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Schade door extreme regenval in de zomer van 1965
op het gemengde bedrijf in de Achterhoek
J.H. Snijders
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Nota's van het Instituut zijn in principe interne communicatiemiddelen, dus geen officiële publikaties.
Hun inhoud varieert sterk en kan zowel betrekking hebben op een
eenvoudige weergave van cijferreeksen, als op een concluderende
discussie van onderzoeksresultaten. Li de m e e s t e gevallen zullen
de conclusies echter van voorlopige aard zijn omdat het onderzoek nog niet i s afgesloten.
Aan gebruikers buiten het Instituut wordt verzocht ze nietin publikaties te vermelden.
Bepaalde nota's komen niet voor verspreiding buiten het Instituut
in aanmerking

Inleiding
Hetonderzoeknaardeschadedoorhevigeregenvalophetlandbouwbedrijfvormteenonderdeelvanhethydrologischonderzoek,datvooraldoor
denattezomersvan19Ô3en19^5opgangisgekomen.Geblekenis,datde
wijze,waaropdeschadetotstandkomtvooreenakkerbouwbedrijfeneengemengdbedrijftypischeverschillenvertoont.Maardeomvangvandeschade
wordtinbeidegevallenbeïnvloeddoordematewaarinklimatologischetegenslagenbinnenhetgeheelvanbedrijfsactiviteitensoepelkunnenwordenopgevangen.Hetgemengdebedrijfblijktdaartoemeermogelijkhedentebezittendanhetakkerbouwbedrijf.
Mededaaromisbijhetthansbeschrevenonderzoeknaardegevolgenvan
hetslechteweerin19^5voorhetAchterhoeksegemengdebedrijfvooralook
aandeanalysevandeschadestructuurenaanhetaanpassingsvermogenvan
hetlandbouwbedrijfaandachtgeschonken.
Deoverzichtskaartvandewateroverlastinditgebiedvormtmetdebeschrijvingvandegetroffenarealenendedaarvoorvastgesteldeschade-bedrageneenvoorlopigeafsluitingvanditonderzoek.Devolgendestapzal
moetenzijn,vanuitditadhocgeval,metbehulpvaneendiepgaandeanalyse
vandeweersgesteldheideenuitspraaktedoenoverdefrequentiewaarmeein
hetalgemeenschadedoorregeninkritiekeperiodenopzaltredenendeomvangvandieschadeinafhankelijkheidvanneerslaghoeveelhedenenvantijdstipen-duur.Eerstdanzalmenkunnenberekenenhoevermenkangaanmet
hetuitbreidenvanmaatregelenterbevorderingvaneensnelleafvoervan
overtolligwateruitgevoeligegebieden.

Overzichtvanhetweerinzomer196j?
Overhetgehelelandgenomenvielindeperiodemaarttotenmetseptember1965 ^"\%meerregendananders.Inmm:593tegennormaal^21 .
VoordeAchterhoekstaandegegevensvaneenzeventalwaarnemingsstationsvanhetK.N.M.I.terbeschikking.Onderlinggevendezeindetotale
neerslagindezevoordelandbouwzeergevoeligeperiodewelenigevariatie
tezien.
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Ondernormaalteverstaanhetgemiddeldeoverdeperiode1931-19&0
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2Tabel1.
Rekken

622

Totaleneerslaginmaarttoten
_ ,. . WintersBorculo Doetmchem
..,

wijk

63k

591

603

metseptember1965

i inmm

Lochein

Lichtenvoorde

Aalten

692

570

601

Maaropruim100000haisditaantalveeltekleinomereenvoldoende
gedetailleerdlokaalregenpatroonuitaftekunnenleiden.Hetzuid-westelijk
deelvanhetgebiedkwamerhetbesteaf,hetnoordelijkdeelhadhetmeest
telijden.
Differentiatienaartijdluktbeter.Erkwamenslagregensvoorop17
junienop8,16en21julimetplaatselijk kO-50mmneerslaginenkele
uren.Indemaandenapril,mei,juni,julienaugustusregendehetvaakdagenachtereen.Tussenderegenperiodeninliggenenkele5-tot10-daagseonderbrekingenmetzon.Pasna10septembertreedteendefinitieveverbetering
in.
Dekorteperiodenzonderregen,tewetenvan11tot16mei,van 2k juni
tot3julienvan11tot20augustuszomedehetfeit,datdenazomerenvroegeherfstnietslechtwaren,hebbendeschade,diezichaanvankelijkbijzonderernstiglietaanzien,beperkt.Erisvooralopdekleinerebedrijven
eindjuninogvrijgoedgehooid.Deomstandighedenbijdegraanoogstvielen
meealwasdeopbrengstnogalwatlagerdanhetjaartevoren.Destoppelknollenwarengoed.Bovendienwerdhetveezekereenmaandlateropgestald
dananders.Totindeeersteweekvannovemberzagmenoverdagnogwel melkveeindeweidelopen.
BijvergelijkingvandeweerssituatieindeAchterhoekmetdelandelijke
intermenvanmeerofminderneerslagdannormaal,blijktdelokaletoestand
nietongunstigaftesteken.Welwasaprilopvallendnat,maaraugustusen
septembermakenditweergoed.
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-3Tabel2. Percentagemeerofminderneerslagdannormaal
Afwijkinginprocenten
landelijk
januari

