land
van Wijk en Wouden een rol kan vervullen in het beheren van watervoorraden en
het tijdelijk bergen van water in perioden van wateroverlast. In nauwe samenwerking met agrariërs en waterbeheerders gaan we op zoek naar maatregelen op
melkveebedrijven die kunnen bijdragen aan het realiseren van waterbeheersdoelstellingen op gebiedsniveau.

2.1 Het Land van Wijk en Wouden
Het Land van Wijk en Wouden is gelegen tussen Zoetermeer, Leiden en
Alphen aan de Rijn (figuur 2.1). Het is een open gebied met veel agrarische
activiteit en diversiteit: met name melkveehouderij, akkerbouw en boomteelt. In veel opzichten vormen de polders - zowel veenweidepolders als
diepe verveende droogmakerijen - een buffer voor de omliggende steden.
Stedelingen komen voor de rust en ruimte. Een aantal boeren speelt hier op
in door producten en diensten aan te bieden, zoals huisverkoop van zuivelproducten, recreatievoorzieningen en educatiearrangementen.

LEIDEN

ALPHEN
A/D RIJN

ZOETERMEER

Figuur 2.1

Het Land van Wijk en Wouden (Integrale gebiedsvisie 2001)
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De landbouwstructuur
De landbouw in het gebied wordt gedomineerd door de melkveehouderij. In
de veenweidepolders zijn landbouw en natuur nauw verweven. Veel melkveehouders doen aan weidevogelbeheer en agrarisch natuurbeheer. In de droogmakerijen komen meer verschillende landbouwbedrijfstypen voor, zoals de
boomteelt en glastuinbouw in het zuiden en het westen van het Land van
Wijk en Wouden.
De melkveehouderij staat onder druk door dalende inkomsten en de sterk
stijgende grondprijs. Verschillende strategieën kunnen de positie van de
melkveehouderij versterken: schaalvergroting, verbreding en verdieping.
De gebiedscommissie ziet de beste kansen voor de melkveehouderij in verbreding en verdieping. De nabijheid van grote steden en het karakter van het
gebied biedt potenties voor vernieuwende activiteiten en producten.
Het watersysteem
Het gebied beslaat een oppervlakte van meer dan 23.000 ha en is onderverdeeld in 40 polders. Binnen de meeste polders worden verschillende peilvakken onderscheiden (in totaal 120), waarin een verschillende drooglegging wordt gehandhaafd.
Boerensloten en boezems geven het gebied haar eigen karakter. Het oude
waterhuishoudkundige patroon is echter aan het verdwijnen. De ontwikkeling
van intensieve teelten (boomteelt en glastuinbouw) en de toenemende verstedelijking geven minder ruimte voor het vasthouden en bergen van water
en veroorzaken versnelde afvoer van water. Het watersysteem wordt minder
veerkrachtig en daarmee gevoeliger voor droogte en wateroverlast. De afhankelijkheid van de snelle afvoer van regenwater en aanvoer van gebiedsvreemd water van buitenaf neemt toe. Deze ontwikkeling staat haaks op de
toename van de economisch belangen die met de intensieve functies zijn
gemoeid.
De veengebieden zijn aan bodemdaling onderhevig door oxidatie van het
veen. Gemiddeld daalt het maaiveld hiervan met 0,5 tot 1 cm per jaar (Van
der Ploeg, 2001). Door de bodemdaling nemen de problemen voor waterbeheersing verder toe. Dijken en kaden moeten worden verhoogd en de opvoerhoogte van gemalen vergroot. Door de verschillen in dalingssnelheid
wordt het watersysteem steeds meer versnipperd.
De grondwaterstroming wordt sterk bepaald door de hoogteligging van de
verschillende gebieden. De veenweidepolders zijn infiltratiegebieden, terwijl
in de diepe droogmakerijen zoute grondwater opkwelt.
Aanvoer van water in de zomermaanden is noodzakelijk om het oppervlaktewater op peil te houden. Een hoog peil is nodig om de bodemdaling te temperen, het rotten van heipalen te voorkomen en verdroging van natuurgebieden en droogteschade van landbouwgrond te verminderen. Water is verder
nodig voor de veedrenking en het doorspoelen van sloten om verzilting en
eutrofiëringsproblemen tegen te gaan.
De waterkwaliteitsnormen uit de 3e nota waterhuishouding (MTR-waarden:
maximaal toelaatbaar risico) worden op veel plaatsen in het Land van Wijk
en Wouden overschreden. Met name zout (kwel in droogmakerijen),
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meststoffen (stikstof en fosfor), bestrijdingsmiddelen, zware metalen (koper
en zink) en PAK’s vormen een probleem. Er is de afgelopen 20 jaar een sterke verbetering van de waterkwaliteit te zien, maar de verbetering gaat
steeds langzamer. Het aandeel van puntbronnen is sterk afgenomen, maar
diffuse bronnen zijn moeilijker aan te pakken (Waterkansenkaart Wilck en Wiericke 2001).

Figuur 2.2 De openheid is een belangrijke karakteristiek van het land van
Wijk en Wouden

2.2 De waterbeheersdoelstellingen
De waterbeheerders in het Land van Wijk en Wouden - Waterschap Wilck en
Wiericke, Hoogheemraadschap van Rijnland en Waterschap de Oude Rijnstromen - hebben de volgende doelstellingen voor het gebiedsgerichte waterbeheer geformuleerd:
•
streven naar voldoende veiligheid tegen overstroming en wateroverlast;
•
bereiken van een goede waterkwaliteit ten behoeve van gezonde ecosystemen;
•
mogelijk maken van economische activiteiten in het gebied (gebruikswaarde);
•
tegengaan van bodemdaling;
•
en behouden en versterken van de landschappelijke betekenis van water
(belevingswaarde).
De huidige manier van waterbeheer - afvoeren gebiedseigen water, aanvoeren gebiedsvreemd water en versnippering in peilbeheer - is op de lange
termijn niet vol te houden. Daarom moeten zowel gemalen als aan- en
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afvoerkanalen een grotere capaciteit krijgen en moet de boezemcapaciteit
worden vergroot. Deze maatregelen zijn echter moeilijk realiseerbaar en/of
extreem kostbaar. In de boezem zijn de maximaal toelaatbare peilschommelingen beperkt i.v.m. de hoogte en stabiliteit van de boezemkaden en doorvaarhoogte voor de scheepvaart. Verbreding van de kanalen is technisch
mogelijk, maar maatschappelijk onhaalbaar door bijv. de bebouwing op kaden (Waterkansenkaart Wilck en Wiericke 2001).
De trits van WB21 ‘vasthouden -> bergen -> afvoeren’ heeft daarom de
voorkeur van de waterbeheerders boven de huidige situatie. Dit heeft gevolgen voor het grondgebruik, die in de vervolgfasen van het opstellen van de
waterkansenkaart in beeld worden gebracht (Waterkansenkaart Wilck en Wiericke 2001) (kader Extreme watersituaties in het Land van Wijk en Wouden).
In dit onderzoek onderzoeken we de implicaties voor de landbouw als zij invulling geven aan de waterbeheersdoelstellingen op gebiedniveau voor watervoorraadbeheer en piekberging.

Kader

Extreme watersituaties in het Land van Wijk en Wouden

Op 19 september 2001 is een grote neerslagbui gevallen. De boeren in het Land van Wijk en
Wouden ondervonden daarvan problemen (eerder opstallen van het vee, slechte laatste
snede, uitstellen oogst van akkerbouwproducten). Ook in augustus 2001 viel er een forse
regenbui. Toen heeft niemand problemen ervaren, omdat er nog voldoende ruimte was voor
waterberging in de bodem. Op 19 september was de grond helemaal waterverzadigd en de
neerslag leidde onmiddellijk tot plassen op het land en snelle afvoer naar de sloot. Voormalen
en extra bemalingscapaciteit zijn dan slechts een druppel op de gloeiende plaat. Het waterschap Wilck en Wiericke onderzoekt nu per peilvak of er voldoende ruimte voor waterberging
om wateroverlast het hoofd te bieden.

De waterbeheersdoelstellingen worden momenteel voor het beheersgebied
van Waterschap Wilck en Wiericke geconcretiseerd in een visie voor de lange termijn (2050) en vervolgens in een uitwerking voor de middellange
termijn (de komende 10 tot 15 jaar). Functiegeschiktheidskaarten zullen
kansen en knelpunten op de kaart zetten die dienen als basis voor het uitvoeringsprogramma. Dat programma bestaat uit maatregelen en projecten
die het waterbeheer verduurzamen.

2.3 Benadering
Dit onderzoek richt zich op het inventariseren van de mogelijkheden voor
watervoorraadbeheer en piekberging op melkveehouderijbedrijven (inclusief
maïs). We onderzoeken welke bijdrage dit kan leveren aan het realiseren van
de waterbeheersdoelstellingen die het waterschap op gebiedsniveau
formuleert. De belangrijkste doelstellingen op gebiedsniveau zijn:
•
vermindering van verdroging
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•
•
•
•
•
•

vermindering van inlaat van gebiedsvreemd water (vermindering afhankelijkheid)
verruiming van mogelijkheden voor (tijdelijke) waterberging
meer flexibiliteit voor opvang van afvoerpieken
opvang van water van verhard oppervlak (met name in stadsranden)
verbetering van de waterkwaliteit
oplossen van plaatselijke knelpunten (droogteschade en natschade op
percelen).

Inzoomen en uitzoomen
Om de bijdrage van maatregelen op agrarisch bedrijfsniveau aan de waterbeheersdoelstellingen op gebiedsniveau in beeld te krijgen hanteren we een
aanpak met behulp van de volgende te onderscheiden doelen:
1. gebiedsdoelen:
De waterbeheersdoelstellingen van het waterschap voor watervoorraadbeheer en piekberging op gebiedsniveau (polders of peilvakken) zijn het
uitgangspunt.
2. bedrijfsdoelen:
We vertalen de gebiedsdoelen naar doelen voor een inliggende agrarisch
bedrijf. Vervolgens onderzoeken we per bedrijf de kansen voor agrarisch
waterbeheer: We verkennen samen met de ondernemer maatregelen op
bedrijfsniveau die bijdragen aan het realiseren van gebiedsdoelen voor
watervoorraadbeheer en piekberging.
Resultaten zijn breed toepasbaar
De kennis die voor het Land van Wijk en Wouden wordt ontwikkeld, kan
bruikbaar zijn voor andere gebieden in Laag-Nederland. Dat geldt met name
voor gebieden met een vergelijkbare bodemopbouw (klei- en veenpolders) en
een vergelijkbaar grondgebruik (melkveehouderij).
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Werkwijze
We werken het concept watervoorraadbeheer en piekberging in praktijk uit voor
zes melkveebedrijven in verschillende polders en peilvakken - droogmakerijen en
veengebieden - in het Land van Wijk en Wouden. In studiegroepen, gebiedsworkshops, bedrijfsbezoeken, huiskamerbijeenkomsten en bedrijfswaterplannen verkennen we samen met de belanghebbende partijen het effect en de haalbaarheid
van maatregelen.

3.1 Projectgroep, studiegroep en klankbordgroep
In het project werken we met verschillende werkgroepen:
•
projectgroep
•
studiegroep
•
klankbordgroep
De projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van sturende partijen op het
gebied van landbouw en water: waterschap Wilck en Wiericke, Hoogheemraadschap van Rijnland, provincie Zuid-Holland en de agrarische natuurvereniging Land van Wijk en Wouden). De projectgroep heeft het project geïnitieerd, adviezen gegeven en resultaten getoetst aan het projectvoorstel.
De studiegroep bestaat uit de zes boeren met wie de mogelijkheden voor
watervoorraadbeheer en piekberging op bedrijfsniveau zijn onderzocht. De
inbreng en uitwisseling van praktijkkennis staat centraal.
De klankbordgroep is een breder samengestelde groep (naast leden van de
projectgroep en de studiegroep o.a. de gebiedscommissie, WLTO, In Natura,
LNV-Zuidwest) die in interactieve bijeenkomsten (gebiedsworkshops) onderdelen van het project verder uitdiept en kennis uit praktijk, beleid en onderzoek met elkaar confronteert.

3.2 Gebiedskeuze en werving deelnemers
De projectgroep heeft zes deelgebieden geselecteerd waarvoor we de mogelijkheden voor agrarisch waterbeheer nader uitwerken. Criteria die een rol
hebben gespeeld bij de gebiedskeuze zijn:
•
draagvlak onder agrariërs om aan dit project deel te nemen
•
variatie in bodemtypen (veen, klei-op-veen en droogmakerijen)
•
variatie in gebruiksfunctie
•
variatie in waterbeheersdoelstellingen
•
variatie in de veehouderijbedrijven (bedrijfsstrategieën)
•
mogelijkheden voor combinatie van waterbeheer met andere gebiedsgerichte doelen (o.a. natuur en landschap)
In overleg met de ANV Land van Wijk en Wouden zijn veehouders met verschillende bedrijfsstijlen en bodemtypen voor het project geworven.
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De mogelijkheden voor agrarisch waterbeheer die bijdragen aan het realiseren van doelstellingen op polderniveau werken we in nauw overleg met de
ondernemers tot in detail voor hun bedrijven uit.

3.3 Gebiedsdoelen
Het waterschap Wilck en Wiericke stelt de waterbeheersdoelstellingen op
gebiedsniveau (per polder en/of peilvak) vast. Deze doelstellingen zijn afhankelijk van de bodemgesteldheid (veen klei), het percentage waterberging
(open water), de positie in het watersysteem (afstand tot de boezem, ruimte
in de boezem), gebruiksfuncties (gras, akkers, intensieve teelten, glastuinbouw, bebouwing). In het kader van het nieuwe waterbeleid (WB21, stroomgebiedsvisies) stelt het waterschap momenteel een waterkansenkaart op en
voert in het kader van de normeringstudie berekeningen uit naar de faalkansen van het watersysteem per polder/peilvak.
De definitieve waterkansenkaart is nog niet gereed. Wel kunnen we gebruik
maken van voorlopige tussenproducten van de normeringstudie (zorgplicht
van het waterschap voor het voorkomen van waterlast (afhankelijk van de in
de polder voorkomende gebruiksfuncties)) en deskundige inschattingen van
het waterschap over de waterbeheersdoelstellingen per polder/peilvak.
We geven een kwantitatieve inschatting van de waterbeheersdoelstellingen
voor de zes polders/peilvakken.

3.4

Bedrijfswaterplannen
We stellen een bedrijfswaterplan op voor de zes deelnemende voorbeeldbedrijven, waarin we beschrijven op welke wijze de melkveebedrijven een bijdrage kunnen leveren aan de gebiedsdoelen. Voor de voorbeeldbedrijven
leggen we een bedrijfsbezoek af.
Een bedrijfswaterplan heeft de volgende opbouw:
1 . Bedrijfsbeschrijving.
We brengen de huidige situatie van het bedrijf in beeld en de plaats ervan
in het gebied. We beschouwen daarbij voornamelijk hydrologische aspecten (drainage, greppels en perceelsloten), aan water gerelateerde aspecten (natuur, waterkwaliteit) en de toekomstvisie van de ondernemer.
2 . Huidige situatie.
Inventarisatie van huidige knelpunten in de bedrijfsvoering t.a.v. watertekorten en wateroverlast.
3 . Doelstellingen.
De doelstellingen op polderniveau zijn richtinggevend voor de doelen voor
het bedrijf. De doelen worden zo veel mogelijk gekwantificeerd in mm’s (of
m3).
4 . Eenvoudig inpasbare maatregelen in agrarische bedrijfsvoering en watersysteem.
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Samen met de boer verkennen we welke maatregelen voor watervoorraadbeheer en piekberging zonder grote aanpassingen inpasbaar zijn in
de huidige agrarische bedrijfsvoering en in het huidige watersysteem.
5 . Maatregelen die vergaande aanpassingen van de agrarische bedrijfsvoering en inrichting van het watersysteem vergen.
Om meer ruimte voor watervoorraadbeheer en piekberging op het bedrijf
te realiseren, zijn ver(der)gaande aanpassingen van de agrarische bedrijfsvoering en de inrichting van het watersysteem noodzakelijk. Samen
met de boer verkennen we welke maatregelen dan het meest geschikt zijn
(minste aanpassingen bedrijfsstructuur en grootste hydrologisch effect).
6 . Effecten op waterkwaliteit.
De maatregelen voor watervoorraadbeheer en piekberging (4 en 5) zullen
de waterkwaliteit beïnvloeden. (wijziging inrichting van de sloot, emissie
van mineralen en bestrijdingsmiddelen, gebiedsvreemd water).
7 . Water als economische activiteit.
Verdergaand agrarisch waterbeheer kan zich ontwikkelen tot een blauwe
dienst die de bedrijfsvoering kan verbreden met de neventak ‘water’.
We dragen er zorg voor dat de wensen en kennis en ervaringen van de ondernemers ten aanzien van het waterbeheer in de bedrijfswaterplannen worden verwerkt. De plannen geven de boeren meer inzicht in het waterbeheer
op bedrijfsniveau en op gebiedsniveau en kunnen dienen als advies voor het
oplossen van plaatselijke knelpunten.

3.5 Gebiedsworkshops
In twee workshops hebben we de mogelijkheden voor agrarisch waterbeheer
in breder verband verkend met de klankbordgroep.
1. Verkenning agrarisch waterbeheer
We maken een eerste verkenning van watervoorraadbeheer en piekberging
op agrarische bedrijven. We onderzoeken dat vanuit twee invalshoeken:
•
•

de wensen van de waterbeheerders ten aanzien van waterbeheer op het
agrarisch bedrijf
de wensen van de agrariërs ten aanzien van het gebiedsgerichte waterbeheer

2. Uitwerking agrarisch waterbeheer
We organiseren een tweede gebiedsworkshop met de volgende doelen, namelijk het in beeld brengen van:
1 . de mogelijke maatregelen voor piekberging en watervoorraadbeheer op de
zes proefbedrijven
2 . de prioriteit die boeren en waterbeheerders geven aan de mogelijke
maatregelen.
3 . de beste manier om maatregelen in praktijk te brengen.
Meningsvormende discussie over de rol van de landbouw in het waterbeheer met o.a. de volgende vragen:
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•
•
•

In hoeverre is het wenselijk om waterbeheerstaken te verdelen tussen
de waterbeheerder en de boeren?
Welke taken kunnen in beheer van de boeren worden gegeven en onder welke voorwaarden?
Op welke wijze kan de gezamenlijke verantwoordelijkheid van waterbeheerders en boeren worden vormgegeven? Welke afspraken zijn
onmisbaar om agrarisch waterbeheer als volwaardig product op te
nemen in de landbouwbedrijfsvoering?

3.6 Potenties en adviezen
We hebben de haalbaarheid en de effectiviteit van de maatregelen op de volgende aspecten (globaal) onderzocht:
•
Gevolgen voor de landbouw: in hoeverre zijn de maatregelen inpasbaar in
de bedrijfsvoering? Wat zijn de voor- en nadelen voor de boeren?
•
Effectiviteit op gebiedsniveau: in hoeverre hebben de maatregelen invloed op de watervoorraden op gebiedsniveau?
•
Zijn er neveneffecten van de maatregelen, bijvoorbeeld op waterkwaliteit,
natuurwaarde en maaivelddaling?
Op basis van de uitkomsten uit de diverse activiteiten sluiten we het project
af met het advies aan de gebiedscommissie Land van Wijk en Wouden.
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Waterbeheersdoelstellingen
Voor de zes gebieden waarin de proefbedrijven zijn gelegen geven we een korte
gebiedsbeschrijving en formuleren de waterbeheersdoelstelling op polderniveau
(§4.1). Deze gebiedsdoelen vertalen we vervolgens naar bedrijfsdoelen (§4.2) die
de basis vormen voor de verkenning van maatregelen voor watervoorraadbeheer
en piekberging. We geven daarin tevens een korte schets van de bedrijven.

4.1 De zes onderzoeksgebieden
De ligging van de polders waarin de zes proefbedrijven zijn gelegen, staat
weergegeven in figuur 4.1.
1. De Grote Polder
2. Polder Achthoven
3. De Grote Westeindse Polder
4. De Geer- en Buurtpolder
5. De Drooggemaakte Geer- en Kleine Blankaardpolder
6. De Galgpolder
Vijf polders liggen in het beheergebied van Waterschap Wilck en Wiericke,
één polder (Polder Achthoven) ligt in het beheergebied van Waterschap de
Oude Rijnstromen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland voert het waterkwaliteitsbeheer en beheert de boezemwateren.

2
1
4
3
6
5

Figuur 4.1

Ligging van de polders waarin de zes proefbedrijven zijn gelegen
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4.2 Gebiedsbeschrijving en waterbeheersdoelstellingen op
polderniveau
4.2.1

Karakteristieken van de onderzoekspolders
De zes onderzoekspolders vormen een representatieve doorsnede van het
Land van Wijk en Wouden qua bodem, grondgebruik en plaats in het watersysteem. In tabel 4.1 geven we een beknopt overzicht van de karakteristieken van de polders. In bijlage 1 staat een uitgebreide beschrijving.

Tabel 4.1

Karakteristieken van de zes onderzoekspolders

polder (peilvak)

bodem

grondgebruik

waterhuishouding

overig

De Grote Polder

veenweidepol-

melkveehouderij

6,3% open water

onder druk van

(7)*

der

(boomteelt)

zp: -2,05 / wp:

stedelijke uit-

(414 ha)

(kreekruggen)

-2,30

breiding Leiden

Polder Achthoven

veenweidepol-

6,1% open water

deels ANL- en

(3.10.1.1)*

der

zp: -1,80 / wp:

relatienotagebied

(365 ha)

(klei op veen)

Grote Westeindse

veenweidepol-

Polder
(4a)*

melkveehouderij

-1,90
melkveehouderij

12,5% open water

ingelegen natuur-

der (slappe

(particuliere onder-

gebied met wei-

bodem)

bemalingen aanwe-

devogelbestem-

zig)

ming (hoger en

zp: -2,20 / wp:

natuurlijk peil-

-2,35

verloop)

5,2% open water

watert af op na-

zp: -2,20 / wp:

tuurgebied en

-2,30

vervolgens op

401 ha)

Geer- en Buurt-

veenweide-

polder

polder

melkveehouderij

(20b)*
65 ha)

boomteeltgebied
overloopgebied
van hoogwatersloten langs Oude
Rijn

Drooggemaakte

droogmakerij

melkveehouderij

4,3% open water

Geer- en Kleine

(katteklei, in-

(glastuinbouw)

zp: -4,75 / wp:

Blankaardpolder

stabiele bodem)

ANL-bestemming

-5,00

(13)*
(145 ha)
De Galgpolder

melkveehouderij

2,0% open water

overloop voor

(25x)*

droogmakerij

(geen akkerbouw

(veel hoogwaterslo-

water uit Hazers-

(142 ha)

door kalkloze

ten)

woude-Dorp

bodem)

(brakke kwel)
zp: -5,85 / wp:
-5,85

*: nummering van het peilvak volgens de waterschappen
zp: zomerpeil t.o.v. NAP / wp: winterpeil t.o.v. NAP
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4.2.2

Waterbeheersdoelstellingen op peilvakniveau
Op basis van ervaringskennis van het Waterschap Wilck en Wiericke aangevuld de voorlopige resultaten van de normeringsstudie en het eerste concept van de waterkansenkaart hebben we de waterbeheersdoelstellingen
voor de onderzoekspolders geformuleerd. Deze doelstellingen zijn dus niet
definitief vastgelegd door het waterschap, maar geven ons wel de mogelijkheid om de perspectieven voor agrarisch waterbeheer zo dicht mogelijk bij
de (toekomstige) praktijk te onderzoeken.
Het waterschap is tot een bepaald niveau verplicht om grondgebruikers te
vrijwaren van wateroverlast bij neerslagpieken en te voorzien van water in
tijden van droogte. Dat ‘bepaalde niveau’ voor het voorkomen van wateroverlast onderzoekt het waterschap momenteel in de normeringsstudie en is
afhankelijk van het soort grondgebruik (zie kader Zorgplicht van het waterschap bij wateroverlast). Voor watervoorziening in tijden van droogte bestaat (nog) geen harde, afrekenbare taakstelling voor het waterschap.
Kader

Zorgplicht van het waterschap bij wateroverlast

Het waterschap heeft de zorgplicht voor de waterkwantiteit in het regionale watersysteem.
Hier geldt voor wateroverlast momenteel geen landelijke normering. Het waterschap kan
niet aansprakelijk worden geacht voor schade, zolang er niet aantoonbaar tekort is geschoten
in de wettelijk opgedragen zorgplicht. Op basis van jurisprudentie is bekend tot hoever deze
taakuitoefening dient te reiken. Bij extreme weersituaties kan het rijk de Wet Tegemoetkoming Schade (WTS) van toepassing verklaren. In dat geval kunnen agrariërs de oogstderving
door waterschade vergoed krijgen. Vaak is sprake van een tegemoetkoming en niet van een
volledige vergoeding.
In het kader van het nieuwe waterbeheer wordt gewerkt aan meer helderheid naar burgers,
bedrijven en overheden over de mogelijkheden en beperkingen van het regionale watersysteem. Voorzien gaat worden in een systematiek waarbij elk grondgebruik een eigen overstromingsnorm (basisnorm) krijgt (zie tabel). De discussie over de te hanteren normen is nog
volop in beweging. Wel staat de volgende driedeling in verantwoordelijkheid op stapel.
Voor de waterbeheerder betekenen de normen een concrete invulling van de zorgplicht (inspanningsverplichting). Tevens geeft het rijk aan bij welke omstandigheden haar verantwoordelijkheid ingaat (WTS). In het tussengebied tussen overstromingsnorm
(eindpunt zorgplicht waterschap) en WTS-grens (startpunt zorgplicht rijk) is de eigenaar
of gebruiker van de grond zelf verantwoordelijk voor de gevolgen van wateroverlast (zie
figuur). Eventuele schade komt voor eigen rekening of kan - zo mogelijk - worden verzekerd. Figuur 4.2 veduidelijkt deze driedeling in verantwoordelijkheid.
Tabel

De voorgestelde basisnormen (grootte van de neerslagpiek vertaald in
herhalingsfrequentie) per grondgebruik die de bovengrens aangeven
van de zorgplicht van het waterschap om overstroming te voorkomen

Grondgebruikstype

Basisnorm
(frequentie van optreden
neerslagpiek)

Grasland

eens per 10 jaar

Akkerbouw

eens per 25 jaar

Hoogwaardige land & tuinbouw / Glastuinbouw

eens per 50 jaar

Bebouwd gebied extensief

eens per 100 jaar

Bebouwd gebied gemiddeld

eens per 500 jaar

Bebouwd gebied intensief

eens per 1000 jaar

Bron: Normering regionale wateroverlast (voorstel) 2001

17

rijk (WTS)
WTS-grens
‘grijs gebied’

neerslag

basisnorm

intensiteit
(1/jr)
waterschap

verantwoordelijkheid

Figuur 4.2 Verantwoordelijkheden voor waterschade

In Tabel 4.2 staan de waterbeheersdoelstellingen voor de zes onderzoekspolders weergegeven. Voor enkele polders is zowel een doelstelling voor watervoorraadbeheer als voor piekberging geformuleerd. In praktijk zal het waterschap een keuze moeten maken, omdat beide
doelstellingen moeilijk (niet) samengaan in dezelfde polder: "in een volle badkuip kun je
immers geen extra water bergen".

Tabel 4.2

Waterbeheersdoelstellingen voor de zes onderzoekspolders
(hoofddoelstelling en secundaire doelstelling tussen haakjes)

polder (peilvak)

doel voor watervoorraadbe-

doel voor piekberging

heer
De Grote Polder

watervoorziening voor eigen

-

(7)*

polder

(maalstop -> ontlasten boezem)

Polder Achthoven

watervoorziening voor eigen

voorkomen wateroverlast in eigen

(3.10.1.1)*

polder

polder
(maalstop -> ontlasten boezem)

Grote Westeindse Polder

watervoorziening voor eigen

-

(4a)*

polder

(eigen polder)

(opheffen onderbemalingen)
Geer- en Buurtpolder

watervoorziening voor natuur

voorkomen wateroverlast in eigen

(20b)*

en boomteelt in lagere polders

polder
voorkomen wateroverlast ivoor
boomteelt in lagere polders

Drooggemaakte Geer- en

-

voorkomen wateroverlast in eigen

Kleine Blankaardpolder

polder

(13)*

maalstop -> ontlasten boezem

De Galgpolder

-

voorkomen wateroverlast voor

(25x)*

intensieve teelten in lagere polder
voorkomen wateroverlast voor
bebouwing in hogere polders

*: nummering van het peilvak volgens de waterschappen
-: geen (versterking van de) waterbeheersdoelstelling omdat daaraan reeds wordt voldaan in de huidige situatie
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Eén polder - de Geer- en Buurtpolder - kan een watervoorraadbeheersfunctie
vervullen voor een andere polder. Door het vasthouden van water in de winterperiode, kunnen het lager gelegen natuurgebied en de polder met de toenemende boomteelt in droge perioden van water worden voorzien. De drieoverige veenweidepolders kunnen hun watervoorraadbeheer versterken om
meer zelfvoorzienend te worden (minder inlaat van gebiedsvreemd water). De
laaggelegen droogmakerijen hebben geen voorraadfunctie. Zij worden jaarrond voorzien van voldoende kwelwater. Dit kwelwater zal in de toekomst wel
steeds brakker worden, waardoor het vasthouden van zoet water aan belang
kan gaan winnen.
Op twee polders na - de Grote Polder en de Grote Westeindse Polder - heeft
piekberging prioriteit. Oorzaak is de vaak beperkte hoeveelheid open water,
het toenemende schaderisico voor teelten en het veranderende klimaat
(grotere neerslagpieken). Het noodzakelijk om meer ruimte voor water te
creëren om wateroverlast in de eigen polder te voorkomen of andere polders,
direct of indirect via een maalstop, op de boezem te ontlasten.

4.3 Bedrijfsbeschrijvingen en bedrijfswaterdoelstellingen
4.3.1

Karakteristieken van de onderzoeksbedrijven
De zes onderzoeksbedrijven waarop we de mogelijkheden voor het versterken van watervoorraadbeheer en piekberging onderzoeken zijn alle melkveehouderijen. Zij geven een representatief beeld van de melkveehouderij in het
land van Wijk en Wouden. In tabel 4.3 geven we een beknopt overzicht van
de karakteristieken van de onderzoeksbedrijven. In bijlage 2 staat een uitgebreide beschrijving.
Tabel 4.3
bedrijf
1

Karakteristiek van de zes agrarische bedrijven

opper-

grond-

veestapel

vlak*(ha)

gebruik

(mk/jv)

47 (23)

gras

70/35

(maïs)

beweiding

droogteschade

natschade

onbeperkt

geen

geen

regelmatig

geen

(beperkt in
lente en herfst)

2

51 (48,5)

gras

85/49

beperkt

(slecht doorlatende grond)
3

39 (25)

gras

40/28

onbeperkt

geen

oplage delen

4

62 (48)

gras

125/80

onbeperkt

op hoge delen

op lage delen

5

21 (17)

gras

35/19

onbeperkt

regelmatig

nauwelijks

(slecht doorlatende grond en
laag organisch
stofgehalte)
6

50 (44)

gras

75/40

onbeperkt

(maïs )

*: oppervlak bedrijf (oppervlak huiskavel)

regelmatig

nauwelijks

(slecht doorla-

(in laagten

tende grond)

rond greppels)

mk = melkkoeien / jv = jongvee
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4.3.2

Waterbeheersdoelstellingen op bedrijfsniveau
Op basis van de waterbeheersdoelen op polderniveau (tabel 4.2) hebben we
de waterbedrijfsdoelen per onderzoeksbedrijf geformuleerd (tabel 4.4).
De watervoorraadbeheersdoelen op bedrijfsniveau zijn gericht op het zo veel
mogelijk vasthouden van water (creëren van extra opslagruimte) om de
watervraag op het eigen bedrijf in een droge periode te overbruggen. Eén
bedrijf kan tevens de twee lager gelegen polders met natuur en boomteelt
van water voorzien.
De watervoorraad wordt na de eerste snede opgebouwd. We gaan er van uit,
dat de opgebouwde voorraad zowel het oppervlaktewater op peil houdt, als
het gewas van water voorziet in een droge periode van 4 weken in juli (het
aanvullen van het neerslagtekort in een 10% droog jaar). Aangezien de horizontale doorlatendheid van de klei- en veengronden in deze polders beperkt
is, gaan we in de berekeningen uit van een infiltratie van 1mm per dag van
de sloot richting de wortelzone van het gewas (Van den Eertwegh, 2002).
De watervoorraad moet worden opgebouwd vanaf mei. Het is dan maar de
vraag of deze waterhoeveelheid in die periode beschikbaar komt. Normaliter
heerst er dan al een neerslagtekort (neerslag minus verdamping). Het is dan
ook van groot belang dat de zomerse buien zo goed mogelijk worden vastgehouden.
Tabel 4.4

bedrijf
1

2

3

Waterbeheersdoelstellingen voor de zes agrarische bedrijven

watervoorraadbeheer

Piekberging

profijt

doel

profijt

doel**

eigen

overbruggen droge

collega-melkveehouders in

opvangen bui van

bedrijf

periode in juli (28 d)

polder (blauwe dienst aan

eens per 50 jaar

(45 mm)*

collega’s)

(75 mm in 31 uur)

eigen

overbruggen droge

collega-melkveehouders in

opvangen bui van

bedrijf

periode in juli (28 d)

polder (blauwe dienst aan

eens per 50 jaar

(46 mm)*

collega’s)

(75 mm in 31 uur)

eigen

overbruggen droge

n.v.t. (enige boer in de

-

bedrijf

periode in juli (28 d)

polder)

(49 mm)*
4

eigen bedrijf

overbruggen droge

boomtelers in lagere polder

opvangen bui van

natuur en

periode in juli (28 d)

(blauwe dienst aan het

eens per 50 jaar

boomteelt

(45 mm)*

waterschap)

(83 mm 45 uur)

in lagere
polders
5

6

-

-

-

-

collega’s in polder

opvangen bui van

(blauwe dienst aan het

eens per 10 jaar

waterschap)

(50 mm in 18 uur)

intensieve teelten in lagere

opvangen bui van

polder

eens per 25 jaar

bebouwing van Hazerswou-

(63 mm in 25 uur)

de dorp
(blauwe dienst aan het
waterschap)
20

*

we gaan uit van het neerslagtekort in een 10% droog jaar (d.w.z. dat gemiddeld 10% van de jaren droger
en 90% van de jaren natter is dan het 10% droog jaar). De grootte van dat tekort is afhankelijk van het percentage open water (gewasverdamping bedraagt 80% van open waterverdamping bij voldoende beschikbaarheid van grondwater) (De Bruin, 1981) (Huinink, 1998)

** een neerslagpiek met een frequentie van eens per 50 jaar varieert per polder in hoeveelheid en duur (mm en
uren) omdat de dimensies van de polders variëren. Die dimensies (grootte van de polder, percentage open
water, drooglegging, gemaalcapaciteit) bepalen of juist een kortdurende of langdurende regenval overstroming in de polder veroorzaakt.

De piekbergingsdoelen hebben we gebaseerd op de verantwoordelijkheden
voor wateroverlast bij verschillende neerslagintensiteiten (zie kader Zorgplicht van het waterschap bij wateroverlast). Als het waterschap in de betreffende (of belendende) polder niet aan de zorgplicht kan voldoen, kan de
boer meer ruimte voor piekberging creëren en zo een ‘blauwe dienst’ leveren
aan het waterschap. Dit is voor drie onderzoeksbedrijven (bedrijven 4, 5 en
6) het geval. Bij bedrijf 5 kan het waterschap wateroverlast in die polder niet
voorkomen bij een 1:10 bui, waardoor grasland onder water loopt. Deze polder komt daarnaast snel in aanmerking voor een maalstop omdat de boezem
ter plaatse erg kwetsbaar is. Bedrijven 4 en 6 kunnen het waterschap helpen
bij hun zorgplicht om in andere polders intensieve teelten en bebouwing
droog te houden door het vasthouden of ontvangen van extra water.
Daar waar het waterschap wel aan zijn zorgplicht voldoet, kan de boer een
‘blauwe dienst’ leveren aan zijn collega’s in de polder. Door het op eigen bedrijf vasthouden van buien met een grotere intensiteit dan de zorgplicht van
het waterschap (het zogenaamde grijze gebied) kan wateroverlast elders in
de polder worden voorkomen. Dit vermindert het eigen risico van de overige
melkveehouders en vormt daarmee een alternatief voor een verzekeringsstelsel voor het afdekken van waterschade.
Bij piekberging is het jaargetijde van belang voor de benodigde bergingsruimte. Gedurende een natte periode is er minder bergingsruimte in de bodem beschikbaar dan in een droge periode en zal dus meer neerslag van de
percelen afstromen naar het oppervlaktewater.
In de berekeningen gaan we uit van de volgende vuistregels (Van den Eertwegh 2002):
•
In de winterperiode - als de bodem verzadigd is - komt gemiddeld 45%
van de neerslag die op percelen valt tot afstroming naar de sloot.
•
In de zomerperiode - bij een droge bodem - komt gemiddeld 35% van de
neerslag die op percelen valt tot afstroming naar de sloot.
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Figuur 4.2 Wateroverlast op laaggelegen percelen in een veenpolder in het land
van Wijk en Wouden
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5

Mogelijkheden voor watervoorraadbeheer op bedrijfsniveau
Boeren kunnen bijdragen aan het realiseren van de gebiedsdoelstellingen voor
watervoorraadbeheer. Daarvoor is een aantal maatregelen geschikt: flexibel
peilbeheer, meer open water en aparte peilvakken binnen het agrarische bedrijf.
Flexibel peilbeheer is in beperkte mate inpasbaar in de huidige bedrijfsvoering en
het watersysteem. De andere twee maatregelen vergen meer aanpassing in de
bedrijfsvoering en/of het waterbeheer.