+^5

+ 60

februari

-57

-

maart

+ 2k

0

april

+89

+ 110

mei

+67

juni

+55

juli

+88

+ 70
+ 50
+ 90

augustus

- k

-

september

- 8

— 30

65

20

Overdefrequentiewaarmedeverregende zomersoptreden isonlangsdoor
VISSER enSNIJDERS (1962*)geschreven.Uit dedoorhetK.N.M.I. samengestelde
tabellenvanfrequentiesvanK-daagse neerslagsommen opIfederlandschestations istoenvoorNoord-Bevelandberekend,datdein 1963plaatselijk gemeten
maximaleregenhoeveelheidminderdan eenmaalper 100jaarteverwachtenvalt.
Dat zichop zokortetermijn eenminofmeervergelijkbare situatievoordoet
wilniet zeggen,datmennudeeerste200jaargeenherhalingbehoeft te
vrezen.VoorWinterswijkgaandeneerslaggegevensvanhetK.N.M.I.tot 1880
terug.Zijgevenstellig inzicht indefrequentiewaarmee eenbepaalde hoeveelheidneerslag ineentijdvakvan eenaantalopeenvolgendedagen,op een
gegevenwijzeinhetjaargelegen,indeperiode 1880- 1953,enbijaanvullingmetrecenteregegevens,totheden,isvoorgekomen.Gaatmen ervanuit,
dat degevonden getallen gehanteerdmogenwordenomerhet optredenvan toekomstigemeteorologische extremenaantevoorspellen,dankandaaraandesondanksgeenenkelezekerheid overdefeitelijke schadeomvangworden ontleend.
Bovendienwordt,bijeengegeven,ongunstig weertypeniet alleende omvang
vande schademaarookhet specifiek schadeveroorzakendmeteorologischdetailinsterkematebepaald doordeaardvanhetbedrijfinderuimstebetekenis.ZowasvoordegroteakkerbouwbedrijvenopNoord-Beveland indetoch
alnatte zomervan 1963eendriedaagseregenvaltot 80mm indetweede helft
van augustus catastrofaalwegens stagnatie indeoogstwerkzaamheden,verrotting
vanaardappels inverzadigde grondenhet optredenvanschot indetevelde
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-Instaandegranen.VoorhetgemengdebedrijfindeAchterhoekwashet duidelijk
niet eenhevigebuiopeenkritiektijdstipmaardebuiîgheidindemaanden
mei,junienjuli,dietot schadeheeft geleid.
VoordieperiodegeeftWinterswijk in 1965e e n hoeveelheid van329mm
neerslagop.Formeelluidtnudevraag: 'Hoevaakkomt hiereen90-daags
tijdvakvanaf 1meimet 329ramofmeerneerslagvoor'?Aangezien aande
maandenmei,juni enjuliomtechnischeredenen eenlengtevan 30dagen is
gegeven,liggenbinnendeperiode 1880- 19537390-daagsetijdvakkenmei juni-juli.Daarbij isereenmet3^0mmeneenmet326mmneerslagtevinden.Deoverschrijdingskans isdusrespectievelijk 0,01302en0,02673.Interpolatielevertvoor 329mm eenoverschrijdingskans van0,02379.Voor 329
mmneerslag ofmeer indezemaanden isderhalvej= -:—n ^n-^Ya ~^

en e

k *

antwoordopbovengestelde vraagluidt:'Vanmeitotenmet julikanmenhier,
datwil zeggenomWinterswijk,eenhoeveelheid neerslagvan329mm ofmeer
gemiddeld eenmaalinde h\ jaar verwachten.
Analysevanhetbegrip schade
Onderzoeknaar aard enomvangvanwelke schadeook,vereist eenduidelijkevoorstelling vanhetgeenmen inhetgesteldeverbandhieronder wenst
teverstaan.Schadeindelandbouwisvoorveleneenbetrekkelijk begrip.
Insterkeafhankelijkheidvandeweersomstandigheden slaagthetgewashet
enejaarbeterdanhetandere.Watdeboerdusditmaaltekortkomt houdt
hijeenanderekeerover.Hetveeljariggemiddeldekandenormleverenwaaraanhet eenmalig inkomenwordt getoetst.Ligtditwatlagerdandenormdan
hoeftvan schadenoggeen sprakete zijn.Tot zekeregrensvalthet nadelig
verschiltussen eenmalig enveeljariggemiddeld inkomenondernormaalbedrijfsrisico.Dezegrensligtnietvast,zijwordt inhoofdzaakdoordeomstandighedenvanhetogenblikbepaald.Erbestaatweinigverschilvanmeningover,datdeomstandigheden tijdensdezomervan 1965voor een aantal
bedrijven ineengebied,waarhoofd-endetailontwatering plaatselijknog
duidelijktewensen overlaten,overschrijding vandezegrenstussen normaal
bedrijfsrisico enschadeaannemelijk hebbengemaakt.
Bezietmendeschadevanuit eenoogpuntvanrentabiliteit vanpreventievemaatregelenvan cultuurtechnische aard,danvervalt denoodzaak precies
tewetenwaardenegatieve afwijking vanhet gemiddelde inkomen abnormaal
begintteworden.Slechtsteltdan,totopwelkehoogtedezete reduceren
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-5valt.Zelfsalresulteert dereductieineen stijging,overdegrensvanhet
normalebedrijfsrisico heen,totbovenhetveeljarig gemiddeld inkomen,dan
istochdeze stijginginzijntotaleomvang identiekmetdetot dusvergeleden schade.Wantdoorniet-optimalehydrologischeproduktieomstandigheden
blijfthetinkomenvoortdurend benedenhetniveau,datbijdeheersendeanderemilieufactoren haalbaar zouzijnnauitvoeringder verbeteringsverken.
Ineengebied,datvanoudsherdoorallerleioorzakentenat ofte
droog iszalmen zichvandelatente inkomstenderving niet altijd voldoende
rekenschapgeven.Dit geldt ookvoordelagedelenvandeGelderseAchterhoek,waardebedrijfsresultaten dooreenwatdiepereontwatering eneen
wat snellereafvoervanovertolligeneerslag opeenpermanent hoger niveau
zoudenkomenteliggen.Treedtnueen zeernatte zomerop,zoalsdievan
1965,danwordt delatente schadeplotselingvermeerderdmet eenextrainkomensverlaging enisaanvankelijk dezeacuteschade zoinhetoogvallend,
datvan eennoodtoestand gesprokenwordt.Bijhetlater opmakenvandebalansblijktdewerkelijkeverminderingvanhet inkomenjuistophetgemengdebedrijfgeringerdan zicheerstlietaanzien.Opdeoorzaakhiervan dient
naderteworden ingegaan.

Aanpassingsvermogen vanhetlandbouwbedrijf
Hetonderzoeknaar deschadedoorhevigeregenvalophetNoord-Bevelandseakkerbouwbedrijfheeftuitgewezen,datopvallendeverschillen in
schade-omvang opvergelijkbarebedrijvenenbijgelijke neerslaghoeveelheden
vooreenbelangrijkdeel zijntoete schrijven aanverschil in vakmanschap
enimprovisatievermogen vandeondernemers (SNIJDERS,1965).Deze factoren
spelenookophetgemengdebedrijfeengroterolmaardeuitwijkmogelijkheden zijnhierveelgroter,hetaantalbeschikbare compensatietechnieken
veelgevarieerder.
Ineersteaanleg isde schade indelandbouwte ontleden indrie componenten:
. schadedoorminderkilogrammenprodukt;
. schadedoorlagereprijsinverbandmet kwaliteitsvermindering;
. schadedoorextrakosten.
Daarvan zijn indeakkerbouwdeeerstetweedoorslaggevendvoordeomvang vandedefinitieve schade,terwijlophetweidebedrijf,maarookop
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-6hetgemengdebedrijfdezejuistdoordekostenfactorbeheerstwordt.
Deextrakostenzijnnamelijkdekosten,genaakttercompensatievan
althanseendeelvandeschadedoorminderkilogrannenenvanschadedoor
kwaliteitsverlies.Ophetakkerbouwbedrijfmoetditbeperktblijventot
voorzieningenaanoogstmachinesentrekkersomdeproduktenvanhetdrassige
landnogbinnentekrijgen,totinschakelenvandeloonwerkerofvanlosse
arbeidskrachtenomtijdverliesintelopen,totterug-drogenvangranenen
peulvruchten,tothersorteringopleverbaarproductentotfrequenterebestrijdingvanziektenenplagen.Dezekostenzijnzinvolomdatzesteedsgeringerzijndanhetbedragdatmenzichermedeopschadebespaart.Droogt
mendegranennamelijknietna,danzijnzeonverkoopbaarwantaansnelbederfonderhevig,laatmendebietenophetlanddanisdeheleopbrengst
verloren,verzuimtmensortatieoprotteknollendanzijndeaardappelen
zelfsalsveevoedernietmeerbruikbaar,enz.Datdegewasopbrengsteninde
akkerbouwonderongunstigeomstandighedenlageruitvallendanonderoptimale
kanechterdoorgeenextrakostenongedaanwordengemaakt.Ookdemindere
kwaliteitvandenagedroogdegranen,peulvruchten,vanvlasenvanandere
gewassenheeftmenmaarteaanvaarden.
Andersishetophetgemengdbedrijfvandezandgronden.Hierishet
bouwlandduidelijksecundair.Degranenkomenlangseenomwegalsmeelvoor
eenvaakbelangrijkdeeltengoedeaandeveestapel;aardappelen,gering
inoppervlakte,zijngrotendeelsvooreigenconsumptie,terwijlaldanniet
eenhoekvoederbietenvoorverswintervoeralsvariatieophetmenuvanstoppelknollenwordtingezaaid.Maarookhetgraslandlevertineersteinstantie
slechtstussen-produkten,dieviaderundveestapeltotmarktbareprodukten
dienentewordenomgezet.Wathierteltisderhalvedeproduktie-capaciteit
vanderundveestapel.Dezeoppeiltehoudenisvandoorslaggevendebetekenis.Isderuwvoederpositieopeigenbedrijfonbevredigendtengevolgevan
ongunstigeweersomstandigheden,danwordenvoedersaangekocht.Hetaanbodis
onbeperkt,decredietwaardigheidvandeboerendoorgaansvoldoendeomde
kostentedragen.Deprimaireschadedoorgeringegewasopbrengsteninclusief
graslandisdusvrijwelvolledigtecompenseren.Dedefinitieveschadebestaatderhalveoverwegenduitdezeextrakosten.Onderextremeomstandighedenkunnendezezeerhoogoplopen.Zebenaderendanhetniveaudertotale
vervangingswaardevandeverlorengeganebouw-engraslandopbrengsten.Het
isnamelijkondenkbaar,datdeboerzijnzorgvuldigenindeloopvansoms
velejarenopgebouwdenelkveestapeltekortzoudoenalsditbinnenredelij204

-7kegrenzentevoorkomenvalt.Welbestaatdemogelijkheidveeaftestoten.
Menzietdaneersteendeelvanhetjongveedanguste,onhandelbareofmatigproducerendemelkkoeienverdwijnen.Keerthettij,danwordthetbestand
weeruitgebreid.

Hetmateriaalendebewerking
NadatinsamenwerkingnetdeRijkslandbouwvoorlichtingsdienstOostGelderlandglobaaldeliggingenuitgestrektheidvandegebiedenmetwateroverlastindeAchterhoekwasvastgesteld,werdeenenquêtegehoudenomeenindruktekrijgenvanverschilleninaardenomvangvandegeledenschade.De
opzetvandezeenquêtewasgebaseerdopdeoverwegingenwaaraanindetwee
vorigeparagrafeneenapartebeschouwingisgewijd.
Intotaalwerdenruim30gemengdebedrijvenbezocht,geheelofgedeeltelijkgelegenbinnendegevoeligegebieden,vannog20bedrijvenwerden
aanvullendegegevensbetrokken.
Tijdensdezebezoeken,isgetrachtnategaanwaardevoordatbedrijf
specifiekeknelpuntenlagenenvooraltotwelkeextrakostenderhalvede
ontstaneschadewasterugtevoeren.Hierbijwerdgebruikgemaaktvangegevensuitdebedrijfsboekhouding,waarindeaankopenvanvoedersenmeststoffenspecialeaandachtkregen.Dezewerdenvergelekenmetdieuitvoorafgaandejarendaarbijrekeninghoudendmetmutatiesinhetveebestandeninde
grasland-bouwlandverhouding.Opdezelfdewijzewerddemelkproduktieper
bedrijfviadegiftvanenkeleindividuele,normaalproducerendedierenper
bedrijfmetbehulpvandemelkboekjessteekproefsgewijsvergeleken.Bijdeze
controlekwameneenaantalfeitenaanhetlichtdieindetoelichtingopde
schadepostennaderwordenomschreven.
Behalvedeopdezewijzeteachterhalenverschilleninjaarlijksweerkerendeuitgavenwerdendieuitgavenvastgelegd,welkeslechtsinnoodsituatiesalsdezegedaanworden.
Waarderegistratievandezegegevenstekortschootmoestschattenderwijseninonderlingoverlegaangevuldworden.
Sommatievanalleextrakosteneventueelvermeerderdmetverliezen
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-8doorgeringereopbrengstengafdebedrijfsschade.Delingvanditbedrag
doordeoppervlaktevanhetperbedrijfdoorwateroverlastgetroffenareaal
werdgeachteengetalopteleverendatrepresentatiefisvoordeschade
perhavoorhetcomplexwaarhetbedrijfinkwestiedeelvanuitmaakt.
Daarhetnietmogelijkwasallebedrijvenindegetroffengebiedente
enquêteren,moestuiteraardvolstaanwordenmeteenextrapolatievande
schadeopdebezochtebedrijvenomdetotaleschadeperdeelgebiedteschatten.

Deschadeposten
Vooraldevolgendekostenblekeneenroltespelen:
a.kostenbijvoederingmelkkoeiengedurendedeweideperiode;
b.kostenextrastikstofgiftopnietofnietmeergeïnundeerdgrasland;
c.kostenaankoopruwvoedervoordestalperiode.
Inwaternstigergevallenkwamendaarnaastvoor:
d.kostenbijvoederinggedurendeopstalleninweideperiode;
e.kosteninscharenbijanderen;
f.pachtkostenhooiwinningopdijkenofbermen.
Incidenteelwerdengenoteerd:
g.kostenscheurenenopnieuwinzaaienvandoorhetwateronherstelbaarbeschadigdgrasbestand.
Waardeconpensatietechniekfaaldeofnietwerdtoegepastopgrondvan
secundaireoverwegingenkonsprakezijnvan:
h.dervingvaninkomendoorafstotenvaneendeelderrundveestapel;
i.dervingvaninkomendoormindermelk.
Heteerstekwamwelvoorwaarbedrijfsbeëindiging (0&S-fonds)in
zichtwasmaarbleeftocheenvrijzeldzaamverschijnsel.Ophettweede
wordtnognaderingegaan.