5.1 Mogelijke maatregelen
Samen met de boeren hebben we tijdens bezoeken aan hun bedrijf verkend
welke maatregelen zij kunnen nemen om watervoorraadbeheer en piekberging vergaand in hun bedrijfsvoering in te passen. Uit die verkenning zijn de
volgende groepen maatregelen naar voren gekomen:
•
flexibel peilbeheer
a. in bestaande hoogwatersloten (maatregel 1a)
b. aanleg van extra stuwen (maatregel 1b)
•
meer open water (maatregel 2)
•
apart peilgebied (maatregel 3)
Het creëren van meer open water (maatregel 2 en 3) heeft alleen nut als
peilvariaties mogelijk zijn; anders wordt er geen extra water geborgen.
We maken voor de maatregelen op bedrijfsniveau onderscheid in twee soorten maatregelen (tabel 5.1):
•
maatregelen die eenvoudig (zonder veel extra kosten) inpasbaar zijn

•

binnen de huidige agrarische bedrijfsvoering en de inrichting van het
watersysteem (§5.2)
maatregelen die vergaande aanpassingen van de huidige agrarische be-

drijfsvoering en de inrichting van het watersysteem vergen (§5.3)
Het begrip inpasbaarheid leggen we uit in het Kader Inpasbaarheid.
De maatregelen zijn voor een of meer onderzoeksbedrijven onderzocht op
hydrologische effectiviteit (“Hoeveel water kan ik vasthouden?”) en het effect op de agrarische bedrijfsvoering. Daarnaast geven we globaal aan welke
investeringen noodzakelijk zijn om de maatregel te realiseren.
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Tabel 5.1 Inpasbaarheid van de maatregelen in de huidige agrarische bedrijfsvoering en inrichting van het watersysteem
maatregel

1. flexibel peilbeheer

inpasbaar in agrarische

vergaande aanpassingen

bedrijfsvoering en in-

in agrarische bedrijfsvoe-

richting van watersys-

ring en inrichting van

teem

watersysteem

ja, bij beperkte peilvariaties

ja, bij grote peilvariaties

nee

ja

nee

ja

a. bestaande hoogwatersloten
b. nieuwe stuwen
2. meer open water
(op lage plekken /
verbreden of heropenen sloten)
3. apart peilgebied

Kader

Inpasbaarheid

Het begrip inpasbaarheid
Het begrip inpasbaarheid is afkomstig van de overeenkomsten voor agrarische natuurbeheer
op grasland. Beheersovereenkomsten met bijvoorbeeld een uitgestelde maaidatum hebben
verstrekkende gevolgen voor het graslandgebruik en de veevoeding. Percelen met een
beheersovereenkomst komen pas laat beschikbaar voor beweiding en een late maaidatum
van de eerste snede levert een grote hoeveelheid gras op met matige kwaliteit. Daarom
stellen boeren als eis dat het aandeel grasland met een beheersovereenkomst op een bedrijf
niet te groot mag zijn. Als criteria hanteren zij meestal dat:
•

het huidige beweidingssysteem mogelijk moet blijven.

•

de hoeveelheid ruwvoer van het beheersland beschikbaar is voor de eigen veestapel
(vooral voor jongvee).

•

door Minas zijn nog twee aspecten aan inpasbaarheid toegevoegd:

•

als een boer door de beheersovereenkomst extra mineralen in de vorm van ruwvoer
moet aanvoeren, leidt dit tot hogere overschotten van met name fosfaat (op zeer intensieve bedrijven zijn maatregelen om extra fosfaataanvoer te voorkomen vaak erg duur;
de inpasbaarheid is dan overschreden).

•

beperking van de plaatsingsmogelijkheden van mest in het voorjaar.

De inpasbaarheid van natte percelen
•

beweiding. De verhouding tussen droge en natte percelen op een bedrijf heeft gevolgen
voor de beweiding. Nat land veroorzaakt weliswaar een lagere grasproductie, maar zolang er nog voldoende droog land is om te weiden is het nadeel slechts beperkt. Als de
oppervlakte droog land te klein is om de beweiding rond te kunnen zetten, zijn de nadelige effecten veel groter. Er is dus een minimum oppervlakte ‘droog’ land nodig.

•

voeding. De voederwaarde van het gras op natte percelen is iets lager, maar dit verschil
is veel minder sterk dan bij een beheersovereenkomst voor agrarisch natuurbeheer.
Daarom speelt bij natte omstandigheden de voedingsinpasbaarheid een kleinere rol dan
bij beheersovereenkomsten.

•

mineralenoverschotten. Op natte percelen is de netto-opbrengst van grasland lager en
zal de benutting van mineralen slechter zijn. De kans op overschrijding van de mineralenoverschotten is dan groter. Aangezien de effecten van een slechte ontwatering minder
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sterk zijn dan van een beheersovereenkomst, spelen mineralenoverschotten een minder
grote rol bij de inpasbaarheid van natte percelen.
•

plaatsing van dierlijke mest. Op natte percelen is de kans groot dat de draagkracht van
het land in het vroege voorjaar te wensen overlaat. De mest wordt daarom later in het
voorjaar of met structuurschade of schade aan de zode aangewend. De plaatsingsmogelijkheid van mest neemt hierdoor niet af, maar om de schade te beperken is wel een
grotere mestopslagcapaciteit vereist. Overigens wordt alle melkveebedrijven aangeraden
een ruime opslagcapaciteit van dierlijke mest te hebben voor een optimale benutting van
dierlijke mest. De meerkosten door natte percelen zullen daarom beperkt zijn.

Samenvattend: de aspecten van inpasbaarheid van agrarisch natuurbeheer spelen ook een
rol bij inpasbaarheid van natte omstandigheden in de bedrijfsvoering, maar hebben een
ander gewicht. Vooral de inpasbaarheid van beweiding kan een knelpunt gaan vormen bij
natte percelen.

5.2 Inpasbare maatregelen
De inpasbare maatregelen zijn kleinschalig van aard. De gevolgen voor de
agrarische bedrijfsvoering blijven beperkt. In de praktijk blijkt de bijdrage
aan de waterbeheersdoelstelling op gebiedsniveau gering.

5.2.1

Maatregel 1a: Flexibel peilbeheer in bestaande hoogwatersloten
Door het slootpeil te verhogen van bestaande afgedamde (hoogwater)sloten
met behulp van neerslag is het mogelijk water vast te houden als voorraad
voor een droge periode. Deze maatregel is alleen mogelijk als de boer de
percelen aan beide zijden van de sloot in eigendom (of beheer) heeft. We
gaan uit van een peilverhoging tot een niveau van 25 cm drooglegging.
Hydrologische winst
Twee bedrijven in het onderzoeksgebied kunnen met geringe aanpassingen
het slootpeil 15 cm verhogen in bestaande afgedamde sloten. De bijdrage
aan de waterbeheersdoelstelling is gering. Op deze manier kunnen zij in theorie 8 tot 12 mm water vasthouden (18 tot 25% van de bedrijfsdoelstelling)
(tabel 5.2).
De berekeningen in tabel 5.2 zijn uitgevoerd voor 28 dagen in juli in een
10% droog jaar. Dit wil zeggen, dat 90% van de jaren in de afgelopen 30
jaar natter is geweest. Een belangrijke kanttekening, die bij deze maatregel
moet worden gemaakt is de vraag over of er voorafgaand aan de maand juli
wel voldoende neerslag valt om een watervoorraad op te bouwen. Dit is
waarschijnlijk niet het geval, er zal al eerder in het voorjaar een neerslagtekort optreden. De onderstaande realisaties mogen dus alleen als haalbaar
worden verondersteld, als er voldoende neerslag in voorafgaande periode is
gevallen om de gewenste peilverhogingen te realiseren.

25

Tabel 5.2

Watervoorraadbeheer bij een peilverhoging in bestaande stuwsloten
tot 25 cm drooglegging voor het overbruggen van een droge periode
van 28 dagen in juli in een 10% droog jaar

bedrijf

peilverhoging

deel van het bedrijf

waterberging

realisatie van

(nummer)

(cm)

met peilverhoging

(mm)

de doelstelling

(%)

(%)

3

15

100%

12

25%

4

15

100%

8

18%

Figuur 5.1 Bestaande stuw

Gevolgen voor de bedrijfsvoering
Deze peilverhoging levert relatief weinig problemen op. In de periode waarin
de voorraad wordt opgebouwd (vanaf de maand mei) blijft de draagkracht van
de percelen voldoende. De grondwaterstand blijft ondanks het hoge slootpeil
relatief laag door de geringe horizontale doorlatendheid van de bodem. De
haalbaarheid van deze optie staat of valt met de hoeveelheid neerslag, die
kan worden vastgehouden in het voorjaar.
Investering
De bestaande vaste stuwen (hier 1 per bedrijf) moeten worden aangepast om
de peilverhoging te kunnen realiseren. Soms zal dit eenvoudig kunnen door
balkjes op de stuw te plaatsen, maar meestal zal een in hoogte verstelbare
stuw moeten worden gerealiseerd.

5.2.2

Maatregel 1b: Flexibel peilbeheer in meer sloten
Naast het verhogen van het peil in reeds afgedamde sloten, kan ook het peil
in andere sloten op het bedrijf worden verhoogd tot 25 cm drooglegging door
deze af te dammen met beweegbare stuwen. Ook hiervoor geldt dat deze
maatregel alleen mogelijk is als de boer de percelen aan beide zijden van de
sloot in gebruik heeft.
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Hydrologische winst
Op de twee overige bedrijven met een watervoorraadbeheersdoelstelling
moeten stuwen worden geplaatst om peilverhoging te realiseren. Bij bedrijf 4
(met een aflopende huiskavel) is het mogelijk extra stuwen halverwege de
kavel te plaatsen, waardoor een grotere peilverhoging kan worden ingesteld
(tabel 5.3).
Door de grotere peilverhoging kunnen de bedrijven 1x per 10 jaar een maximale bijdrage leveren aan de realisatie van de doelstelling: 21 tot 30 mm
water (46 tot 65% van de bedrijfsdoelstelling.

Tabel 5.3 Watervoorraadbeheer bij een peilverhoging in bestaande en nieuw ingerichte stuwsloten tot 25 cm drooglegging voor het overbruggen van een
droge periode van 28 dagen in juli in een 10% droog jaar
bedrijf

peilverhoging

deel van het be-

waterberging

realisatie van

(nummer)

(cm)

drijf met peilver-

(mm)

de doelstelling

hoging

(%)

(%)
1

65

100%

30

65%

2

75

60%

24

51%

4

N 55

N 50%

21

46%

Z 15

Z 50%

Gevolgen voor de bedrijfsvoering
De gevolgen voor de bedrijfsvoering zijn identiek aan die van maatregel 1a.
Investering
Naast aanpassing van de bestaande stuwen moeten stuwen worden bijgeplaatst. Het aantal extra benodigde stuwen verschilt per bedrijf (2 tot 7
stuks).

5.2.3

Conclusie
Watervoorraadbeheer is beperkt inpasbaar in de huidige agrarische bedrijfsvoering. Met maatregelen die beperkte schade veroorzaken kan een melkveehouder maximaal ongeveer 50% van de waterbeheersdoelstelling realiseren.

5.3 Maatregelen die vergaande aanpassing bedrijfsvoering en
watersysteem vereisen
In deze paragraaf staan maatregelen, waarmee het melkveebedrijf een grotere bijdrage kan leveren aan de waterbeheersdoelstelling (meer hydrologische winst). Dit heeft echter wel vergaande gevolgen voor de agrarische
bedrijfsvoering (meer natschade en wateroverlast) en vergt forse ingrepen
in de waterhuishouding (hogere kosten inrichtingsmaatregelen).
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5.3.1

Maatregel 1b: Flexibel peilbeheer in meer sloten
Door bij maatregel 1b (§5.2.2) het peil verder te verhogen tot aan maaiveld
(0 cm drooglegging) kan meer water worden vastgehouden. Dit zou bereikt
kunnen worden door bijvoorbeeld de stuwen eerder op te zetten. In de praktijk moet blijken of dit ook haalbaar is. Het is niet in de lijn van WB21 om
water van elders aan te voeren. De verwachting is immers, dat de mogelijkheden hier steeds meer beperkt worden, onder invloed van klimaatsveranderingen. Een theoretisch ideaal is dat de watersystemen zelfvoorzienend
zijn. Neerslag vasthouden wanneer dat mogelijk is, om droge perioden te
kunnen overbruggen.
Hydrologische winst
De peilverhoging van 25 cm t.o.v. §5.2.2 levert 8 tot 12 mm extra waterberging op, waardoor de bedrijfsdoelstelling bijna wordt benaderd: 68 tot 91%
(vergelijk tabel 5.4 met tabel 5.3).

Tabel 5.4 Watervoorraadbeheer bij een peilverhoging in bestaande en nieuw ingerichte stuwsloten tot aan maaiveld (0 cm drooglegging) voor het overbruggen van een droge periode van 28 dagen in juli in een 10% droog
jaar
bedrijf

peilver-

deel van het bedrijf

waterberging

realisatie van

(nummer)

hoging

met peilverhoging

(mm)

de doelstelling

(cm)

(%)

1

90

100%

41

91%

2

100

60%

32

68%

N 80

N 50%

33

75%

Z 40

Z 50%

4

(%)

Gevolgen voor de bedrijfsvoering
De gevolgen voor de bedrijfsvoering gaan verder dan in §5.2.2. De draagkracht van de percelen kan afnemen, waardoor noodzakelijke bewerkingen
niet meer kunnen worden uitgevoerd. Tevens zullen lage delen van het bedrijf onder water komen te staan en is het risico op natschade bij zomerse
buien zeer hoog.
Investering
De investering voor deze maatregel is gelijk aan die in §5.2.2.

5.3.2

Maatregel 3: Meer open water (verbrede sloten)
Meer open water kan een boer op verschillende wijzen realiseren. In de
praktijk zal hij strategisch die locaties kiezen die in de huidige situatie ook
al problemen geven bij hoge waterstanden. Dit zijn vaak lage plekken op het
bedrijf (w.o. gedempte greppels en sloten). Een mogelijkheid die wij hier uitwerken is het verbreden (met 1 m)van de bestaande en nieuw ingerichte
stuwsloten waarin een peilverhoging tot aan maaiveld (0 cm drooglegging)
wordt gerealiseerd.
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Hydrologische winst
Door de verbreding van de sloten is de bijdrage aan de waterbeheersdoelstelling groter (vergelijk tabel 5.5 met tabel 5.4). Er kan 39 tot 53 mm waterberging plaatsvinden, waardoor de bedrijven 81 tot 117% van de bedrijfsdoelstelling realiseren. Bij bedrijf 1 en 2 is het dus mogelijk om bij een
geringere peilverhoging de bedrijfsdoelstelling te realiseren.

Tabel 5.5

Watervoorraadbeheer bij een peilverhoging in bestaande, nieuw
ingerichte en verbrede stuwsloten tot maaiveld (0 cm drooglegging)
voor het overbruggen van een droge periode van 28 dagen in juli in
een 10% droog jaar

bedrijf

peilver-

deel van be-

verlies aan

water-

realisatie

(nummer)

hoging

drijf met peil-

productiegrond

berging

van de

(cm)

verhoging

(ha / % v.d.

(mm)

doelstel-

(%)

huiskavel)

ling
(%)

1

90

100%

0,3 / 1,4%

53

2

100

60%

0,4 / 0,78%

47

117%
103%

3

40

100%

0,38 / 1,65%

39

81%

4

N 80

N 50%

0,77 / 1,59%

44

98%

Z 40

Z 50%

Gevolgen voor de bedrijfsvoering
Naast de problemen die ontstaan door de geringe drooglegging (draagkracht
e.d.) gaat bij deze maatregel een deel van de productieve grond verloren:
0,3 tot 0,77 ha (0,78 tot 1,65% van de huiskavel).
Investering
Naast de aanlegkosten van de stuwen moet de verbreding (graafwerkzaamheden) van de sloten worden gefinancierd. Door het verlies aan grond, zal de
kavel als geheel minder waard worden.

5.3.3

Maatregel 4: Inrichten van een apart peilgebied
Bij deze maatregel worden enkele percelen afgegraven en ingericht als een
bassin. Zo wordt een deel van het bedrijf opgeofferd, waardoor de rest van
het bedrijf geen hogere peilen hoeft te accepteren en in droge perioden van
water kan worden voorzien.
Hydrologische winst
Niet bij alle bedrijven is deze maatregel geschikt (tabel 5.6). De oppervlakteclaim van het open water is afhankelijk van de hoogte van het peil dat in
dit open water kan worden gerealiseerd. Bij een peilverhoging van 1 meter
moet een kleine 5% van de huiskavel (1,12 tot 2,34 ha) worden ingericht
als bassin om aan de waterbeheersdoelstelling te voldoen.
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Tabel 5.6

Watervoorraadbeheer bij een peilverhoging tot 1 m in een waterbassin
op een strategische plek op het bedrijf voor het overbruggen van een
droge periode van 28 dagen in juli in een 10% droog jaar

bedrijf

peil-

deel van bedrijf

waterberging

realisatie van

(nummer)

verhoging

met peilverhoging

(mm)

de doelstelling

(cm)

(ha / % v.d.

(%)

huiskavel)
2

100

2,34 / 4,59%

46

100%

3

100

1,12 / 4,87%

49

100%

Gevolgen voor de bedrijfsvoering
De ingreep in de agrarische bedrijfsvoering is fors: er gaat productief perceelsoppervlak definitief verloren en daarmee gewasopbrengst en ruimte om
vee te weiden en mest uit te rijden.
Misschien zijn Voor de rest van de huiskavel (waar geen peilverhoging
plaatsvindt) kan de maatregel positief uitwerken als de watervoorraad wordt
benut om de droogteschade in droge perioden te verminderen.
Investering
Deze maatregel vereist wel veel graafwerk en de aanleg van enkele (beweegbare) stuwen (3 stuks per bedrijf op de twee onderzoeksbedrijven) en
een voorziening om het water in het bassin te krijgen.
Deze maatregel is bij uitstek geschikt om met een groep bedrijven op polderniveau watervoorraden op te bouwen en te beheren. Door een laag (improductief) deel van de polder als voorraadbekken in te richten, kan veel
water worden vastgehouden tegen de laagste kosten.

5.4 Conclusie
Een peilbeheer waarbij een watervoorraad wordt opgebouwd tot 0 cm. Beneden maaiveld lijkt niet haalbaar. Theoretisch kan een groot deel van de
benodigde watervoorraad worden vastgehouden, maar in praktijk zal het
moeilijk zijn deze voorraad ook werkelijk op te kunnen bouwen. Naar alle
waarschijnlijkheid valt er niet genoeg neerslag om deze watervoorraad op te
kunnen bouwen. Voor de bedrijfsvoering zijn de effecten nadelig. Een paar
maanden lang een slootpeil tot aan maaiveld levert grote problemen op,
zeker bij grotere zomerse buien.
Het verbreden van sloten levert een grotere bergingscapaciteit op. Hierdoor
kan met een geringere peilstijging dezelfde hoeveelheid water worden vastgehouden. Er gaat wel productieve grond verloren. Ook hier is de vraag of er
voldoende neerslag valt om de voorraad op te kunnen bouwen.
Afhankelijk van de watervraag en de mogelijkheid tot het opofferen van een
stukje grond, kan het zinvol zijn om een bassin aan te leggen.
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De watervoorraad die hierin wordt opgebouwd, kan gebruikt worden voor de
rest van de kavel in droge perioden. Hierdoor hoeft er geen hoger peil op de
rest van de kavel te worden ingesteld.
Melkveehouders moeten vergaande maatregelen nemen om de waterbeheersdoelstelling voor watervoorraadbeheer te realiseren. Met alleen flexibel
peilbeheer is dat niet mogelijk. Door het creëren van gemiddeld 1 tot 2%
meer open water kan een boer de watervoorraadbeheersdoelen halen, mits er
voldoende water beschikbaar is. Maar ook als er maar een kleine voorraad
opgebouwd kan worden, hoeft dit niet zinloos te zijn. Het optreden van problemen door droogte kan misschien niet helemaal voorkomen worden, maar
wel worden uitgesteld. Hierdoor zal ook de schade door droogte minder zijn.
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6

Mogelijkheden voor piekberging op
bedrijfsniveau
Boeren kunnen bijdragen aan het realiseren van de gebiedsdoelstellingen voor
piekberging. Daarvoor is een aantal maatregelen op het agrarisch bedrijf geschikt: flexibel peilbeheer, aanleg van taludoevers, meer open water en aparte
peilvakken. Flexibel peilbeheer is in beperkte mate inpasbaar in de huidige bedrijfsvoering en het watersysteem. Verdergaande maatregelen die een grote bijdrage aan de gebiedsdoelstellingen leveren vergen forse aanpassingen van de
agrarische bedrijfsvoering en de inrichting van het watersysteem.

6.1 Mogelijke maatregelen
Samen met de boeren hebben we tijdens een bezoek aan hun bedrijf verkend
welke maatregelen zij kunnen nemen om watervoorraadbeheer en piekberging vergaand in hun bedrijfsvoering in te passen. Uit die verkenning zijn de
volgende groepen maatregelen naar voren gekomen:
•
flexibel peilbeheer
a. in bestaande hoogwatersloten (maatregel 1a)
b. aanleg van extra stuwen (maatregel 1b)
•
aanleg taludoevers (maatregel 2)
•
meer open water (maatregel 3)
•
apart peilgebied (maatregel 4)
Randvoorwaarde voor de aanleg van taludoevers en het creëren van meer
open water zijn dat er op het bedrijf peilvariaties mogelijk zijn; anders kan er
geen extra water worden geborgen.
We maken voor de maatregelen op bedrijfsniveau onderscheid in twee soorten maatregelen (tabel 6.1):
•
maatregelen die eenvoudig (zonder veel extra kosten) inpasbaar zijn

•

binnen de huidige agrarische bedrijfsvoering en de inrichting van het
watersysteem (§6.2)
maatregelen die vergaande aanpassingen van de huidige agrarische be-

drijfsvoering en de inrichting van het watersysteem vergen (§6.3)
Het begrip inpasbaarheid staat uitgelegd in het Kader Inpasbaarheid (§5.1).
De maatregelen zijn voor één of meer onderzoeksbedrijven onderzocht op
hydrologische effectiviteit (hoeveel water kan ik vasthouden?) en het effect
op de agrarische bedrijfsvoering. Daarnaast geven we globaal aan welke
investeringen noodzakelijk zijn om de maatregel te realiseren.
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Tabel 6.1

Inpasbaarheid van de maatregelen in de huidige agrarische
bedrijfsvoering en structuur van het watersysteem

maatregel

inpasbaar in agrarische

vergaande aanpassingen

bedrijfsvoering en inrich-

in agrarische bedrijfs-

ting van watersysteem

voering en inrichting van
watersysteem

1. flexibel peilbeheer

ja, bij beperkte peilvariaties

ja, bij grote peilvariaties

2. taludoevers

nee

ja

3. meer open water

nee

ja

nee

ja

a. bestaande hoogwatersloten
b. nieuwe stuwen

(op lage plekken / verbreden
of heropenen sloten)
4. apart peilgebied

6.2 Inpasbare maatregelen
De inpasbare maatregelen zijn kleinschalig van aard. De gevolgen voor de
agrarische bedrijfsvoering blijven beperkt, maar de bijdrage aan de waterbeheersdoelstelling op gebiedsniveau is eveneens gering.

6.2.1

Maatregel 1a: Flexibel peilbeheer in bestaande hoogwatersloten
Door het verhogen van de bestaande stuwen kunnen boeren ook neerslagpieken bufferen. Het slootpeil zal slechts periodiek (buien met een frequentie
van eens per 10 tot 50 jaar) gedurende korte tijd als (circa 3-7 dagen) fors
hoger zijn. We berekenen de bergingscapaciteit bij een peilstijging tot aan
maaiveld (0 cm drooglegging).
Hydrologische winst
Op onderzoeksbedrijf 4 is deze maatregel geschikt. Door een peilverhoging
van 40 cm staat het water op de laagste delen van de huiskavel tot aan
maaiveld. Dan kan het bedrijf een neerslagpiek van 49 mm bergen in een
natte periode en een bui van 63 mm in een droge periode. Daarmee realiseert dit bedrijf 58% van de waterbeheersdoelstelling in een natte periode
en 75% in een droge periode (tabel 6.2) In een natte periode is namelijk
minder bergingsruimte in de bodem en spoelt meer regenwater af naar de
sloten (zie §4.3.2).
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Tabel 6.2

bedrijf

Piekberging bij een peilverhoging tot aan maaiveld (0 cm
drooglegging) in bestaande hoogwatersloten

peilverhoging

deel van het

waterberging

realisatie van de

(cm)

bedrijf met

(mm)

doelstelling

waterberging

4

40

100%

(%)
natte

droge

natte

droge

periode

periode

periode

periode

49

63

58 %

75 %

Gevolgen voor de bedrijfsvoering
Bij het tijdelijk opzetten van de huidige stuwen zijn de gevolgen voor de bedrijfsvoering relatief gering. Piekberging zal slechts eens per 10 tot 50 jaar
plaatsvinden en - afhankelijk van de locatie van de stuw - niet overal op het
bedrijf. Belangrijker is nog, dat de bergingssituatie niet lang zal aanhouden:
3 tot 7 dagen. Als weer ruimte in de boezem is, kan water worden afgevoerd.
Omdat de horizontale doorlatendheid van de bodem gering is, zal een kortstondig hoog slootpeil weinig invloed hebben op de waterhuishoudkundige
situatie op de percelen zelf. Deze zal vergelijkbaar zijn als bij een forse bui in
de huidige situatie. Dit is een belangrijk verschil met watervoorraadbeheer
waar het hogere peil gedurende een lange periode moet worden gehandhaafd.
Wel kunnen slootkanten onstabiel worden door de optredende peilverschillen
(en stroming).
Investering
Als investering moeten in deze situatie de reeds bestaande vaste stuwen of
dammen worden aangepast om de tijdelijke peilverhoging te kunnen realiseren. Afhankelijk van het type stuw en de gewenste peilverhoging varieert
dit van het bijplaatsen van een schotbalkje tot het vervangen van een laag
dammetje door een beweegbare stuw.

6.2.2

Maatregel 1b: Flexibel peilbeheer in meer sloten
Door de aanleg van meer en beweegbare) stuwen kan ook op de andere bedrijven (1, 2, 5 en 6) of op bedrijf nummer 4 met meer maatwerk water worden geborgen.
Hydrologische winst
Door in meer sloten water vast te houden tot aan maaiveld (0 cm drooglegging) voldoen 3 van de 5 bedrijven in een droge periode aan hun waterbeheersdoelstelling. In natte perioden haalt alleen bedrijf 1 de doelstelling met
deze maatregel (tabel 6.3). Het percentage open water bepaalt het verschil
in realisatie van de doelstelling tussen de bedrijven.
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Tabel 6.3

Piekberging bij een peilverhoging tot aan maaiveld (0 cm droog
legging) in bestaande en heringerichte stuwsloten

bedrijf

peil-

deel van het

waterberging

realisatie van de

verhoging

bedrijf met

(mm)

doelstelling (%)

(cm)

waterberging

natte

droge

natte

droge

periode

periode

periode

periode

1

90

100%

98

126

132%

169%

2

100

60%

71

91

93%

120%

76

97

92%

118%

4

N 80

N 50%

Z 40

Z 50%

5

40

100%

36

46

71%

91%

6

100

70%

40

51

65%

83%

Gevolgen voor de bedrijfsvoering
De gevolgen voor de percelen is gelijk aan die bij maatregel 1a. Voor de
bedrijfsvoering kunnen meer problemen ontstaan, als de peilverhoging op
een groter deel van het bedrijfsoppervlak plaatsvindt en er minder uitwijkmogelijkheden zijn voor de beweiding van het vee (in de zomerperiode). De
bedrijven in veenweidepolders kunnen meer bijdragen aan hun waterbeheersdoelstelling dan de bedrijven in droogmakerijen. Er is over het algemeen meer open water in de veenweidepolders, waardoor er ook een grotere
bergingscapaciteit in de deze polders is.
Investering
Naast aanpassing van de bestaande stuwen moeten stuwen worden bijgeplaatst. Het aantal extra benodigde stuwen verschilt per bedrijf (2 tot 10
stuks).

6.2.3

Conclusie
Met inpasbare maatregelen, die relatief weinig schade voor de huidige agrarische bedrijfsvoering veroorzaken, kunnen de melkveebedrijven in de veenweidegebieden voldoen aan hun waterbeheersdoelen voor piekberging (voor
90 tot 170%). Aangezien het hoge peil slechts enkele dagen zal aanhouden,
zal dit weinig problemen in de bedrijfsvoering opleveren.

6.3 Maatregelen die vergaande aanpassing bedrijfsvoering en
watersysteem vereisen
In deze paragraaf staan maatregelen, waarmee het melkveebedrijf een grotere bijdrage kan leveren aan de waterbeheersdoelstelling (meer hydrologische winst). Dit heeft echter wel vergaande gevolgen voor de agrarische
bedrijfsvoering (meer natschade en wateroverlast) en vergt forse ingrepen in
de waterhuishouding (hogere kosten inrichtingsmaatregelen).
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6.3.1

Maatregel 2: Aanleg van taludoevers
Een verdergaande maatregel voor piekberging is om de sloten, waarin het
peil kan worden opgezet met bestaande of nieuw aan te leggen stuwen
(maatregel 1b (§6.2.2)), te verbreden met taludoevers. Daarmee neemt het
waterbergend vermogen toe. Bij normaal polderpeil staat het talud plasdras
(figuur 6.1).
We berekenen het effect van de aanleg van een 1 m brede taludoever aan
één zijde van de sloot. Opnieuw gaan we uit van een maximale peilverhoging
tot aan maaiveld (0 cm drooglegging).

peil bij piekberging

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
normaal slootpeil

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Figuur 6.1

1m
taludoever

Taludoever

Hydrologische winst
In een droge periode voldoen nu alle bedrijven (ruim) aan de waterbeheersdoelstelling. Met een kleinere peilstijging en daarmee geringere gevolgen
voor de agrarische bedrijfsvoering kunnen de bedrijven de ten doel gestelde
neerslagpieken (§4.3.2) dus al bufferen.
Deze bedrijven kunnen dus meer water bergen, dan er op hun eigen bedrijf
valt, als ze een aantal dagen een peilverhoging tot aan maaiveld accepteren.
Hiermee komen we in het traject, waarin melkveebedrijven een ‘blauwe
dienst’ kunnen leveren. Door de waterafvoer naar benedenstroomse gebieden te beperken of water uit bovenstroomse gebieden op te vangen kan wateroverlast bij bedrijven met meer kwetsbare teelten (zoals akkerbouw of
boomteelt) in bebouwde gebieden worden beperkt of voorkomen.
Tabel 6.4

Piekberging bij een peilverhoging tot aan maaiveld (0 cm drooglegging) in bestaande en nieuw ingerichte stuwsloten met taludoevers

bedrijf

peilver-

deel van het

waterberging

realisatie van de

(nummer)

hoging

bedrijf met

(mm)

doelstelling

(cm)

waterberging

(%)

(% van de

natte

droge

natte

droge

huiskavel)

periode

periode

periode

periode

1

90

100%

124

160

169%

216%

2

100

60%

87

111

117%

150%

4

N 80

100%

100

129

120%

154%

Z 40
5

40

100%

71

91

132%

184%

6

100

70%

56

71

86%

111%
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Gevolgen voor de bedrijfsvoering
De gevolgen voor de bedrijfsvoering van deze maatregel zijn groter dan alleen het plaatsen van stuwen. Door het uitgraven en verbreden van sloten
gaat productiegrond verloren (0,31 ha tot 0,8 ha; dat betekent 0,78 % tot
4% van de huiskavel). De boer is daarnaast meer tijd en kosten kwijt aan
het slootbeheer (slootschonen) en de slootkanten kunnen gevoelig worden
voor vertrapping (te voorkomen door afrasteren of drinkbakken) of afkalving.
Het aanleggen van terrastaluds biedt wel mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer. Op zulke taluds ontstaat een gradiënt van nat naar droog, waar
een diverse vegetatie kan ontstaan. Tevens hebben sloottaluds een zuiverende werking op afstromend water. Dit heeft een positief effect op de waterkwaliteit.

6.3.2

Maatregel 3: Creëren van meer open water (heropenen sloten en
aanleg taludoevers)
Als meer open water wordt gecreëerd, neemt de wateroverlast (peilstijging)
bij een forse bui af. Bij één boer is dit ook te verwezenlijken door de
gedempte sloten die nu als greppel fungeren te heropenen en te verbreden
met taludoevers.
Hydrologische winst
Aangezien hierdoor het percentage open water fors toeneemt (van 2% naar
8%), is de bergingscapaciteit zeer groot. Dit bedrijf kan op die manier invulling geven aan blauwe diensten voor intensieve teelten benedenstrooms of
bebouwing bovenstrooms.

Tabel 6.5

Piekberging bij een peilverhoging tot aan maaiveld (0 cm
drooglegging) in bestaande, nieuw ingerichte en verbrede stuwsloten
met taludoevers

bedrijf

peilver-

deel van het

waterberging

realisatie van de

(nummer)

hoging

bedrijf met wa-

(mm)

doelstelling (%)

(cm)

terberging

6

100

(% van de

natte

droge

natte

droge

huiskavel)

periode

periode

periode

periode

70%

180

231

285%

366%

Gevolgen voor de bedrijfsvoering
De gevolgen voor de bedrijfsvoering van deze maatregel zijn groot. Door het
uitgraven en verbreden van sloten gaat er niet allen effectief oppervlak verloren (2,44 ha; 6,3% van de huiskavel), maar ook krijgt de boer te maken
met veel meer randeffecten (slootschonen, veedrenking) en moeilijker
bewerkbare percelen (smalle percelen).
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Investering
Deze maatregel vergt een forse initiële investering door de aanpassing en
aanleg van stuwen en graafwerk voor het openen van sloten en maken van
taluds.

6.3.3

Maatregel 4: Laagste deel van polder ‘opofferen’
Piekberging kan het best plaatsvinden op de laagste delen van de polder.
Als dit niet op het betreffende bedrijf is gelegen, kunnen alle boeren in de
polder afspraken maken voor het inrichten van een bergingsgebied in het
laagste deel van de polder.
Hydrologische winst
Het peilvak is net als de rest van de polder geschikt voor normaal landbouwkundig gebruik. Het percentage open water bedraagt 6%, de drooglegging 75 cm en de sloten zijn voorzien van een taludoever. Alleen als eens
per 10 tot 25 jaar neerslagpieken worden geborgen, staat dit peilvak tijdelijk
(3 tot 7 dagen) vol water (tot 50 cm boven maaiveld) en kan het niet worden
gebruikt.
Voor bedrijf 6 hebben we berekend dat een peilstijging van 125 cm in een
apart peilvak ‘slechts’ 7,4 ha nodig is om een neerslagpiek van 63 mm in 25
uur voor het gehele peilvak van 142 ha te bergen in de winterperiode (waterverzadigde bodem) en 5,8 ha als die neerslagpiek in de zomerperiode valt.
De waterberging boven maaiveld is erg effectief in vergelijking met waterberging in de sloten alleen.
Als tevens een deel van de neerslagpiek uit bijv een ander peilvak (bijv. met
bebouwing) wordt geborgen moet een groter oppervlak worden ingericht voor
piekberging.

Tabel 6.6

Piekberging tot 50 cm boven maaiveld in een apart peilvak t.b.v.
piekberging voor de hele polder

bedrijf

natte periode

(nummer)

oppervlak

deel van

peil-

opper-

deel van

peilver-

(ha)

de polder

verhoging

vlak

de polder

hoging

(%)

(cm)

(ha)

(%)

(cm)

5,2

125

5,8

4,1

125

6

7,4

droge periode

Gevolgen voor de bedrijfsvoering
De gevolgen voor de bedrijfsvoering zijn relatief beperkt. Als we ervan uitgaan dat alle 5 boeren er profijt van hebben, moeten zij allen 1 tot 1,5 ha
inleveren (ruilen). Deze grond blijft echter het grootste deel van de tijd wel
bruikbaar voor de melkveehouder. Alleen in een korte periode van piekberging kunnen deze percelen niet worden gebruikt en gaat een maaisnede verloren en zal de graskwaliteit achteruit gaan. De wateroverlast in de rest van
de percelen in het peilvak wordt daarmee echter wel verminderd.
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Investering
De grootste kosten zitten in de aanleg en inrichting van een apart peilvak.
Een dijkje is nodig om water binnen het peilvak te houden en een beweegbare stuw en een gemaaltje om het water er uit en erin te krijgen.