Toelichtingopschadeposten
ad.a.Extrakostenkrachtvoerinweide
Op62$vandebedrijvenuitdesteekproefvanca.50getroffenbedrijven
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isgedurendeenigetijdkrachtvoeraanhetmelkveeverstrekt.Degemiddelde
kostenbedroegendaar125guldenperhagetroffenareaalwaaronderteverstaandeoppervlakteperbedrijfwelkein1965openigerleiwijzeonderwateroverlasttelijdenheeftgehad.Permelkkoebleekin1965opdezebedrijven45à50guldenmeeraanbijvoederingbesteedtezijndaninanderejaren.

ad.b.Extrakostenstikstofbemesting
Op 66%vandegeënquêteerdebedrijvenisextrastikstofgezaaid.Inde
praktijkkwamheteropneer,datophetnietgetroffenareaalsnellerwerd
omgeveidendusookfrequenterstikstofwerdgezaaid.Indeschadegebieden
bleekvanhetgraslandperbedrijfruimdehelftwateroverlastondervonden
tehebben.Deextrastikstofisderhalveopdeanderehelftterechtgekomen
enwelperhaniet-geïnundeerdgraslandgemiddeldongeveer6haaltjesKAS
van50kg è 11gulden.Datwilzeggen,datdaarca.driemaalextragezaaid
is.Degemiddeldekostenvandezeextrastikstofbedroegendaar,uitgedrukt
inguldensperhagetroffenareaal(ziead.a.)ruim65gulden.

ad.c.Extrakostenaankoot»ruwvoederwinter-staToeriode
Op 75%vandegeënquêteerdebedrijvenbleekhetnoodzakelijkdewintervoederpositiedooraankopenteversterken.Dekostenbedroegendaargemiddeld
lk6 guldenperhagetroffenareaal.Permelkkoegaatditindestalperiode
1965-1966ongeveer 56guldenmeerkostendaninanderejaren.Hetvraagstukwaarvoordeboerzichtenaanzienvansuppletievandetegeringedoor
hetbedrijfzelfgeproduceerdewintervoorraad,dooraankoopvanbuitengeplaatstziet,moetwordenopgelostdoordekostenzolaagmogelijktehouden
terwijlaantalvannevenvoorwaardeninzakeeiwit,zetmeel,vitaminenen
dergelijkemoetwordenvoldaan.DezerestrictieszijnvervatindevoedernormenzoalsdiedoorhetCentraalVeevoederbureau(1962)werdenopgesteld.
Opdebedrijvenwordthetwaarlijknieteenvoudigeminimaliseringsprobleem
inhetalgemeensoepelopgelost,omdathetsamenstellenvanverantwoorde
rantsoenenenhetbeslisseninzakedehoeveelhedenaanteschaffenvoeders
eenmechanismeisgexrorden,datindepraktijkdoelmatigisingeslepen.
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ad.d.Extrakostenvanopstallenindezomerperiode
Ditbleekindepraktijkeenzeldzaamvoorkomendverschijnsel.Slechts
op k%vandebedrijvenuitdesteekproefbleekditnodig.Dekostenbedragen
gemiddeld k2\ guldenperhagetroffenareaalen32guldenpermelkkoe.Extra
arbeidisnietgerekend.

ad.e.Extrakostenvaninscharenbijanderen
Opbijna205?vandebedrijvenindegetroffengebiedenisrundveebij
andereningeschaardwaarditandersnietzouzijngebeurd.DekostenhiervankomenovereenmetdedoordeGrondkamerteArnhemvastgesteldemaxima:
(1965)
veevan 1jaarenjonger

ƒ 90,-(halveschaar)

1jaar-15mnd.

-110,-

15mnd.- 2jaar

-135,-

2jaarenouder

-155,-(drogekoeienenvetveiderij)

melkkoeieninproduktie

-1809-(volledigeschaar)

paardmetveulen

-270,-(lopenveelstuk)

Deschaarperiodelooptvan1mei-1november,datis18I*dagen.Als
richtlijnvoordeveebezettingkanmenvoorgoedgrasland 2\ schaaraanhouden,voormatiggrasland1çschaar.Vijftientot20jaargeledenvas2
schaarofmindernormaal.Maarbijrantsoenbeweidingengoedebemesting,dat
vilzeggeninhetvoorjaarorganischemestalsstalmest,compostendergelijkeenlaterkunstmestbijzaaienhaaltmenvel hschaar.Maardemeeste
boerenzijndaarnoglangnietaantoe.

ad.f.eng.Hetpachtenvandijkenenbermenvoorhooivinning
betekendesomseengoedkopereoplossingdanaankoopvanrelatieftochook
veinigkostbaarzogenaamd 'gedorst'hooiafkomstigvandegraszaadteelt.Arbeidishierevenveldelimiterendefactor.Dedoorinundatiebeschadigde
percelenofperceelsdelenmoestenwordengescheurdenheringezaaid.Dekostenvanhetzaaizaadvarenpraktischteverwaarlozen.Deextraarbeidkon
waarditineigenbeheergeschieddemoeilijkinrekeningwordengebracht.
Depraktijkleert,datdezeextratakenaltijdweerlogischkunnenworden
ingepast.
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ad.h.AlsgemiddeldejaarsaldoperG.V.E.iseenbedragvan5U0guldengenomen (SNIJDERS,I960,hoeweldatvoor1965wellichtwataandelagekant
is.BijafstotenvanveewegensgebrekaanvoedersmoetperG.V.E.neteen
dervingvanhetinkomenvan 50%vanditbedragwordenrekeninggehouden
omdatmenmoetaannemendatdeveestapelinhetvoorjaarweeroppeilgebrachtzalworden.

ad.i.Inhetzeldzamegevaldatdenelkproduktieperdierbewezenteruggelopenisinvergelijkingnetwatanderejareninovereenkomstigeperioden
werdgewogen,isbijdeberekeningvandeinkomensverminderinguitgegaan
vanrecentegegeveiBvanL.E.I.enC.B.S.(1966)inzakegemiddeldvetgehalte
enprijsvannelkvet.Heteerstebleekop 3»1%gesteldtekunnenworden.De
afrekeningvondplaatsopbasisvan32,725guldenper100kggeleverdnelkvet.Denoeilijkheidbijditsoortberekeningenisuiteraard,datnietalleen
desamenstellingvanhetrundveebestandzichindeloopderjarenvoortdurendaanpastaandemogelijkhedendiehetbedrijftenaanzienvangronden
arbeidbiedt,naardatookdeindividuenzichnetbetrekkingtotdeproduktie
steedsinopgaandeofdalendelijnbevindenal naargelangleeftijden
conditie.Devergelijkingsbasisisdaardoornooitgeheelzuiver.