6.4 Conclusie
Uit de berekeningen blijkt de aanleg van terrastaluds een effectieve maatregel te zijn. De waterbeheersdoelstellingen worden ruimschoots gehaald. Als
alleen de geformuleerde waterbeheersdoelstelling gehaald moet worden, is
een minder grote peilstijging noodzakelijk. Er dient een kosteneffectieve
afweging te worden gemaakt, waaruit moet blijken of het verlies van productiegrond opweegt tegen verminderde schade door wateroverlast. In het geval
dat de boer meer water bergt dan noodzakelijk voor de doelstelling en hij
daarmee een ‘blauwe dienst’ verricht, zal de financiële winst steeds meer op
gaan wegen tegen het verlies van productiegrond.
Uit de berekeningen blijkt ook het heropenen van sloten en de aanleg van
terrastaluds hierbij een effectieve maatregel te zijn. Hier gelden dezelfde
overwegingen als bij paragraaf 6.3.3. Per situatie is een kosteneffectieve
afweging nodig tussen de verdiensten en het verlies aan productiegrond. Bij
deze maatregel geldt ook, dat een nieuwe indeling van de percelen een extra
kostenpost kan zijn, doordat de landbouwwerktuigen misschien vaker zouden
moeten draaien in plaats van lange banen te rijden op langgerekte percelen.
De hydrologische winst van het opofferen van een laag deel van de polder is
groot, maar ook hier geldt de overweging, dat de noodzaak tot piekberging
(en dus daarmee verminderde wateroverlast) moet opwegen tegen de inrichtingskosten. Deze maatregel lijkt vooral geschikt als de belangen van de
grondbezitters gelijk zijn (iedereen ondervindt nu wateroverlast) of als er een
duidelijke vraag vanuit bijvoorbeeld het stedelijk gebied komt. Dan leveren
de boeren een ‘blauwe dienst'’ door deze grond te beheren en beschikbaar te
stellen voor piekberging.
Als de melkveehouders vergaande maatregelen nemen, kunnen zij een grote
bijdrage leveren aan het realiseren van de waterbeheersdoelstelling voor
piekberging. Door de aanleg van taludoevers of het creëren van meer open
water kunnen zij tot 2 maal meer water opvangen dan de voor hun bedrijven
geformuleerde doelstelling. Daarbij gaat, afhankelijk van het oorspronkelijke
percentage open water, circa 1 tot 4% van het bedrijfsoppervlak verloren.
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7

Beoordeling van de maatregelen
In hoofdstuk 5 en 6 hebben we de effectiviteit van de maatregelen die boeren
kunnen nemen voor het versterken van watervoorraadbeheer en piekberging onderzocht. In dit hoofdstuk gaan we nader in op de gevolgen van maatregelen voor
de agrarische bedrijfsvoering en de mogelijke consequenties voor de waterkwaliteit. We besluiten met een analyse van de voorkeur van boeren en waterbeheerders voor de diverse maatregelen.
De onderzochte maatregelen - met uitzondering van taludoevers1 - kunnen zowel
worden ingezet voor watervoorraadbeheer als voor piekberging, maar niet tegelijkertijd voor beide doelen. Vooraf moet de waterbeheerder een duidelijke keuze
maken of een gebied wordt ingezet voor watervoorraadbeheer of voor piekberging.

7.1 Gevolgen voor de agrarische bedrijfsvoering
In hoofdstuk 5 en 6 hebben we onderscheid gemaakt tussen eenvoudig inpasbare maatregelen en maatregelen die vergaande aanpassingen van de
agrarische bedrijfsvoering en/of de inrichting van het watersysteem vereisen. De inpasbaarheid van een maatregel hangt af van de mate waarin waterberging wordt toegepast en het effect op de agrarische bedrijfsvoering
(tabel 7.1).
Globaal kunnen we onderscheid maken in de volgende typen waterberging en
de met zich meebrengende gevolgen (Hoekstra e.a. 2002):
A . Waterberging in de bodem en de sloten.
Gevolgen: gedeeltelijke overlast op de percelen.
B.

Veel waterberging in bodem en sloten.
Gevolgen: schade op percelen.

C.

Waterberging boven maaiveld.
Gevolgen: langdurige schade voor percelen.

De effecten voor de agrarische bedrijfsvoering zijn vervolgens onder te verdelen (Hoekstra e.a. 2002):
1 . directe effecten
(o.a. opstallen vee, vertrappingsschade, opbrengstderving, afname kwaliteit ruwvoer,)
2 . neveneffecten
(toename veeziekten door besmetting van het grasland met schimmels,
bacteriën, onkruiden, structuurschade, schade aan oevers, hogere mineralenoverschotten (Minasheffingen).

1

Taludoevers hebben geen toegevoegde waarde voor watervoorraadbeheer, omdat zij gedurende de opbouw
van de watervoorraad voortdurend onder water staan. In plaats daarvan kan beter meer open water worden gecreëerd door bijvoorbeeld sloten te verbreden.
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3.

Financiële aspecten
(lagere gebruikswaarde van de grond, lagere grondtaxatie).
In tabel 7.1 staat een overzicht van de verschillende effecten.

Tabel 7.1

Inpasbaarheid van de maatregelen op basis van de mate van water
berging, de gevolgen en schade voor de agrarische bedrijfsvoering.

inpasbaarheid

mate van

gevolgen

schade

waterberging
Inpasbare maatregelen

A. In bodem en

(§5.2 en §6.2)

sloten

Vergaande aanpassingen nood-

B. Vergaand in

zakelijk van agrarische bedrijfs-

bodem en sloten

overlast

1. directe effecten
(2. neveneffecten)

schade

1. directe effecten
2. neveneffecten

voering en inrichting watersysteem

(3. waardedaling)

(§5.3 en § 6.3)

C. Boven maai-

veel schade

veld

1. directe effecten
2. neveneffecten
3. waardedaling

In de bedrijfsbezoeken, de studiegroepbijeenkomsten en de twee workshops
hebben de melkveehouders aangegeven welke effecten de maatregelen voor
hun agrarische bedrijfsvoering kunnen hebben. Daar zijn bij inbegrepen –
vooral bij inpasbare maatregelen –voordelen voor de boer. In tabel 7.2 en
7.3 hebben we deze inventarisatie voor zowel watervoorraadbeheer en piekberging op een rij gezet.

Tabel 7.2

Effecten op de agrarische bedrijfsvoering van maatregelen voor water
voorraadbeheer

positieve effecten

mate van

negatieve effecten

waterberging
A

B

minder verdroging

xx

x

meer opbrengst gras

xx

x

mate van
waterberging

C
meer risico wateroverlast

A

B

C

x

xx

xxx

opbrengstverlies gras

xx

xxx

kwaliteitsverlies gras

x

xxx

xx

xxx

verlies grond

x

xxx

toename teeltvrije zone

x

xx

draagkracht:

x

- beweiding en bewerking in knel
- hogere bewerkingskosten
- vertrapping zode

x

x

mogelijkheden voor

problemen met MINAS

x

xxx

risico voor diergezondheid

x

xx

x

strijdig met weidevogelbeheer

xxx

x

slechtere waterkwaliteit

x

xxx

ganzen (vraat en poep)

x

xxx

verbreding
minder scheurvorming

x

x

betere waterkwaliteit

x

x

structuurbederf op klei

x: geringe gevolgen / xx: grote gevolgen / xxx: zeer grote gevolgen
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xx

Tabel 7.3

Effecten op de agrarische bedrijfsvoering van maatregelen voor
piekberging

positieve effecten

minder risico wateroverlast

mate van

negatieve effecten

mate van

waterberging

waterberging

A

B

C

A

x

xx

xx
opbrengstverlies gras

B
x

C
xx

kwaliteitsverlies gras

x

draagkracht:

xx

- beweiding en bewerking in
knel
- hogere bewerkingskosten
- vertrapping zode

mogelijkheden

x

verlies grond

x

toename teeltvrije zone

x

xxx
xx

problemen met MINAS

x

xx

risico voor diergezondheid

xx

strijdig met weidevogelbeheer

xx

slechtere waterkwaliteit

xxx

ganzen (vraat en poep)

x

voor verbreding

x: geringe gevolgen / xx: grote gevolgen / xxx: zeer grote gevolgen

Uit tabel 7.2 en 7.3 blijkt dat in de effecten van maatregelen voor watervoorraadbeheer en piekberging overeenkomsten en verschillen zijn aan
te wijzen.
De overeenkomsten ontstaan vooral door de mate waarin een maatregel
wordt doorgevoerd. Dit bepaalt in grote mate de inpasbaarheid van de maatregel. Met andere woorden: ondervindt de boer belemmeringen in zijn normale bedrijfsvoering?
Praktijkvoorbeeld: als een boer beschikt over uitwijkmogelijkheden voor de
beweiding van vee, is tijdelijke waterberging op een deel van zijn bedrijf
inpasbaar. Het bedrijf heeft altijd percelen beschikbaar met voldoende
draagkracht om te beweiden. Bedrijven met minder flexibiliteit ondervinden
eerder problemen. Ook is het creëren van meer open water of de aanleg van
taludoevers beter inpasbaar in extensieve bedrijven dan op intensieve bedrijven met een ruwvoertekort. Het is bovendien uitstekend te combineren
met agrarisch natuurbeheer.
De verschillen in de effecten van maatregelen voor watervoorraadbeheer en
piekberging zijn voornamelijk terug te voeren op het tijdstip en de tijdsduur
waarin de waterberging plaatsvindt. De negatieve effecten bij watervoorraadbeheer zijn veel groter dan die bij piekberging. De opbouw van watervoorraden gebeurt in een voor de boer uiterst ongunstige periode. In het
voorjaar en de vroege zomer moeten diverse werkzaamheden op de percelen
worden uitgevoerd: o.a. bemesting, eerste maaisneden, weidegang. De ruwvoeropbrengst is bij de eerste snede op zijn hoogst. Langdurig hoge waterpeilen in het voorjaar leiden tot minder snel uitzakkende grondwaterstanden,
en daarmee tot een lagere draagkracht van de bodem en bovendien tot een
lagere opbrengst en kwaliteit van het gras.
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Dat geldt zowel voor de voorjaarsbeweiding als de eerste maaisnede. Bij
watervoorraadbeheer boven maaiveld gaat de graszode zelfs verloren.
Daarnaast neemt het risico op wateroverlast bij neerslagpieken toe door de
afname van de bergingscapaciteit.

7.2 Effecten op de waterkwaliteit
Hieronder schetsen we welke neveneffecten de maatregelen kunnen hebben
op de waterkwaliteit. Uitgangspunt is dat oplossingen voor waterkwantiteitsproblemen geen waterkwaliteitsproblemen mogen veroorzaken (afwenteling).
Watervoorraadbeheer
Door het opbouwen en benutten van voorraden gebiedseigen water kan de
aanvoer van gebiedsvreemd water worden beperkt. Zeker wanneer het gebiedseigen water bestaat uit schoon en zacht regenwater en het gebiedsvreemd water hard (kalkrijk) inlaatwater is, is sprake van een kwaliteitsverbetering. De aanvoer van mineralen en andere stoffen van buiten het gebied
wordt beperkt. Bovendien wordt de uitspoeling van voedingsstoffen uit veengebieden verminderd. Kalkrijk, gebiedsvreemd water zorgt namelijk in diverse gebieden voor een versnelde mineralisatie van het veen.
Als het water in de watervoorraden in beweging blijft, is het effect op de
waterkwaliteit gunstig. Voor het hele watersysteem is dit in het algemeen
gunstig.
De opgebouwde watervoorraad kan onder bepaalde omstandigheden relatief
lange tijd stil staan. Dit kan in voedselrijke situaties lokaal nadelig zijn voor
de waterkwaliteit: de temperatuur neemt toe, het zuurstofgehalte neemt af,
de sloot raakt vol met kroos en flab en schadelijke stoffen kunnen uit de
waterbodem vrijkomen. Zeker als de watervoorraad niet alleen in sloten,
maar ook op de percelen wordt geborgen, kan dit effect toenemen. Als water
langer dan drie weken op het land staat, kan het gevaren opleveren voor het
vee als diezelfde percelen later worden gebruikt voor beweiding. De kans op
bijvoorbeeld leverbot neemt dan toe.
Piekberging
Met piekberging wordt schoon neerslagwater vastgehouden. Het vasthouden
duurt echter maar kort en het water wordt na enige dagen afgevoerd naar de
boezem, zodra die weer enige bergingsruimte heeft. Als de piekberging niet
alleen in de sloten maar ook bovenop het maaiveld heeft plaatsgevonden, is
de kans groot dat het geborgen water is verrijkt met voedingsstoffen (meststoffen) van de percelen. Daardoor zal de waterkwaliteit verslechteren. Keerzijde is wel dat de mineralen op die momenten sterk worden verdund en uit
het gebied worden afgevoerd.
De gebiedswaterkwaliteit zal in het algemeen verbeteren als door piekberging op specifieke bergingslocaties andere percelen niet onder water lopen.
De afspoeling van meststoffen wordt daar dan verminderd. Zeker als met
piekbergingslocaties kan worden voorkomen dat grote oppervlakten inunderen, zal dit effect sorteren.
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Sloten met taludoevers
De maatregelen waarbij de slootkant wordt verbreed met terrastaluds om
extra water te bergen, hebben een positief effect op de waterkwaliteit. Terrastaluds zullen begroeid raken met oeverplanten zoals riet, die een
waterzuiverende werking hebben. Uitspoelende mineralen worden ingevangen, vastgelegd en/of afgebroken, waardoor minder voedingsstoffen in het
slootwater terecht komen. Flab en kroosgroei nemen daardoor af. Als zo levenloze en zuurstofloze sloten worden voorkomen, kan ook de nalevering van
vervuilende stoffen uit de bagger op de slootbodem worden beperkt. Bovendien betekent de gevarieerde oeverbegroeiing een versterking van de ecologische kwaliteit.

7.3 Voorkeur voor maatregelen
Zowel de boeren als de waterbeheerders hebben de maatregelen op geschiktheid beoordeeld. Interessant daarbij zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de boeren en waterbeheerders. Beide groepen benaderen de
problematiek vanuit verschillende invalshoeken (tabel 7.4).

Tabel 7.4

Beoordeling van de voorkeur voor maatregelen door boeren en
waterbeheerders
watervoorraadbeheer

piekberging

maatregel

boeren

waterbeheerders

boeren

waterbeheerders

flexibel peilbeheer

5

5

2

1

taludoevers

n.v.t.

n.v.t.

0

3

meer open water

3

2

2

4

apart peilgebied

3

0

0

0

N.B. Iedere groep heeft in totaal 15 stemmen/punten uitgebracht

Watervoorraadbeheer of piekberging
Een opvallend verschil in de voorkeuren is dat boeren met name maatregelen voor watervoorraadbeheer prioriteit geven. Waterbeheerders zetten hun
kaarten meer op piekberging. Voor boeren speelt mee dat piekberging te
veel onzekerheden oplevert. De risico’s zijn moeilijk te overzien: “wanneer
valt de bui en hoe hevig is die?”. Dit maakt het minder makkelijk om piekberging in de bedrijfsvoering in te passen. De waterbeheerders zijn van mening dat boeren in principe een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan
piekberging. Voor watervoorraadbeheer geven zij de voorkeur aan meer
grootschalige gebiedsmaatregelen (bassins).
Flexibel peilbeheer
Zowel de boeren als de waterbeheerders beoordelen flexibel peilbeheer als
een effectieve maatregel voor watervoorraadbeheer. De opinie van de waterbeheerders is o.a. gebaseerd op ervaringen in Reeuwijk. Als 20 tot 30 cm
peilfluctuatie wordt toegestaan (dat is: 10-15 cm lager en hoger dan het
streefpeil), kan de inlaatbehoefte fors worden verminderd. De effectiviteit is
afhankelijk van het percentage open water. Hoe groter deze is, hoe groter de
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watervoorraden en hoe effectiever ze kunnen worden uitgewisseld. Daardoor
is de maatregel effectiever in veenweidegebieden dan in droogmakerijen.
In mindere mate wordt flexibel peilbeheer ook geschikt beoordeeld voor
piekberging.
Taludoevers
Het aanbrengen van taludoevers langs sloten heeft alleen de voorkeur van
de waterbeheerders. Het is net als meer open water effectief voor piekberging en kan de waterkwaliteit aanzienlijk verbeteren. De boeren zien de
maatregel alleen zitten als er afspraken kunnen worden gemaakt over opname van het talud in de teeltvrije zone of zogenaamde plas-dras-pakketten.
Maar risico’s voor KKM en extra werk om de kanten af te rasteren of drinkbakken te plaatsen, vormen voor een aantal boeren wel belemmeringen.
Meer open water
De combinatie meer open water en flexibel peilbeheer wordt door zowel boeren als waterbeheerders als meest effectief bestempeld. Meer open water
kan het best op strategische, lage plekken gebeuren of door verbreding van
bestaande watergangen. Het gaat ten koste van productiegrond, maar tegen
een juiste vergoeding kan daarmee een duurzame maatregel worden getroffen. Het graven van meer sloten - of het heropenen daarvan - wordt door de
boeren als minder geschikt aangemerkt: het leidt tot meer randeffecten en
extra km’s teeltvrije zone. Omdat de huidige zware machines niet zijn aangepast aan smallere percelen, leidt dit tot aanzienlijke extra loonwerkkosten.
Apart peilgebied
In deze maatregel zien boeren wel perspectief. Het houdt in dat op strategische, lage plekken in een polder een apart peilvak wordt gemaakt. Het geeft
verlies aan productiegrond, maar kan ervoor zorgen dat de overige landbouwgrond jaarrond een betere waterhuishouding heeft. Vanuit kostenoogpunt ontstaat op die manier zo min mogelijk schade. De waterbeheerders zijn
minder enthousiast. Zij willen geen verdere versnippering van het watersysteem en denken dat het negatieve effecten voor de waterkwaliteit veroorzaakt.

7.4 Water als economische activiteit
Boeren kunnen agrarisch waterbeheer integreren op hun bedrijf. Als door het
vasthouden van water andere boeren, het waterschap of burgers van water
worden voorzien in perioden van droogte of bij grote neerslag pieken droge
voeten houden, kan het hele gebied daarvan profiteren. De boer levert daarmee een zogenaamde ‘blauwe dienst’.
Tot een bepaald niveau behoort het vasthouden van water tot de goede
landbouwpraktijk (GLP). Daar waar de boer extra inspanningen treft, zou het
mogelijk moeten zijn bindende afspraken te maken over de maatregelen en
de daarbij behorende vergoedingen. Bij voorkeur worden langjarige overeenkomsten afgesloten, zodat zowel de boeren als de waterbeheerders dan
kosteneffectief investeringen kunnen doen.
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Het leveren van blauwe diensten door de landbouw is kansrijk als:
•
de maatregel voor waterbeheerders (of andere grondgebruikers) goedkoper en/of duurzamer is dan het cultuurtechnische alternatief
•
de maatregel perspectieven biedt voor de boer (behoud van levensvatbare (verbrede) bedrijfsvoering)
De deelnemende boeren hebben aangegeven aan welke randvoorwaarden
een dergelijke overeenkomst moet voldoen, willen zij zich daar aan binden
(Kader Randvoorwaarden agrariërs bij blauwe diensten).