Denelkproduktie
Zounenverwachten,datdenelkproduktiein19&5onderinvloedvanhet
ongunstigeweerduidelijkachteruitwasgelopen,danblijktditoverhetgeheelgenomentochniethetgevaltezijn.Ookbijdeenquêtewerdnogaleens
gehoord,datdenelkgiftvandeneestekoeiendoordenattezomerminderzou
zijndaninvoorafgaandejaren.Werdendandenelkboekjesvan 19Sh en1965
voormetnamegenoemdediereninovereenkomstigeperiodenvergeleken,dan
kwamsteedsweeraanhetlicht,datdeindividuelegifteneerderhogerdan
lagerwaren.Ditmerkwaardigeverschijnseliszekernietindelaatste
plaatsteverklarenuitderuimereverstrekkingvankrachtvoeralsexponent
vandeoverwegingendieinhetvoorafgaandezijnomschrevenentoegelicht.
Erisevenminredenomaantenemen,datdenelkproduktieindewintermaandeneenopvallendeterugslagtezienzougeven.Deruwvoederpositieissonderuitzondering,voorzovertezwakmetbetrekkingtothetgeenopeigenbedrijfwerdgewonnen,aangevuldmetproduktenalsgedorsthooi,aardappelvezel,bierhostel,drogepulpendergelijke,dieinvoldoendematewerdenaangeboden,
20^
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Debevestigingvandepraktijkwaarnemingenaandemelkgiftindezomermaandenvan1965vindtmenindegegevensvaneenaantalzuivelfabrieken
overdemelkaanvoerinvergelijkingmetvoorafgaandejaren»
Alsvoorbeeldvolgenintabel3deaanvoercijfersover64-weekseperiodenvanafbeginapriltotmedioseptember1964en1965vandecoöperatievezuivelfabriek 'DeEendracht'teSilvoldeenvandecoöperatievezuivelfabriekteEibergen.Deeersterepresenteerteentypischverdrogendgebied,
waardrogezomers(1959)meergevreesdwordendannatte,detweedeeenuitgesprokennatgebied.Zoergens,danzoutochhiereengeringeremelkproduktieuiteenafnemendeaanvoermoetenblijken.

Tabel3. Aanvoervanmelkin64-weekseperiodenbinnenhetweideseizoen
ineenverdrogend (a)enineennatgebied(b)in1964en1965

Perioden
No.

van

a.Coöp.zuivelfabriek b.Coöp.zuivelfabriek
Silvolde
Eibergen

tot

Aanvoer kg melk
1964

4
5
6
7
8
9

6/4
4/5
1/6
29/6
27/7
24/8

3/5
30/5
27/6
25/7
22/8
19/9

Totalen

1965

196U

1965

1.161».000
1.37^.000
I.382.OOO
1.310.000
I.I93.OOO
I.OO5.OOO

I.165.OOO
1.314.000
I.358.OOO
I.316.OOO
1.255.000
I.I28.OOO

I.97O.OOO
2.408.000
2.519.OOO
2.549.OOO
2.464.000
2.I57.OOO

2.103.000
2.422.000
2.6O6.OOO
2.541.000
2.344.000
2.I53.OOO

7.^28.000

7.536.OOO

I4.O67.OOO

14.169.000

Zoumennuwillenstellendatwanneerhetweerminderongunstigwasgeweest,detoenamevanhetaangevoerdekwantumnogduidelijkerhadgesproken,
danwordtditnietgesteunddooreenvoortgezettevergrotingvandemelkproduktiealsalgemenetrend.Delandelijkegegevens,verzameldenbewerktdoor
L.E.I.enC.B.S.(1966)latenzien,datdeNederlandserundveestapeldelaatste5jaarnietnoemenswaardistoegenomen.Deoppervlaktegraslandin1965
blijktvrijwelgelijkaandiein1961.Detotalehoeveelheidvanveehouders
ontvangenmelkbedroegin1964minderdanindetweevoorafgaandejaren.
Enigepraktijkervaringen
Pogingenomeenvoudigewetmatighedendieinhetomvangrijkmateriaal
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schuilenteontdoenvan dehenoverdekkende invloedenvanmoeilijkte klassificerenfactoren,zijn slechtstendelegelukt. Zobleekhet hachelijkte
proberen dewateroverlast alsonafhankelijkevariabele tehanteren.Men kan
weldegevolgenkwantificerennaar niethet sehadeverwekkendagens zelf.Op
eenzelfdebedrijftradveelal opeendeelvanhetgrasland enkelemalen enigetijdplasvomingop,eenanderdeelwasalleenmaardrassig,terwijl daar,
waarplassen gestaanhadden eenperiodevandrassigheidmoest volgen.Desituatieperbedrijfwasdusvoortdurend inbeweging.Hetmet ééncijfervastleggenvanwisselende duur,oppervlakte,frequentie enaardvanhetinconvenientbood onvoldoendekansop succes.Uiteraardbestaat een zekerekennis
vandeverschillen inaard enduur,vooralwaarhet extremenbetreft,naar
voorhet indelenvanhetverschijnsel ineenaantalduidelijk onderscheiden
klassenvormdedezetoch eenonvoldoendbredebasis.DealsbijlageItoegevoegde overzichtskaart geeft dedoorwateroverlast getroffen gebieden dan
ookaan zonderzeintedelennaardeintensiteitwaarmeedewateroverlast
vanplaatstotplaats isopgetreden.Deverschillen inaangerichte schade
evenwelvindtmen indelijstvangetroffen complexen diealsbijlage IIis
opgenomen.Kaart enlijstmoeten dussamengebruiktworden.
Eentweedebelemmering isdevariabiliteit indematewaarin debedrjjfsaanpassing geslaagd is.Bij deenquêtewerd duidelijk,datonder uitgesproken
ongunstigeproduktieomstandighedenhetkleinebedrijfeenvoorsprong heeft
ophetgrote.Eenverklaringhiervoor isderelatiefveel zwaarderearbeidsbezetting.Opeen eenmansbedrijfvan5hahoudtmenmeertijd overdanop
eeneenmansbedrijfvan 10ha.Dehooioogst vormde,ondanksdeveleregen,op
hetkleinebedrijfnauwelijks eenprobleemomdat iederuurdatde zonscheen,
ophethooilandkonwordendoorgebracht.Hethooiengeschieddedaarpreferent
tussen anderewerkzaamheden door.Opgroterebedrijvennistmen dezesoepelheid indearbeidsaanwending.Menisdaargedwongenmeer inafgemetentaken
tedenken,maakt graag afwat eenmaalbegonnen isenheeft dande tegenslag
vanregenophettijdstipdatmenaanhetwerkophethooilandtoe is,te
accepteren.Degemiddelde schadeper hagetroffengrasland bedroeg opbedrijventot8ha 11*0gulden,opbedrijventot 20habijnahetdubbele.
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Toelichtingopdeoverzichtskaartwateroverlast19^5
Opdeoverzichtskaartzijndearealeningetekend,vaargedurendehet
weideseizoen19&5wateroverlastisondervonden.Dekaartistotstandgekomeninsamenwerkingnetde25rayon-assistentenvandeRijkslandbouwvoorlichtingsdienstOost-Gelderland.
Eenbeschrijvingvandemeestkenmerkendegebiedennetpotentiëleaanlegvoorwateroverlastvolgthieronder.Inaansluitingdaaropwordeneen
reeksvoorheengevoeligegebiedenvermeld,waar,doorgeëigendemaatregelen
inhetrecenteverleden,in19&5nietofnauwelijksschadeisgeleden.De
opsommingwordtbeslotenmetdevannaturenietgevoeligegebieden.
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Deuiterwaarden
Inundatiegegevenszijnverzameldoverhetuiterwaardengebiedvande
oostelijkeIJsseloevervanafdesplitsingvandeRijntotbezuidenDeventer
envandenoordelijkeoevervandeNederRijnvanafdiesplitsingtotde
Duitsegrens„EenbelangrijkdeelhiervanbehoortevenweltotdeLiemers.
TotdeAchterhoeksoumenslechtsmogenrekenendebekadegrondenlangsde
oostelijkeIJsseloevervanDoesburgtotDeventer.Nadeafsnijdingvande
meanderbenoordenDoesburg,behoorttopografischookdeFraterwaardtothet
Achterhoek-gebied.
Gedurendehetweideseizoenhebbendeuiterwaardenenigemalenachtereengrotendeelsonderwatergestaan.Voordeboerendiehierhungrasland
hebbenis1965aanookeenbijzonderslechtjaargeweest.Vooreendeelkomt
hetbeheervandegrondentussenzomerkadeenvinterdijkvoorverantwoordelijkheidvanpolderdistricten5vooreenanderdeelbetrefthetongereglementeerdgebied.Indatgevaldragendeboerenzelfverantwoordelijkheidvoor
eengoedegangvanzaken.Zoumenevenweldezomerkadeopeigengezagzoveel
willenophogendatzelfsbijabnormaalgroteafvoerindezomergeengevaar
vooroverstromingvanzijnlandtevrezenzouzijn.danzouRijkswaterstaat
daartogsninhetgovoermoetenkomen.Anderenimmerszoudendaardedupevan
worden.Debekadegrondenhebbennueenmaaldebestemmingvanbergboezem.Men
heeftderhalvehetrisicovaninundatiebijhogerivierstandenmaarteaanvaarden.
DetotaleoppervlaktevangedurendeenigetijdondergelopenuiterwaardcomplexendietotdeAchterhoekzijnterekenenbedraagtca.575ha.Hetbetreft,vanDoesburgmetdeIJsselnaarhetnoordengaandesvooraldeFraterwaard,debochtomOlburgen,deBronkhorsterwaardendeRavenswaardenbij
Gorssel,