Kader

Randvoorwaarden boeren bij blauwe diensten

Onderstaand overzicht geeft een indicatie van de randvoorwaarden die de 'aanbieder', in
dit geval de deelnemende melkveehouders, stellen aan het verlenen en overeenkomen
van blauwe diensten:
•

Economisch tenminste op hetzelfde niveau blijven

•

Externe, onafhankelijke intermediair voor een betrouwbare overeenkomst en controle/handhaving

•

Voordeel voor beide partijen

•

Continuïteit, maar met een heldere ‘ontsnappingsclausule’

•

Voorlichting naar burgers over bijdrage van boeren aan het oplossen van een maatschappelijk probleem

•

Landbouwbestemming (RO) handhaven, o.a. in verband met MINAS-regeling

•

Administratie voor boer eenvoudig uit te voeren

7.5 Conclusie
De toepasbaarheid en effectiviteit van maatregelen hangt van een aantal
aspecten af. Goed inpasbare maatregelen voor watervoorraadbeheer, zoals
flexibel peilbeheer, heeft minder grote negatieve effecten op de bedrijfsvoering dan vergaande maatregelen. Flexibel peilbeheer met aanvaardbare
peilen is gemakkelijker inpasbaar dan hogere peilen in meer sloten. Het is
afhankelijk van gebiedskenmerken in hoeverre de waterbeheersdoelstellingen gehaald kunnen worden. In het algemeen hebben veenweidepolders een
hoger percentage aan open water dan droogmakerijen. Voorraadbeheer heeft
daarom in veenweidegebieden meer perspectieven. Daar staat tegenover dat
er vaak al hogere peilen zijn, waardoor de (verticale) speelruimte in de watergang beperkt is.
Watervoorraadbeheer en piekberging boven maaiveld leiden tot grote negatieve effecten. Afhankelijk van de intensiviteit van het bedrijf is zo’n locatie
wel in meer of mindere mate inpasbaar. Het inrichten van een klein deel van
de productieve grond voor waterberging, leidt tot intensivering (meer koeien
op minder productieve grond). In alle gevallen geldt dat maatregelen voor
watervoorraadbeheer niet samen kunnen gaan met een doelstelling voor
piekberging. Door watervoorraadbeheer is er geen ruimte meer om pieken
tijdelijk te kunnen bergen. Dit wordt als een belangrijk negatief effect gezien.

47

Een ander aspect is de waterkwaliteit. Vanwege de beperking van inlaat van
gebiedsvreemd water, kan watervoorraadbeheer bijdragen aan een betere
waterkwaliteit. Dat geldt in sterke mate voor locaties waar kalkrijk of vervuild water moet worden ingelaten. Als watervoorraadbeheer leidt tot langdurig stilstaand water, kan lokaal een vermindering van de waterkwaliteit
optreden. Dit kan worden voorkomen door uitwisseling van voorraden.
De balans van positieve en negatieve effecten hangt in belangrijke mate af
van de kosteneffectiviteit. Door watervoorraadbeheer en piekberging kunnen
grote schadeposten ten gevolge van droogte of juist wateroverlast, worden
verminderd. In die gevallen weegt het opofferen van een klein deel van de
productiegrond tegen de schades op. Als bovendien de schades in omringende gebieden worden verminderd, kan waterberging op agrarische grond
zeer kosteneffectief zijn. Wanneer boeren door waterberging ‘blauwe diensten’ leveren, kan zelfs een extra bron van inkomsten worden gevonden.
Uit deze studie blijkt dat de boeren verdergaande maatregelen alleen willen
overwegen als de financiële basis goed is. Langdurige contracten met
heldere, afrekenbare afspraken kunnen daartoe bijdragen.
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8

Gebiedsperspectief voor agrarisch
waterbeheer in het Land van Wijk en
Wouden
Een duurzame en toekomstgerichte waterhuishouding is een belangrijke pijler
voor de ontwikkeling van het Land van wijk en Wouden. Water bepaalt hier al van
oudsher de identiteit van het landschap (cultuurhistorie) en de natuur is gebaat
bij voldoende schoon water. Ook de streekeigen economische dragers hebben
een waterbelang. Zo kan wateroverlast en/of watertekort leiden tot schade in
agrarisch en stedelijk gebied. De maatschappelijke opgave om dit te voorkomen
neemt toe door verandering van klimaat en bodemdaling. Het agrarisch gebied
blijkt hieraan bij te kunnen dragen door ruimte te geven aan piekberging en
watervoorraadbeheer op bedrijfsniveau. Zulke 'blauwe diensten' door agrariërs
passen goed in het integrale toekomstbeeld voor het Land van Wijk en Wouden.
Bovendien sluit het naadloos aan op nieuw landelijk beleid voor water en ruimte
en de ontwikkeling van bijbehorend groenblauw instrumentarium. Een nadere
verkenning door alle betrokken partijen verdient aanbeveling.

8.1 Ontwikkelingen beleid op gebied water en ruimte
Toekomstgericht waterbeheer betekent een omslag in de aanpak van - toekomstige - problemen met wateroverlast en watertekort. Naast techniek
wordt de oplossing meer dan ooit gezocht in het ruimte geven aan watersystemen. Het rijk heeft die voorkeur tot uitdrukking gebracht in de trits
'vasthouden - bergen - afvoeren' (Kabinetsstandpunt 'Anders Omgaan met
Water'). Deze strategie betekent een 'ruimteclaim' voor water; en dat in een
land waar geen enkele vierkante meter onbenut is en ook voor wonen, werken, recreatie, natuur en infrastructuur extra ruimte gewenst is. Realisatie
van al die ambities is alleen mogelijk door combinaties van gebruik. Hiervoor heeft het rijk als zoekrichting het concept 'meervoudig ruimtegebruik'
geïntroduceerd (Vijfde Nota voor de Ruimtelijke Ordening (Ruimte maken,
ruimte delen, 2001). De vraag is waar en op welke manier ruimte voor water
en andere functies effectief met elkaar kunnen samengaan. Beleidsmatige
uitwerking hiervan vindt plaats in de op te stellen deelstroomgebiedsvisies.
Vooruitlopend op het bestemmen en planologisch vastleggen van ruimte
voor water, spitst de discussie zich op dit moment toe op de afbakening van
verantwoordelijkheden. Zo onderschrijven alle partijen het gezamenlijk belang van ruimtelijk waterbeheer, maar onduidelijk is nog wie de kosten
draagt. Constructief overleg en het maken van afspraken hierover (zoals
over schades) vraagt als vertrekpunt duidelijkheid over zorgplicht en aansprakelijkheid.
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Dat geldt ook voor het Land van Wijk en Wouden. De stand van zaken en
actuele ontwikkelingen voor wat betreft wateroverlast hebben we toegelicht
in §4.2 (kader Zorgplicht van het waterschap bij wateroverlast).

8.2 Perspectief voor blauwe diensten door agrariërs
Naar verwachting zullen eind 2002 basisnormen worden vastgesteld voor
regionale wateroverlast. Met deze normen kan een waterbeheerder bepalen
of een watersysteem nu en in de toekomst op orde is. De waterschappen in
het Land van Wijk en Wouden zijn bezig met een dergelijke exercitie op basis
van de voorgestelde normen (zie §4.2). Uitgaande van deze normen is in
enkele polders extra inspanning van het waterschap noodzakelijk om het
watersysteem in de huidige situatie op orde te brengen. Bij een toename van
neerslagpieken (klimaatverandering) ontstaat voor de waterschappen naar
verwachting een aanvullende opgave om wateroverlast in bepaalde polders
van het Land van Wijk en Wouden te voorkomen. Daar waar regulier waterbeheer door het waterschap ophoudt, is sprake van een wateropgave voor de
eigenaar of gebruiker van de grond (overwegend landbouw). Op dit grensvlak
van verantwoordelijkheden en met de toekomstige wateropgaven in het verschiet, liggen hier bij uitstek mogelijkheden voor blauwe diensten door agrariërs. Die kunnen zowel aan het waterschap als aan collega-agrariërs in de
buurt worden geleverd.
Bij de deelnemende melkveehouderijen blijken maatregelen op het bedrijf
effectief voor een (deel)realisatie van de wateropgave in de betreffende polder. Voor het waterschap kunnen zulke blauwe diensten een serieus alternatief betekenen voor het - elders - op eigen initiatief realiseren van benodigde
bergings- en/of gemaalcapaciteit (Kader waterberging in Fryslân). Bovendien
geeft het vasthouden van water op agrarisch bedrijfsniveau optimaal invulling aan de trits ‘vasthouden - bergen - afvoeren’. Dit onderzoek betreft een
eerste verkenning en verdient gezien het goede perspectief een vervolg.

Kader

waterberging in Fryslân

Royal Haskoning (De Vries 2001) heeft in de provincie Friesland onderzocht dat het voor
het waterschap het meest voordelig is om medegebruiker van een waterbergingsgebied
te worden en een schadevergoeding uit te keren op basis van de frequentie waarmee gebruik van gronden voor waterbeheer wordt benut. Alleen bij het benutten van grote oppervlakten bergingsgebieden met een frequentie van eens per vijf jaar of vaker,
waarbij ook relatief dure gebieden (landbouw met veel bebouwing) worden ingezet, is
het voordeliger om als waterschap eigenaar te worden van de grond en bedrijven aan
te kopen.
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8.3 Op weg naar agrarisch waterbeheer in het Land van Wijk en
Wouden
Meervoudig ruimtegebruik van grondgebonden landbouw en waterbeheer in
het Land van Wijk en Wouden vergt een gezamenlijk zoekproces van waterschappen en agrariërs. Met de voorliggende resultaten van het uitgevoerde
onderzoek is een eerste stap gezet. De mogelijkheden van het agrarisch
gebied en de randvoorwaarden bij agrariërs (kader Randvoorwaarden agrariërs bij blauwe diensten (§7.4)) zijn verkend en lijken kansrijk. Hiermee
wordt het mogelijk en zinvol om overleg aan te gaan met de waterschappen.
Een belangrijke vraag is of 'blauwe diensten' door agrariërs een kosteneffectieve en tijdig realiseerbare bijdrage kunnen leveren aan de wateropgaven
in het Land van Wijk en Wouden. Als volgende stap wordt daarom gedacht
aan praktijkonderzoek waarbij de effectiviteit van agrarisch waterbeheer in
de praktijk kan worden getoetst. Daarin dienen de volgende onderwerpen
centraal te staan:
•
•
•

het concretiseren van kansrijke locatiespecifieke vormen van agrarisch
waterbeheer;
het inpassen en bepalen van de consequenties voor de bedrijfsvoering
van agrariër(s) en de opgave van het waterbeheer;
het ontwikkelen van instrumenten om blauwe diensten in de praktijk te
regelen (zie kader Blauwe diensten en regelingen).

Hiermee kunnen kansen voor waterbeheer door agrariërs worden ontwikkeld
en kan gekozen worden voor het uitvoeren van één of meer praktijkexperimenten. Na afronding van deze vervolgstudie moet duidelijk zijn of, waar en
in welke vorm zich concrete mogelijkheden voor agrarisch waterbeheer in
het Land van Wijk en Wouden voordoen. Tegelijkertijd moet er instrumentarium worden uitgewerkt om blauwe diensten in de praktijk tussen de betrokken partijen te regelen. Bij voldoende draagvlak voor zulke diensten en de
bijpassende regelingen staat dan alles in de startblokken om aansluitend
over te gaan tot een gefaseerde realisatie in pilots en praktijkexperimenten.

8.4 Stimulering en sturing door de Gebiedscommissie
Dit rapport signaleert kansen in het Land van Wijk en Wouden voor agrarisch
waterbeheer, zowel vanuit het oogpunt van de waterbeheerders als dat van
de melkveehouders. De deelnemende melkveehouders hebben in een open
en constructieve sfeer met de onderzoekers meegedacht over mogelijkheden, consequenties en randvoorwaarden van agrarisch waterbeheer (blauwe
diensten). Zoals aangegeven biedt agrarisch waterbeheer een kans voor een
duurzame en toekomstgerichte waterhuishouding. De mogelijke meerwaarde
reikt echter verder dan het watersysteem alleen. Door ruimte te geven aan
water kan mede invulling worden gegeven aan de gebiedsdoelstellingen voor
natuur en landschap. Tevens kan het onconventionele concept van blauwe
diensten voor bepaalde agrariërs aanknopingspunten bieden voor een verbrede bedrijfsvoering en zo meer armslag bieden. De Gebiedscommissie van
het Land van Wijk en Wouden biedt een platform om het onderwerp agrarisch
waterbeheer samen met de partijen in het gebied te bespreken.
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Kader

Blauwe diensten en regelingen

Opgelegde dienst door waterbeheerder (in het geval van rechtmatige overheidsdaad)
Omschrijving dienst (ten behoeve van berging of voorraadvorming)
•

Planologische aanwijzing gebied

Regeling
Planschade ex art.
49 WRO

•

Inrichten gebied (schade door aanleg en instandhouden werken)

Zakelijk recht /
onteigening

•

Ingebruiknemen gebied (schade door daadwerkelijk gebruik)

Privaatrechtelijke
overeenkomst /
onteigening

Vrijwillige dienst aan waterbeheerder (bedoeld bij concept 'blauwe dienst')
Omschrijving dienst (ten behoeve van berging of voorraadvorming)

Regeling

•

Stimulering (pri

Volledig inpasbaar binnen huidige agrarische bedrijfsvoering*

vaatrechtelijke
overeenkomst)
•

Niet zonder schade/kosten passend in agrarische bedrijfsvoering

Prestatiecontracten
voor bepaalde
tijd** of
schadevergoeding
per incident c.q.
afkoop***
(privaatrechtelijke
overeenkomst)

*Inspanning reikt wel verder dan de Goede Landbouwkundige Praktijk (als concept geïntroduceerd in SGR2)
**De laatste jaren zijn beheersovereenkomsten voor Agrarisch Natuurbeheer snel gemeengoed geworden. Het is een systeem waar boeren en particulieren diensten leveren (natuur en
landschap) aan de samenleving, terwijl ze daarvoor worden vergoed. De vergoedingen zijn
gekoppeld aan prestaties. Het is geregeld in het Programma Beheer. Het instrument beheersvergoedingen heeft snel opgang gemaakt. Ook in Noord-Holland zijn vele voorbeelden te
vinden, met name in de veengebieden. Analoog hieraan zijn ook prestatiecontracten voor
bepaalde tijd tussen agrariërs en waterschappen denkbaar.
***In het zogenaamde Dinkel- convenant is na langdurige onderhandelingen een tweezijdige
afspraak over waterberging gemaakt tussen het Waterschap Regge en Dinkel en de boeren.
Boeren die percelen hebben in het beekdal van de Dinkel, krijgen een eenmalige afkoopsom
voorde lagere (gebruiks)waarde van de grond. De hoogte van de afkoopsom is afhankelijk
van de frequentie waarmee het land (volgens berekeningen) inundeert. Planschade door de
planologische vastlegging en nadeelcompensatie door gebruik zijn in dit geval dus tegelijk
afgekocht.
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9

Conclusies en aanbevelingen
Ruimte voor water
Het Land van Wijk en Wouden heeft een kwetsbaar watersysteem. Bij grote
neerslagpieken ontstaat wateroverlast doordat de boezem vol is en de gemalen de polders onvoldoende droog kunnen houden. In tijden van droogte
ontstaan watertekorten voor de landbouw, natuur en andere functies.
Als de voorspelde klimaatveranderingen doorzetten, zullen de knelpunten
door wateroverlast en watertekorten verder toenemen. Verdergaande technische oplossingen alleen zijn dan onvoldoende. De waterschappen zullen
zoeken naar oplossingen die meer ruimte voor water geven.
Het reserveren van ruimte voor water is een dure maatregel. In dit gebied
zijn de grondprijzen hoog. Bovendien wordt ruimte voor waterberging slechts
incidenteel gebruikt. Dit biedt kansen voor meervoudig ruimtegebruik. In dit
onderzoek zijn de kansen verkend voor de combinatie landbouw en water in
het Land van Wijk en Wouden, met name voor de melkveehouderij op veenen kleigrond.
Maatregelen op bedrijfsniveau
De melkveehouderij in het Land van Wijk en Wouden kan een belangrijke
bijdrage leveren aan duurzame oplossingen van knelpunten in het watersysteem. Zij kan 'ruimte voor water' en 'meervoudig ruimtegebruik' in praktijk brengen door waterbeheer in de bedrijfsvoering in te passen. Daarvoor
zijn de volgende vier maatregelen denkbaar:
1. Flexibel peilbeheer
2. Aanleggen van taludoevers
3. Creëren van meer open water
4. Inrichten van een apart peilvak.
Al deze maatregelen zijn geschikt voor piekberging. Voor watervoorraadbeheer is het aanleggen van taludoevers niet zinvol, omdat de plas-draswaterstand niet lange tijd kan worden ingesteld.
Van de genoemde maatregelen is flexibel peilbeheer tot op zekere hoogte
eenvoudig inpasbaar in de huidige agrarische bedrijfsvoering. De overige
maatregelen vereisen forse aanpassingen van de agrarische bedrijfsvoering
en de inrichting van het watersysteem.
Watervoorraadbeheer
Watervoorraadbeheer is gericht op het bestrijden van verdroging. Met beperkt flexibel peilbeheer, met peilstijgingen tot 25 cm drooglegging, kan een
melkveehouder maximaal ongeveer 50% van de waterbeheersdoelstelling
realiseren. Dat leidt tot circa 25 mm extra waterberging.
Voor het volledig realiseren van de waterbeheersdoelstelling zijn verdergaande maatregelen nodig. Ook met verdergaand flexibel peilbeheer (met
peilstijgingen tot het maaiveld) is realisatie niet voor 100% mogelijk.
Door het creëren van gemiddeld 1 tot 2% meer open water, kan een boer
ca. 50 mm extra waterberging behalen.
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Piekberging
Maatregelen voor piekberging leveren voldoende bijdrage aan het tegengaan van wateroverlast op melkveehouderijen op veen- en kleigrond. Met
flexibel peilbeheer kunnen de melkveebedrijven in de veenweidegebieden
reeds een belangrijke bijdrage leveren aan het halen van de waterbeheersdoelen voor piekberging (90 tot 170% realisatie van de doelstelling, met 70
tot 125 mm waterberging). In droogmakerijen is het rendement lager, omdat
het oppervlak aan open water geringer is.
Verdergaande maatregelen op melkveebedrijven kunnen die bijdrage verder
vergroten. Door de aanleg van taludoevers of het creëren van meer open
water kunnen buien worden opgevangen tot 2 maal groter dan de doelstelling
(tot 170 mm). Dat gaat ten koste van circa 1 tot 4% van het bedrijfsoppervlak, afhankelijk van het oorspronkelijke percentage open water. Als boeren
in een polder piekberging gezamenlijk op een strategische plek realiseren
(het laagste deel), kan waarschijnlijk meer kosteneffectief een nog grotere
bijdrage aan de waterbeheerdoelen worden geleverd.
Gevolgen voor de boer
Zowel voor watervoorraadbeheer als voor piekberging bepaalt de mate
waarin waterberging wordt toegepast de schade (tabel 9.1). Het verschil in
de gevolgen van maatregelen voor watervoorraadbeheer en piekberging is
voornamelijk terug te voeren op het tijdsstip en de tijdsduur waarin de waterberging plaatsvindt. De negatieve gevolgen bij watervoorraadbeheer zijn
veel groter dan die bij piekberging. De opbouw van de watervoorraad gebeurt
in een voor de boer ongunstige periode - het voorjaar (bemesting, maaisnedes, weidegang, zaaien) – en langdurig hoge waterpeilen verminderen de
draagkracht van de bodem en de kwaliteit en opbrengst van het gras. Bij
watervoorraadbeheer boven maaiveld gaat de graszode zelfs verloren. Daarnaast neemt het risico op wateroverlast bij neerslagpieken toe door de afname van de bergingscapaciteit.

Tabel 9.1

Inpasbaarheid van de maatregelen op basis van de mate van
waterberging, de gevolgen en schade voor de agrarische bedrijfs
voering

inpasbaarheid

mate van waterberging

gevolgen

schade*

Inpasbare maatregelen

A. In bodem en sloten

overlast

1. directe effecten

Vergaande aanpassingen

B. Vergaand in bodem

schade

noodzakelijk van agrarische

en sloten

(§5.2 en §6.2)

(2. neveneffecten)

bedrijfsvoering en inrichting
watersysteem

1. directe effecten
2. neveneffecten
(3. waardedaling)

C. Boven maaiveld

(§5.3 en § 6.3)

veel scha-

1. directe effecten

de

2. neveneffecten
3. waardedaling

*

1. direct effecten: o.a. opstallen vee, vertrappingsschade, opbrengstderving, afname kwaliteit ruwvoer
2.neveneffecten: o.a. veeziekten door structuurschade, schade aan oevers, Minasheffingen
3. waardedaling: o.a. lagere gebruikswaarde van de grond
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Gevolgen voor de waterkwaliteit
Watervoorraadbeheer
Het vasthouden van regenwater leidt tot beperking van de inlaat van gebiedsvreemd water. Dat is in veel gevallen gunstig voor de waterkwaliteit.
Als watervoorraden in beweging zijn is het effect op de waterkwaliteit gunstig. Als watervoorraden lange tijd stilstaan, kunnen nadelige gevolgen voor
de waterkwaliteit ontstaan. De temperatuur neemt toe, het zuurstofgehalte
neemt af, de sloot raakt vol met kroos en flab en schadelijke stoffen kunnen
uit de waterbodem vrijkomen.
Piekberging
Het vasthouden van neerslagwater duurt bij piekberging maar kort: na enige
dagen wordt het naar de boezem afgevoerd als die weer enige bergingsruimte
heeft. Als de piekberging niet alleen in de sloten maar ook op het maaiveld
plaatsvindt, is de kans groot dat het geborgen water wordt aangerijkt met
voedingsstoffen van de percelen.
Het verbreden van slootkanten met terrastaluds om extra water te bergen in
tijden van neerslagpieken heeft een positief effect op de waterkwaliteit. Het
terrastalud zal begroeid worden met zuiverende oeverplanten zoals riet. Uitspoelende mineralen worden ingevangen, vastgelegd en/of afgebroken,
waardoor minder voedingsstoffen in het slootwater terecht komen.
Voorkeur voor maatregelen
De combinatie van meer open water met flexibel peilbeheer wordt door zowel
boeren als waterbeheerders als meest effectief bestempeld voor watervoorraadbeheer en piekberging. Meer open water kan het best op strategische,
lage plekken worden ingepast of door verbreding van bestaande watergangen. Het gaat ten koste van productiegrond, maar tegen een juiste vergoeding kan daarmee een duurzame maatregel worden getroffen.
Het aanbrengen van taludoevers langs sloten voor piekberging levert weerstand op bij de boeren. Nadelen zijn intrekken van de KKM-certificering, het
afrasteren van slootkanten of het plaatsen van drinkbakken. Zij zien de
maatregel alleen zitten als er afspraken kunnen worden gemaakt over opname van het talud in de teeltvrije zone of zogenaamde plas-dras-pakketten.
Mogelijke oplossing: blauwe diensten
Blauwe diensten kunnen een middel zijn om boeren te betalen voor waterdiensten. Het voordeel is dat de ruimte die voor waterberging nodig is, niet
door de waterbeheerder hoeft te worden aangekocht. Met de huidige hoge
grondprijzen kan dit hoge aankoop- en beheerskosten voorkomen. Waterberging op agrarische grond is met name effectief bij niet-frequente gebeurtenissen.
Als boeren verdergaande maatregelen nemen dan wettelijk van hen kan worden verwacht, spreken we van 'blauwe diensten'. Deze zijn voor waterberging
kansrijk als:
•
de maatregel voor waterbeheerders of andere grondgebruikers goedkoper
en/of duurzamer is dan het alternatief
•
de maatregel voldoende bedrijfsperspectieven biedt voor de boer
Boeren kunnen blauwe diensten direct of indirect via het waterschap leveren
aan partijen die een belang hebben bij voldoende water van goede kwaliteit
in droge tijden en droge voeten in tijden van wateroverlast. In praktijk zullen
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dat partijen zijn die grote economische belangen hebben (bebouwing, glastuinbouw, intensieve landbouwteelten als boomteelt).
In het kader van het nieuwe beleid (WB21) berekent het waterschap of zij
voor de polders in het Land van Wijk en Wouden voldoen aan hun zorgplicht
voor piekberging (inspanningsverplichting volgens de nieuwe normering).
De landbouw kan in dat kader een blauwe dienst leveren (figuur 9.1):
•
aan het waterschap, daar waar het waterschap niet aan zijn zorgplicht
voldoet.
•
aan collega-boeren in het 'grijze gebied' tussen de zorgplicht van het
waterschap en het niveau waarop de WTS ingezet kan worden.
De deelnemende melkveehouders hebben aangegeven onder welke voorwaarden zij blauwe diensten kunnen leveren. Financiële zekerheid speelt een
belangrijke rol, maar ook zorgvuldige handhaving, controle en voorlichting
zijn van belang.

rijk (WTS)
WTS-grens
neerslag

‘grijs gebied’
basisnorm

intensiteit
(1/jr)
waterschap

verantwoordelijkheid

Figuur 9.1

Verantwoordelijkheden voor het voorkomen van wateroverlast

Gezamenlijke kennisontwikkeling
De aanpak in dit project waarbij de boeren vanaf het begin bij de ideeontwikkeling zijn betrokken, heeft een meerwaarde geleverd. In studiegroepbijeenkomsten, bedrijfsbezoeken en workshops hebben zij kennis ingebracht.
Tevens staan zij aan de basis voor de praktische vertaling van het WB21beleid en de ideeën voor blauwe diensten uit SGR2. Dit project heeft draagvlak onder de landbouw opgeleverd om de dialoog tussen boeren en waterbeheerders over blauwe diensten aan te gaan. Daarbij is een belangrijke rol
weggelegd voor de gebiedscommissie om het zoekproces door betrokken
partijen te stimuleren en te sturen op integraliteit om de kans op daadwerkelijke realisatie te vergroten.
Aanbevelingen voor het vervolg
Het project 'Watervoorraadbeheer door de landbouw in het Land van Wijk en
Wouden' was een praktijkgericht project. Vanuit algemene concepten is gezamenlijk nagedacht over de mogelijkheden van waterberging in de praktijk.
De resultaten van deze studie zijn bemoedigend. Agrarisch Waterbeheer
biedt mogelijkheden, maar er zijn ook veel onzekerheden naar boven gekomen. Het verdient aanbeveling om het opgebouwde ideeëngoed te benutten
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om een stap verder te zetten. In een praktijkexperiment (pilotstudie) kan de
effectiviteit van agrarisch waterbeheer op het watersysteem nader in beeld
worden gebracht, alsmede de gevolgen voor de bedrijfsvoering. In de
pilotstudie kunnen de kosteneffectiviteit van concrete maatregelen, de geschiktheid van deelgebieden en financieringsconstructies nader worden onderzocht. De in deze studie gevolgde werkwijze waarbij boeren en waterbeheerders gezamenlijk kennis ontwikkelen, dient te worden gecontinueerd.
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Bijlage 1 Gebiedsbeschrijvingen en
waterbeheersdoelstellingen
1. De Grote polder
Gebiedbeschrijving
De Grote Polder is een veenweidegebied. Het gebied heeft een traditionele landinrichting
ondergaan (Rijnstreek Zuid) en staat onder druk van uitbreiding van bebouwing van de stad
Leiden. De bodem ligt in het noorden en het oosten van de polder vol kleiige kreekruggen.
Het westen van de polder bestaat meer uit veen en ligt lager (meer bodemdaling). De polder
bestaat voornamelijk uit graslanden met hier en daar een enkele boomkweker.
Inlaat in de polder vindt op twee plekken plaats vanuit de boezem. Het gemaal in het westen
van de polder heeft een grote capaciteit, omdat een deel van de oorspronkelijke polder (industrieterrein) is onttrokken aan de Grote Polder sinds de aanleg van de snelweg en spoorlijn. Het percentage open water bedraagt zo’n 6%.

Watervoorraadbeheer
Watervoorraadbeheer is mogelijk, maar alleen voor de Grote Polder zelf.

Piekberging
Het waterschap heeft volgens de normeringsstudie geen problemen in deze polder; een bui
met een kans van 1:10 jaar kan zonder problemen worden geborgen. Wel komt de veenweidepolder als één van de eerste gebieden in beeld voor een maalstop, omdat daar de
economische gevolgen het minst groot zijn (veel open water, bebouwing op hoogten en
kapitaalextensieve teelten).

2. Polder Achthoven (peilvak 3.10.1.1)
Gebiedbeschrijving
Polder Achthoven is een veenweidegebied met een afdekkende, in dikte afnemende kleilaag
van de Oude Rijn. De polder is onderverdeeld in 3 peilvakken. Peilvak 3.10.1.1 is 365 ha
groot heeft gemiddeld 6% open water en kent een zomerpeil van 1,80 -NAP en een winterpeil van 1,90 -NAP. Dit peilvak is deels aangemerkt als ANL- en relatienotagebied en bestaat
voornamelijk uit gras (melkveehouderij).
Waterinlaat vindt plaats uit de Oude Rijn. Afvoer van water gaat via de Wetering naar een
gemaal met een gemiddelde capaciteit. Door de grote omvang van de polder is er relatief
veel vertraging in de afvoer. In delen van de polder wordt door enkele boeren een hoger peil
aangehouden.

Watervoorraadbeheer
De polder wordt in droge perioden voorzien van water uit de Oude Rijn. De watervraag uit de
Oude Rijn is groot. Door watervoorraadbeheer kan de inlaat (in de toekomst) worden beperkt. Het streven is dus naar versterking van de watervoorraadberging voor de eigen polder.
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Piekberging
De waterbeheersdoelstelling voor de Polder Achthoven is het behouden of vergroten van het
oppervlakte open water om neerslagpieken beter te kunnen bufferen. De boezem kan daarmee in natte perioden worden ontlast. Door meer open water is wateroverlast door peilstijgingen in de polder zelf minder groot.

3. Grote Westeindse Polder (peilvak 4a)
Gebiedbeschrijving
De Grote Westeindse Polder is een veenweidepolder en heeft circa 10% open water en is
officieel een inzijgingsgebied. Sinds de aanleg van de Vlietlanden (hoog peil) is dit waarschijnlijk niet meer het geval en heerst een geohydrologisch evenwicht. In het peilvak dat
louter uit gras (veehouderij) bestaat, bevinden zich particuliere onderbemalingen. Het ingelegen natuurgebied met weidevogelbestemming is een apart peilvak. Daar heerst een hoger en
omgekeerd (natuurlijk) peilverloop.
De polder bestaat voornamelijk uit rietzeggeveen, een zettingsgevoelig veentype. Dit heeft
gevolgen voor de slootinrichting en het peilbeheer: kanten zijn niet stabiel en gevoelig voor
grote peilverschillen.
De polder wordt op twee plaatsen gevoed door de boezem. Wateruitlaat vindt plaats met een
gemaal op de boezem in het zuidoosten van de polder.

Watervoorraadbeheer
Watervoorraadbeheer is mogelijk, maar heeft geen grote prioriteit. Het streven is naar versterking van de eigen watervoorziening voor de polder. Het verminderen van de onderbemalingen is wel een doelstelling van het waterschap.

Piekberging
Het waterschap heeft volgens de normeringsstudie geen problemen in deze polder; een bui
met een kans van 1:10 jaar kan zonder problemen worden geborgen. Het gemaal heeft
genoeg capaciteit en er is voldoende open water. De boezem kent ter plekke ook weinig
problemen, omdat de Vlietlanden er onderdeel van uitmaken. Dit waterbekken kan ‘grote
klappen’ opvangen. Doel is piekberging van neerslag dat in het gebied zelf valt.

4. Geer- en Buurtpolder (peilvak 20B)
Gebiedbeschrijving
De Geer- en Buurtpolder is een veenweidepolder waarin hoofdzakelijk veehouderij plaatsvindt. Langs de Rijndijk is enige bebouwing. Die bebouwing hebben hoogwatersloten langs
de Oude Rijn om het rotten van heipalen tegen te gaan. Het gebied is geohydrologisch min
of meer in evenwicht.
Aanvoer van water vindt plaats via kleine overlaatjes in de hoogwatersloten langs de Oude
Rijn. Bij hoge peilen in de Oude Rijn treedt ‘lekverlies’ op naar peilvak 20B. Peilvak 20B watert af op 20C en 20A, waar vervolgens een gemaal op de boezem loost.

Watervoorraadbeheer
De polder is vooral geschikt voor watervoorraadbeheer. Daarmee kan peilvak 20C (natuur)
en peilvak 20A (landbouw, waarbij boomteelt oprukt) worden gevoed.
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Piekberging
Doelstelling voor het peilvak 20A is het creëren van meer open water. Er treden nu bij een
forse bui snel knelpunten op. Door de toename van de boomteelt neemt de economische
schade in die gevallen toe. Peilvak 20B kan daarom ook zeer geschikt worden benut voor
piekberging, waarbij in neerslagsituaties geen of minder water op het lager gelegen peilvak
20A wordt gespuid.

5. Drooggemaakte Geer- en Kleine Blankaardpolder
Gebiedbeschrijving
Drooggemaakte Geer- en Kleine Blankaardpolder heeft een ANL-bestemming en is de meest
noordelijke droogmakerij in het gebied. Ook is het de jongste, slechts 100 jaar geleden
drooggelegd, voornamelijk omdat het bestaat uit slechte gronden (katteklei en de bodem is
erg instabiel). Door kantval en zakking van sloten zijn de sloten zeer smal en is het percentage open water gering. Het grondgebruik wordt gedomineerd door gras; hier en daar komt
wat intensieve teelt voor (boomteelt, glastuinbouw).
Inlaat van water vindt plaats uit de boezem in het oosten van de polder via een hoger gelegen natuurgebiedje. Afvoer van water wordt met een gemaal in het noordwesten van de
polder geregeld. Door de geringe bergingscapaciteit treedt snel wateroverlast op bij een grote
neerslaghoeveelheden.

Watervoorraadbeheer
De droogmakerij wordt gevoed door veel kwel, waardoor inlaat van water niet of nauwelijks
noodzakelijk is en watervoorraadbeheer niet van toepassing is als waterbeheersdoelstelling.

Piekberging
De boezem is ter plekke erg kwetsbaar. Daarom wordt in de Driemanspolder een bassin
aangelegd door het waterschap. Voor de Drooggemaakte Geer- en Kleine Blankaardpolder
geldt piekberging als doelstelling om de boezem te ontlasten en er moet ruimte / open water
worden gerealiseerd om eigen pieken op te vangen. Het waterschap kan volgens de normeringsstudie een bui met een kans van 1:10 jaar niet bergen.

6. Polder de Noordplas (peilvak 25X)
Gebiedbeschrijving
Peilvak 25X - de Galgpolder - is een droogmakerij, gelegen in de polder de Noordplas. Polder
de Noordplas heeft een zavelige en kalkrijke ondergrond. Door dat laatste aspect is akkerbouw het dominerende grondgebruik en is de oorspronkelijke verkaveling van deze droogmakerij gewijzigd in grote blokken percelen en is het oppervlak open water fors gereduceerd.
In peilvak 25X is de ondergrond niet kalkrijk en is het grondgebruik grasland. Hierdoor bestaat vaak nog het oorspronkelijke, dichte slotenpatroon. Desondanks bedraagt het percentage open water slechts 2%.
Peilvak 25X wordt gevoed door water uit peilvak 24A (de Ambachtspolder), waarin de bebouwing van Hazerswoude-Dorp ligt. Een constant hoog peil is in peilvak 24A noodzakelijk
om het rotten van de heipalen te voorkomen. Het peilvak heeft een vast stuwpeil van 5,85
m -NAP en watert via een overlaat af op het grote peilvak 25B. De boer met de laagste
gronden voert het stuwpeilbeheer. In het peilgebied zijn veel hoogwatersloten aanwezig die
worden gevoed uit het omringende peilvak 24A, die de boeren zelf hebben ingericht.

63

Watervoorraadbeheer
Door de diepe ligging wordt het peilvak gevoed met een constante kwelstroming. Watervoorraadbeheer is daardoor niet aan de orde.

Piekberging
Peilvak 25X is redelijk goed voorbereid op het bergen van grote neerslagpieken (het waterschap kan zonder problemen een bui met een kans van 1:10 jaar bergen). In het peilvak
kan de capaciteit van piekberging worden vergroot om er voor te zorgen dat de peilvakken
25 A en B niet of minder worden belast met water uit 25X. En het gebied kan tevens pieken
uit het bebouwde peilvak 24A opvangen. Daarmee neemt het risico op wateroverlast in deze
polders met enigszins af.
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Bijlage 2 Bedrijfsbeschrijvingen en doelen
op agrarisch bedrijfsniveau _________________________
1. Bedrijf 1
Beschrijving
Het bedrijf ligt net buiten Zoeterwoude-dorp en is 47 ha groot en heeft 70 melkkoeien, 15
pinken en 20 kalveren. De huiskavel is 23 ha en de veldkavel 24 ha. 10 ha ligt op veen en
44 ha ligt op klei op veen. 41 ha wordt alleen voor gras gebruikt, daarnaast vindt er op 6 ha
nog maïsteelt plaats. In het voor- en naseizoen wordt het vee beperkt beweid, gedurende de
rest van het groeiseizoen seizoen onbeperkt.
De percelen op de huiskavel zijn niet droogtegevoelig, maar als het gras in de zomer te kort
gemaaid is en er geen neerslag valt, treedt er groeivertraging op. De draagkracht van de
percelen is over het algemeen voldoende om de noodzakelijke bewerkingen uit te voeren.
De gemiddelde drooglegging ligt is zo’n 90 cm -mv en ligt gedurende het jaar tussen de 40
en 100 cm -mv.

Watervoorraadbeheer
De bedrijfsdoelstelling is het vasthouden van water na de eerste snede in mei om een droge
periode van 28 dagen in juli te overbruggen.

Piekberging
De bedrijfsdoelstelling is het vasthouden van neerslagpieken op eigen grond om wateroverlast in de andere delen van de polder gedurende een maalstop te verminderen en de uitslag
van water op de boezem te verminderen. Door het vasthouden van buien met een kans van
1:50 jaar (75 mm in 31 uur) kan de boer een dienst leveren aan collega melkveehouders.