Stuwingsgebieden
Doordehogerivierstandenkonnatuurlijklozingviabekendieopde
IJsseluitmondennietplaatsvinden.Voorbeeldenhiervanzijneengebiedbij
EefdetennoordenvanhetTwentekanaalentenwestenvandespoorlijnZutphen-Deventer.DeEefschebeekmondtuitinhetTwentekanaalca.750mten
oostenvandeverenigingvanditkanaalmetdeIJssel,IndedijkvanhetkanaalbevindtzicheensluisdiebijhogeIJsselstandenautomatischwordtdicht-
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gedrukt.Door stagnatie indebeekafvoervordthet achterliggende gebiedvolgestuwd.Vergelijkbaarhiermee isdesituatie inhetgebiedten zuidenvande
benedenloopvan deDortherbeek tennoord-oostenvanEpse.De Dortherbeek
loost opdeKoerhuisbeekdieindeIJsseluitmondt.Inbeidegevallen zijn
gebiedenvan enigetientallenhectaren geînundeerdgeraakt,indirect gevolg
derhalvevandehogeIJsselstand.
Waar zichinvergelijkbare situaties eengemaalbevindt kon inundatie
voorkomenworden. Dit ishet gevalbijdeuitmondingvanGrotebeek (voortzettingvandeHummelosebeek),Baaksebeek,BerkelenSchipbeek.

Gebiedenmetwateroverlast doorplaatselijke stortbuien
IndeeigenlijkeAchterhoek beoostenvanhet IJsselgebied heeft zichop
veleplaatsen endoorverschillendeoorzakenmeerofminder ernstigewateroverlastvoorgedaan.Primairwarentedien aanzien evenwel steedslokaleregenbuienvanabnormaleomvangofduurdeoorzaakwaarbijhetovertolligewav
terbijdebestaande afwateringssystemennietvoldoende snelkonwordenafgevoerd.
Ernstigwerdengetroffenhet gebiedbeoosten delijn Borculo-Groenlo
richtingEibergen,eencomplextenwestenvanLaren,complexen omLichtenvoordemetnamehetGoor endereeks 'Broek'complexentenwestenvanKeijenborgmetvoortzetting naarhetnoordentotdehogeregrondenrondVorden.
Probeertmen eenverklaringtevindenvoor degevoeligheidvan dezegebieden,danligt deze zekertendeleinhoogteligging en bodemeigenschappen
besloten.Bijde inundatie inhetgebiedBorculo,Groenlo enEibergenwaren
voorallagebeekkleigronden betrokken.Dit ishet stroomgebiedvan eengroot
aantalbekenenwaterlopen:Hamminkbeek,Leerinkbeek,Weerbeek,Huppelse
beek,Haarlosewetering,Veenslatgoot enBerkel.Voor zover zijniet buiten
hunoevers zijngetredenwasnatuurlijkelozingopdezehoofdafvoerleidingen
veelalnietmogelijk.Wiet ontkend kanworden,dathet schoonhouden van de
kleinereleidingennogweleensaanleidingtotmisverstandengeeft.Menstuit
hieropmoeilijkhedenten aanzienvanmankracht enverantwoordelijkheden»moeilijkhedendiezichingroterverbandgezienendanmedemet betrekkingtot de
toetepassentechnieken eveneensvoordoenalsonderdeelvanwezenlijkebeleidsvraagstukken«Dezeproblemenbijhetonderhoudvanwaterlossingen zijn
doorFONCK (19Ô5)duidelijkbelicht.
Anders danbijBorculo isdesituatiebijLaren.Hierwerd wateroverlast
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ondervondenopweidenoplaaglenigfijn zand,dat slecht doorlatend isen
daardoor gevoeligvoor vrateroverlast.HetgaathierondelenvanhetHarfsensebroeknetnanehetEmsbroekhetHaarbroekendeBroekweiden.De ontwatering stagneert opHarfsensebeekenMolenbeek.Dezekonen sanen inde
Eefsebeek,dienogverbeterdmoetenworden.In 1966konteenvrijwillige
ruilverkaveling 'HarfsenseEnk'groot 1350hainuitvoering.
HetGoorten zuidenvanLichtenvoorde,eengebiedvanruin^00ha,laag
net sonssterklenig fijn zand,wordt aande zuidzijde afgeslotendoor een
hoge zandrug,voortzettingvanhetnatuurreservaat 'deVennebulten',Deafvoernogelijkheden zijnhier bijzonder gering.Ookhierdusweer eenvannaturegevoeliggebied,danvanoudsheralstenatbekend staat.
Rest eentoelichting opdewateroverlast vanhetVelswijker broek en
zijnvoortzetting innoordelijke richting.Deze 8knlange en 1knbrede
strookgraslanden aandeoostzijdelangsWittenbrinksebeekenHengelose beek
gelegenbestaat uitlageouderivierkleigronden.DeHengelose beeknoet nog
wordenverbeterd.Dit zalgeschiedeninhetkadervande ruilverkaveling
Warnsveld,die in 19^5volop inuitvoeringwas enonstreeks 1970gereed zal
konen.In 1965kwandenoodzaak,ookdedetailontwatering inhet onderhavige
lage,slecht doorlatende graslandgebiedteverbeteren,duidelijkaanhetlicht.

Gebieden,waardank zijvroegerevoorzieningen weinigwateroverlast werd ondervonden
Waardeleidingenvoldoende capaciteit hebbenonhetwaterdatniet
neer indegrondgeborgenkanworden snelenefficiënt aftevoeren isde
overlast tot eennininunbeperkt gebleven.Ditwashet geval inhet gebied
vanderuilverkaveling Beltrun,Gendringen enVorden-Warnsveld.Voorts heeft
devoortschrijdende nornalisatievandeBerkelreeds eenduidelijknerkbare
gunstigeinvloedgehad.
Bijverderedetailleringnoet genoemd worden:
. Hetgebied tussen Schipbeek enDorther beek.In I962iseenverbindingtussendezebekentot stand gekonen.Hetgebied achter Huize
Dorth,voorheen zeer gevoelig voorwateroverlast nahevigeregen,is
nudrooggebleven.
. HetLarensebroek enhetVerwoldsebroeklagen inhet stroomgebied
vandeDorther beek,dateenapartwaterschapjevorndevanca.8500ha
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(195^- 1957).DitisinzijngeheelbijhetwaterschapdeSchipbeek
getrokken.Eenverbeteringsplankwamin1961-1962gereed.Inhet
voorheenberuchteLarensebroekisin1965nauwelijksschadeopgetredenal isdeDortherbeekevenbuitenzijnoeversgeweest.IndedertigerjarenisinwerkverschaffingdeHuurnerbeekgeheelverbeterd.
Niettemingafhetonderhoudaltijdveelorganisatorischemoeilijkheden.DitLarensegebiedisdoorGedeputeerdeStatentenslotteonder
beheervanhetWaterschapvandeBerkelgesteld.
•HetVeentenzuidenvanLochernentenwestenvan.Barchemwasvroeger
veeltenat.NahetgravenvandeVeengootin1959-I960isdetoestandhiersterkverbeterd.Hetwateriszelfsnahevigeregenvalin
enkeledagenverdwenen.
•HetgebieddoorsnedendoorhetTwentekanaalwasvoorheenindelageredelendrassig.Hetkanaalonttrektzoveelwater,datineenbrede
strookterweerszijdenervannogmaarzeldenwateroverlastoptreedt.
Dehogereoevergebiedenzijndroogtegevoeliggeworden.
.TussenLochernenBorculowashetvroegerveelnatterdanthans.Tot
Borculowasin196^deBerkelreedsverbreed,verdieptenwaarnodig
rechtgetrokken.Hetpeilisdaardoorverlaagdendeafvoersterk
verbeterd.Nietteminwarenerin1965indezestrooknogweltenatte
stukken.
.DeruilverkavelingGelselaar,in1956-1957gereedgekomenengroot
ca.800haheeft,vooraltoenenkelejarenlatereengemaalisgeplaatstomhetlage 'broek'teontlastenveeltotverbeteringvande
waterafvoerbijgedragen.HetwaterkomtopdeBolksbeek.Eriseen
zijleidingnaarhetTwentekanaal.Doordeverbeteringswerkzaamheden
aandeBerkeliswellichtdeBolksbeekin1965overbelastgeraakt,
waardoortochnogwateroverlastkonoptreden.
.DeruilverkavelingBrammelo-Rietmolenwasin1965volopinuitvoering,
zodatin1966demoeilijkhedenmetdeontwateringweltothetverleden
zullenbehoren,InhetAchterveldbijdeFondsebrugoverdeBuurser
beekwasdenieuweleidingreedsgegraven.Ditvoorheennattegebied
heeftdaardoorgeenwateroverlastondervonden.
.DeomgevingvanhetpompstationbijEibergen.Innormalezomerszijn
dezegrondensterkverdrogend.DewateroverlastinhetrayonEibergen
zalnagereedkomenvanderuilverkavelingRekken,naarverwachtwordt,
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welgrotendeels tot hetverleden behoren.
. In devrijwillige ruilverkaveling 'DeBruil' (200ha)ten zuidenvan
Ruurlo is de ontwatering in 1964inordegemaakt.Hier endaar had de
grond zichnognietvoldoende aangepast.Desondanks isde schade hier
beperkt gebleven.
. DeNieuwenhuishoek enhetNoordelijk broekten oosten vanRuurlo,hebbengeenwateroverlast ondervonden omdat in 1962- 1963deMeibeek ter
plaatse geheelverbeterd is.
. Een gedeeltevan deOnderlaatseLaak is in ruilverkavelingsverband
(Vorden-Warnsveld)reeds herzien endaar is in 1965geen schade opgetreden.
. Een gebiedje rond deOosterwijkseVloed tenwestenvanHengelo (G)is
aanzienlijkverbeterd sinds indewinter 1964- 1965de herziening
van dezewaterloop gereed kwam.
. Het Waterschap Oude IJsselvoert onderhet huidigeregime eenopmerkelijkprogressief beheer.DeSlingebeek isreedsverbeterd enmet de
Keizersbeek ismen bezig.Menverwacht dezeleiding omstreeks 1967in
ordete hebben.Dekunstwerken zijngereedtot deWitgaatsbrug. Men
schuift zoelkjaar op.Reeds in 1951 isderuilverkaveling Aalten
(8200ha)aangevraagd. In 1952- 1953ishet waterpassen begonnen.
Daarna ishet beleid gewijzigd engingenVorden-Warnsveld enZieuwentHarreveld voor.Daardoor isde detailontwateringomBredevoort nog niet
inorde.Als deKeizersbeek gereed iskan deSlingebeekverder zogelatenworden.Thanskomt deSchaarsbeek indeSlingebeekuit en de
Keizersbeek loopt naar deA-Strangten oostenvanUlft.VanafBredevoort-Aalten isde afstand,diehetSlingewatertot deOude IJssel
moet afleggen 25km.Het watervan deKeizersbeek hoeftmaar 15km af
teleggenvoorhet in deA-strang komt.DeSchaarsbeekwordt derhalve
straks onder deSlingebeek door gelegd en loost dan opde Keizersbeek,
waarvan deverbetering danvoltooid is.Dit zalomstreeks 1968zijn.
. DeA-Strang is omstreeks 1955 inordegemaakt.Daardoor ishet AnholtseBroek in zomer 1965niettenat geweest.
. Door deruilverkaveling Warnsveld,in 1965inuitvoering, ishet voorheennattegebied bijBaak indatjaar drooggebleven.In 1963werd
namelijk ter plaatse reeds de afvoerleiding gereed gemaakt.
. De Spaanswaardten zuidenvanBronkhorst isdroog gebleven doormet
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t e worden.
Get?ieden