2. Bedrijf 2
Beschrijving
Het bedrijf is 51 ha groot en bestaat geheel uit grasland. Het grootste deel van de grond ligt
op de langgerekte huiskavel (48,5 ha); slechts 2,5 ha ligt op een veldkavel. De boer houdt
85 stuks melkvee, 26 pinken en 23 kalveren en een koppel schapen. Tussen half mei en half
september worden de melkkoeien beperkt geweid.
De huiskavel is langgerekt (2,7 km). Het voorste deel grenst aan de Oude Rijn en loopt
geleidelijk af (hoogteligging) de polder in. De dikte van de kleilaag neemt af hoe groter de
afstand tot de Oude Rijn is. De kleilaag is vrij dik, waardoor de huiskavel eerder een karakter
van een kleipolder heeft, dan van een veenweidepolder.
De polder heeft nog relatief veel de structuur van de oorspronkelijke verkaveling. Er hebben
weinig slootdempingen plaatsgevonden (enkele dwarssloten zijn gedempt). De percelen
worden van water voorzien via inlaten uit de Oude Rijn. Afvoer van water vindt plaats via de
Wetering aan het eind van de huiskavel (de huiskavel loopt tot de Ruige Kade). Op een deel
van de huiskavel wordt door de boer een hoger peil aangehouden.
De vorm van de sloten varieert. Dicht bij de Oude Rijn zijn ze relatief diep (t.o.v. maaiveld)
en hebben een flauw lopende V-vorm. Verder achterop de huiskavel zijn de sloten minder
diep en hebben een steilere oever. De diepte van de sloten is overal ongeveer gelijk, zo’n
20-40 cm, en de bodem is stevig. De breedte van de sloten varieert sterk, zowel tussen
sloten als binnen één sloot.
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Watervoorraadbeheer
Vasthouden van water na de eerste snede in mei om een droge periode van 28 dagen in juli
te overbruggen.

Piekberging
Vasthouden van neerslagpieken op eigen grond (100 mm in 24 uur) om wateroverlast in de
lagere delen van de polder te verminderen en de uitslag van water op de boezem te verminderen.

3. Bedrijf 3
Beschrijving
Het bedrijf ligt net buiten Zoeterwoude-dorp en is 39 ha groot, de huiskavel bedraagt 25 ha,
de veldkavel 14 ha. Deze kavels liggen op veengrond. 22 ha wordt alleen voor gras gebruikt.
10% bestaat uit open water. De boer heeft momenteel 40 melkkoeien, 12 pinken en 16
kalveren. Vanaf half mei tot en met begin september wordt het melkvee onbeperkt beweid.
Gedurende het beweidingsseizoen drinkt het vee uit de sloot, dit is getest en geschikt bevonden voor veedrenking.
De huiskavel bevindt zich in één peilvak. De percelen van de huiskavel liggen in een eigen
onderbemaling, maar deze is sinds het laatste peilbesluit niet meer in werking. De onderbemaling werd gerealiseerd door een klein gemaal , wat het water van de percelen afvoerde op
de hoofdwatergang, richting het poldergemaal. De sloten zijn 4-5 meter breed en 35-50 cm.
diep.
De veengrond is zettingsgevoelig, dit heeft gevolgen voor de slootinrichting. De slootkanten
zijn (vooral bij een hoger peil) niet meer stabiel en gevoelig voor vertrapping. Lagere delen
in de percelen hebben snel te maken met wateroverlast. In de zomermaanden zijn de percelen niet erg droogtegevoelig. Op het schommelpunt van de grondwaterstand bevindt zich
een slecht doorlatende laag in de grond. Hier kan water op blijven staan, waardoor verdrogingsproblemen dus minimaal zijn.

Watervoorraadbeheer
Watervoorraadbeheer heeft voor deze polder geen grote prioriteit, maar is wel mogelijk. De
bedrijfsdoelstelling is dan het vasthouden van een watervoorraad na de eerste snede om een
droge periode van 28 dagen in juli te kunnen overbruggen.

Piekberging
Voor piekberging ligt géén doelstelling in de polder. Het gemaal heeft voldoende capaciteit en
er is voldoende open water in de polder. De boezem kent ook weinig problemen, omdat een
plassencomplex onderdeel uitmaakt van het boezemsysteem. Dit kan dus grote klappen
opvangen. Er ligt dus ook géén bedrijfsdoelstelling voor piekberging.

4. Bedrijf 4
Beschrijving
Het bedrijf ligt net buiten Hazerswoude-Dorp en de boer heeft totaal 62 ha grond in eigendom en 16 ha in kortlopende pacht. De huiskavel bedraagt 48 ha, de veldkavel 14 ha. De
kavels liggen op veengrond, maar op de huiskavel komen ook kleiige stroomruggen voor. Op
de huiskavel wordt 47 ha gebruikt voor gras, op de veldkavel wordt 13 ha gebruikt voor
maïs. De boer heeft momenteel 125 melkkoeien, 40 pinken, 40 kalveren en 25 schapen.
Vanaf begin mei tot het mooie weer ophoudt wordt het melkvee onbeperkt beweid. Vanaf
half juni staat het melkvee ook ‘s nachts buiten. Gedurende het beweidingsseizoen drinkt het
vee uit de sloot, dit is niet getest.
De huiskavel ligt in een eigen peilvak. Het peil in dit peilvak wordt geregeld middels een
stuw, waarbij het water via twee lager gelegen peilvakken (natuurgebiedje en agrarisch
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gebied met boomteelt) richting de boezem wordt gevoerd. De bebouwing langs de Rijndijk
heeft hoogwatersloten om rotten van de funderingen tegen te gaan. Het peil in deze sloten
wordt geregeld via pijpjes. Aanvoer vindt vanuit de Oude Rijn plaats, afvoer naar het peilvak
van de huiskavel. Dit veroorzaakt een constante aanvoer van water.
Het noordelijk deel van de huiskavel ligt hoger door de aanwezigheid van stroomruggen, dan
het zuidelijk deel. Het noordelijk deel is dan ook gevoeliger voor droogte, terwijl het zuidelijk
deel sneller te maken heeft met wateroverlast. De slootkanten zijn stabiel. Vanuit de omringende vaart is een inlaat naar de huiskavel aanwezig, maar deze wordt zelden gebruikt.

Watervoorraadbeheer
Het peilvak is geschikt voor watervoorraadbeheer. Hiermee kan het eigen bedrijf, het peilvak
met natuur en het peilvak met landbouw, waaronder boomteelt van water worden voorzien
in droge perioden. De bedrijfsdoelstelling is dan het vasthouden van een voorraad na de
eerste snede om een droge periode van 28 dagen in juli te kunnen overbruggen.

Piekberging
In het peilvak met landbouw en boomteelt treden bij een forse bui snel problemen op. Door
de toename van de boomteelt neemt in die gevallen de economische schade aanzienlijk toe.
Het peilvak met de huiskavel kan benut worden voor piekberging, waarbij in neerslagsituaties geen of minder water op lager gelegen peilvak wordt gespuid.
Opmerking: We gaan in principe uit van de situatie, dat het beleid van het waterschap om de
ongecontroleerde inlaten vanuit het stedelijk gebied stop te zetten, danwel onder controle te
stellen, wordt doorgevoerd. Het heeft weinig zin om pieken van anderen te bergen, als daarvoor het eigen water versneld moet worden afgevoerd.

5. Bedrijf 5
Beschrijving
Het bedrijf ligt net buiten Zoeterwoude-dorp en heeft totaal 21 ha grond. De huiskavel van
17 ha ligt op klei op veen (katteklei), de veldkavel van 4 ha ligt op veen. Deze 21 ha wordt
alleen voor gras gebruikt, er vindt geen maïsteelt plaats. De boer heeft momenteel 35 melkkoeien, 8 pinken, 11 kalveren en 9 schapen. Het melkvee wordt tussen half april en begin
november onbeperkt beweid. Gedurende het beweidingsseizoen drinkt het vee uit de sloot,
maar ook in de wintermaanden wordt boezemwater voor veedrenking gebruikt. De kwaliteit
van het sloot- en boezemwater lijkt vooralsnog geschikt voor veedrenking. Bij boerderij is
een eigen officiële polder inlaat, waarmee de fundering van de boerderij wordt natgehouden
en het water voor veedrenking wordt aangevoerd.
De huiskavel bevindt zich in één peilvak, er zijn geen onderbemalingen en geen hoogwatersloten aanwezig. In de relatief hoger gelegen delen van de percelen in de polder, zijn de
sloten erg smal (0.8 meter). Het zuidelijk deel van de percelen ligt lager, hier zijn de sloten
dan ook breder (1.5 meter). Het percentage open water ligt tussen de 3% en 5%. De slootkanten zijn behoorlijk instabiel en vertrappingsgevoelig. Met name frequente en grotere
peilfluctuaties hebben hier een nadelige invloed op.
De percelen op de huiskavel zijn droogtegevoelig, er is nauwelijks capillaire opstijging, het
vochthoudend vermogen is laag. Hierdoor fluctueert de ruwvoerwinning sterk. Dit heeft te
maken met de slechte verticale doorlatendheid en met het lage organisch stof gehalte, waardoor de zode een beperkt vochthoudendvermogen heeft.

Watervoorraadbeheer
De droogmakerij wordt gevoed door kwel, waardoor inlaat van water niet of nauwelijks
noodzakelijk is. Voor de droogmakerij en dus ook voor het bedrijf is watervoorraadbeheer
niet van toepassing als waterbeheersdoelstelling.
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Piekberging
Op lager gelegen delen in de droogmakerij treed snel wateroverlast op bij een grote bui. De
smalle sloten hebben weinig bergingscapaciteit. Ook is de boezem ter plekke erg kwetsbaar.
Om de boezem te kunnen ontlasten moet er ruimte worden gecreëerd om eigen pieken op te
vangen, wanneer een maalstop wordt toegepast. De bedrijfsdoelstelling is het bergen van
een piek van 54 mm. (in 24 uur gevallen). Dit kan alleen water zijn, dat gevallen is op het
eigen bedrijf, er kan ook water van andere bedrijven worden opgevangen.

6. Bedrijf 6
Beschrijving
Het melkveebedrijf van 50 ha groot ligt aan de rand van het dorp Hazerswoude-Dorp gelegen in de polder De Noordplas, een droogmakerij en voor een deel in twee kleine veenweidepolders. Naast 75 stuks melkvee, 20 pinken en 20 kalveren wordt een koppel schapen en
vleesvee gehouden. De melkkoeien worden onbeperkt geweid op de huiskavel, terwijl de
beweiding van het jongvee en het vleesvee in de afgelegen veenweidepolders plaatsvindt.
Het bedrijf bestaat voornamelijk uit grasland. Op 3 ha wordt maïs verbouwd in roulatie met
de aardappelen van de buurman. De buurman verruimt zo zijn bouwplan, terwijl de boer
door de vroege aardappelen, de inzaai van grasland al in de nazomer kunt uitvoeren.
De percelen langs de omliggende ambachtspolder worden van water voorzien via verschillende inlaten. Met uitzondering van de oorspronkelijk vaarsloot, zijn alle sloten langs deze percelen hoogwatersloten. Ongeveer de helft van de sloten is gedempt om bredere en makkelijker bewerkbare percelen te verkrijgen. In veel gevallen zijn deze sloten nog wel als laagten
of greppels in het veld herkenbaar. De grootste laagten ontwateren via een ondergrondse
buis op de sloot.
In dit peilvak zijn nog 5 andere boeren actief. Allen zijn melkveehouder en het grondgebruik
bestaat hoofdzakelijk uit gras. De eisen die aan het watersysteem worden gesteld zijn dan
ook min of meer gelijk. Belangrijkste verschil wordt veroorzaakt door de hoogteligging. Daarom beheert de laagstgelegen boer het slootpeil. Het beheer verloopt naar tevredenheid van
alle boeren. De gemiddelde drooglegging is 1 m.

Watervoorraadbeheer
Watertekort is ondanks de kwel een groter probleem dan wateroverlast. In lange, droge
perioden in de zomer komt de grasgroei al snel tot stilstand. Ondanks hoge slootpeilen zakt
de grondwaterstand te diep weg.
De bedrijfsdoelstelling is het vasthouden van water na de eerste snede in mei om een droge
periode van 28 dagen in juli te overbruggen.

Piekberging
Het bedrijf heeft over het algemeen weinig last van wateroverlast. De percelen liggen relatief
hoog in peilvak 25X. We formuleren twee doelstellingen voor het bedrijf voor piekberging:
Vasthouden van neerslagpieken die in eigen peilvak vallen (100 mm in 24 uur) om belasting
polder 25A en 25B te verminderen.
Vasthouden van neerslagpieken die in eigen peilvak valt (100 mm in 24 uur) en 25% van
100 mm die valt in polder 24A om wateroverlast in 24A en in 25A en 25B te verminderen.
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Bijlage 3 Bedrijfswaterplan _________________
Hieronder geven we een ingekort anoniem voorbeeld van een bedrijfswaterplan
weer.
Agrarisch waterbeheer is één van de kansen, waarmee de landbouw de bedrijfsvoering duurzaam kan verbreden en invulling kan geven aan ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’.
Door watervoorraden aan te leggen en te beheren (watervoorraadbeheer) kunnen voordelen
ontstaan voor het agrarisch bedrijf zelf (bijv. minder droogteschade), voor andere gebiedsfuncties binnen de regio (bijv. minder verdroging van natuur) en voor het gebiedsgerichte
waterbeheer (minder aanvoer van gebiedsvreemd water).
Daarnaast kan op het bedrijf ruimte worden gemaakt om gecontroleerd neerslagpieken te
bergen (piekberging). Deze tijdelijke, gecontroleerde berging vermindert wateroverlast op de
overige delen van het bedrijf, wateroverlast in de omgeving of overbelasting van de boezem.
In dit bedrijfswaterplan geven we aan hoe u watervoorraadbeheer en piekberging kan inpassen in uw bedrijfsvoering. Daarvoor vertalen we de gebiedsdoelstellingen voor watervoorraadbeheer en piekberging naar doelstellingen voor uw bedrijf. We gaan vervolgens op zoek
naar concrete maatregelen om op uw bedrijf ruimte voor water te maken. Daarvan berekenen we de winst voor het watersysteem en beschrijven we de gevolgen voor uw bedrijfsvoering (inclusief een indicatie van de kosten en baten).
De doelstellingen op het bedrijfsniveau zijn gericht op:
•
Het realiseren van een evenredig deel van de doelstellingen op gebiedsniveau met betrekking tot waterbeheer:
•
het vasthouden van water op het bedrijf, dat gebruikt kan worden in perioden van
droogte
•
en het bergen van wateroverschotten in perioden van neerslagpieken.
Een voorwaarde bij bovenstaande doelstellingen op bedrijfsniveau is, dat ze geen negatief
effect op de waterkwaliteit mogen hebben. Met andere woorden, er mag niet worden afgewenteld op de waterkwaliteit.

Inhoud
1
2
3
4
5
6
7

Bedrijfsbeschrijving
Huidige situatie
Doelstellingen
Mogelijkheden bij huidige inrichting en bedrijfsvoering
Mogelijkheden bij optimalisatie van inrichting en bedrijfsvoering
Effecten op waterkwaliteit
Water als economische activiteit

1 Bedrijfsbeschrijving
1.1 Algemene gegevens
• ligging / veestapel / beweidingssysteem / bedrijfsoppervlak / gewassen
1.2 Hydrologische aspecten
•

peilvakken / afwatering / wateraanvoer / sloten (dimensies) / greppels (dimensies)
/ drainage (diepte, dichtheid) / slootwaterkwaliteit
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1.3 Plaats van het bedrijf in het gebied
2. bedrijfsstructuur / overige bedrijven in de polder / wateraanvoer en -afvoer ->
knelpunten
1.4 Toekomstperspectief
•
bedrijf
•
gebied

2 Huidige situatie
2.1 Wateroverlast
•
Beschrijving van de gemiddelde wateroverlastsituaties op het bedrijf in verschillende jaargetijden.
Neerslagpiek 19 september 2001
beschrijving van de gevolgen van deze recente neerslagpiek op het agrarisch
bedrijf.
2.2 Watertekort
3. Beschrijving van de gemiddelde droogtesituaties op het bedrijf in de zomerperiode.

3 Doelstellingen
3.1 Doelstellingen op gebiedsniveau
Piekberging
•

piekberging water in eigen peilvak (voorkomen wateroverlast benedenstrooms peilvak)
Watervoorraadbeheer
•
watervoorraadberging voor eigen peilvak (minder inlaat)
•
watervoorraadberging voor benedenstroomse peilvak
3.2 Doelstellingen op bedrijfsniveau
•
De bovenstaande gebiedsdoelstelling vertalen we naar doelstellingen voor piekberging en watervoorraadbeheer op uw eigen bedrijf.
Piekberging
•
x mm per y uur.
Watervoorraadbeheer
•

x m3 voor droge periode van y dagen

4 Mogelijkheden binnen huidige inrichting en bedrijfsvoering
In dit hoofdstuk beschrijven we maatregelen die u kunt treffen zonder grote wijzigingen in
uw bedrijfsvoering.
4.1 Piekberging
Maatregel 1: verhogen stuwpeil
•
Hydrologische winst
•
Gevolgen voor de bedrijfsvoering
4.2 Watervoorraadbeheer
Maatregel 2: verhogen stuwpeil
•
•

Hydrologische winst
Gevolgen voor de bedrijfsvoering

5 Mogelijkheden bij optimalisatie van inrichting en bedrijfsvoering
In dit hoofdstuk staan maatregelen die verdergaande gevolgen voor uw bedrijfsvoering
hebben. Het effect op het watersysteem is groter, maar het vergt grote aanpassingen aan
uw bedrijfsvoering.
5.1 Piekberging
Maatregel 3: heropenen sloten en taludoevers
•

Hydrologische winst
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•
Gevolgen voor de bedrijfsvoering
Maatregel 4: Laagste deel van polder ‘opofferen’
•
•

Hydrologische winst
Gevolgen voor de bedrijfsvoering

6 Effecten op waterkwaliteit
Het effect van de maatregelen op de waterkwaliteit verschilt ten opzichte van de huidige
situatie en tevens sterk tussen piekberging en watervoorraadberging.
•
Piekberging
•
Watervoorraadbeheer
•
Sloten met taluds

7 Water als economische activiteit
U kunt waterbeheer integreren als een neventak op uw bedrijf. Als u door het vasthouden
van water andere boeren, het waterschap of burgers van water voorziet of er juist voor zorgt
dat zij droge voeten houden, levert u een zogenaamde blauwe dienst. Het vasthouden van
water hoort tot een bepaald niveau tot uw goede landbouwpraktijk (GLP). U heeft het water
tenslotte ook nodig op uw eigen bedrijf. Als u extra inspanningen levert / maatregelen treft,
die verder gaan dan de GLP zou het mogelijk moeten zijn bindende afspraken te maken over
de maatregelen en de daarbij behorende vergoeding. Het is belangrijk dat de overeenkomst
langjarig is, omdat zowel u als de andere partij alleen op die manier kosteneffectieve investeringen kunnen treffen.
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