waar van nature weinig wateroverlast wordt ondervonden

* Het Zelhense i s in de zomer van 19Ô5 s t e l l i g geen rampgebied gewee3*»
er i s veel hogere grond waar de afwatering geen probleem vorrrfc,
* Poetinches. De schade v i e l r e l a t i e f nogal mee. Er zijn geen grote
complexen geïnundeerd, wel verspreide lage stukken grasland. Qke
boer had wel hogere graslandpercelen. Er i s geen vee opgestal< geweest. De beken traden n i e t buiten hun oevers. De Bielheiraerbsek, ^ uS
de benedenloop van de Slingebeek, die ten westen van Gaanderen in ^ e
Oude I J s s e l uitmondt, i s goed in orde. Er zijn uiteraard ook in dit
rayon veel hoge gronden waar de afwatering geen probleem vormt.
* Varsseveld. Van Varsseveld t o t Gaanderen in het westen t o e zijn gee*1
inundaties voorgekomen. Geheel Westendorp was goed,. Genoemde stoeek
i s i n wezen droogtegevoelig.
* flendringen, De wateroverlast i s in d i t gebied wel t o t een minimi^ t>e"
perkt gebleven. Bovendien i s in 1965 de ruilverkaveling Gendringai
i n uitvoering. In 1966 zal de grond worden toegedeeld; wegen in ute*""
lopen waren in 1965 praktisch k l a a r . Woeste gronden en grotendeel
beboste heuvelgebieden zijn b i j deze opsomming uiteraard geheel l u i ten beschouwing gebleven.
Tc±^\lJchade

zoaer

1$l

fo

]jee©t men de gegevens u i t bijlage I I van deze nota a l s uitgangspunt tda**1
komt menvoor

de

tot

de

Graafschap t e rekenen uiterwaarden-complexen t o t fen

+otale schade van f k2k 500,- b i j een getroffen areaal van 625 ha. De gendj—
delde vermindering van het inkomen bedroeg hier derhalve 68O gulden per ha
geïnundeerd grasland.
De totale schade in het eigenlijke Achterhoekgebied exclusief de uitert.
waarden bedraagt ƒ 2 800 550,- b i j een getroffen areaal van 71 680 ha. Hier
bedraagt de gemiddelde vermindering van het inkomen derhalve 2^0 gulden per
ha. Rekent men de ha-schade u i t over het gehele Achterhoek gebied dat door
wateroverlast getroffen i s , dan b l i j k t het aandeel van de hoge uiterwaardschade door de r e l a t i e f kleine oppervlakte toch slechts een verhoging van
23 '-mldea p e r
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getroffen areaal t e veroorzaken. Uit de steekproef van
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ca.50bedrijvenbleek,datbinnende complexennetwateroverlast gemiddeld
nietveelmeer danongeveerdehelft vanhet grasland areaalper bedrijf
werkelijkbuitengebruik isgeweest.Perhabedrijfsareaalaangrasland
heeftdeschadeopdegetroffenbedrijvendus ca. 130guldenperhabedragen.Detotaleoppervlakte cultuurgrond indeAchterhoekwordt doorKDUWE
(1958)op 108985hagesteld.De oppervlakte bouwland bedraagt volgensgegevensvanhet C.B.S. kOU05ha,zodat 68 580hagrasland resteert.Neemtmen
dezetotale oppervlakte graslandvandeGelderseAchterhoek alsuitgangspunt,dankomtmenopeen schadevan kj guldenperha.

Ongeveer 18$vanhettotalegrasland areaalblijkt in19^5schadedoor
wateroverlast tehebbengeleden.Het CO.L.N.-onderzoekover 1952- 1955
steldehet aandeelvangraslandmet wateroverlast op 1%. Deverklaring voor
hetgroteverschilligtniet alleen inde extremeregenval in 1965.Er is in
hetCO.L.N. rapportnamelijknog sprakevan 9%aanwisselvochtige gronden
gelegen inhet Larenseveld envooralomWinterswijk.Menmagveiligaannemen,datdezemet betrekkingtotde situatie inde zomervan 1965met recht
totdearealenmetwateroverlast zijngerekend.Dit zoubetekenen,dat
slechtsderesterende 2%ofnoggeen 1^00ha in 1965alstenat beoordeelde
gronden ondernormaleomstandigheden ineengoedevochttoestand verkeren.

201+
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BijlageII

Overzichtvandegebiedenwaartijdensdezomervan1965wateroverlastis
ondervonden
Opdeschetskaart1:50000,alsBijlageIaandezenotatoegevoegd,
zijndecomplexengraslandaangegeven,dieinhetweideseizoen19&5wateroverlastondervonden.Hetcriteriumdaarbijwasnietalleenpiasvormingof
algeheleinundatiegedurendeenigerleiperiodeinvoorjaarofzomer,doch
ookeenzodanighogegrondwaterstand,daternstigevertrappingsschadeoptradoftevrezenviel.Inbeidegevallenwassprakevanverminderingvan
hetinkomen.
Denummeringvanhethierondervolgendeoverzichtcorrespondeertmet
dieopdekaart,deopgegevenschade-bedragenzijnberekenddoorsommatie
vanextrakostenendelingvanhettotalebedragdoorhetaantalhagetroffengraslandperbedrijf(zieook:hetmateriaalendebewerking).
Invergelijkbaresituatieswerdengelijkebedragenaangehouden.Alle
bedragenzijngemiddeldenvoordebetrokkencomplexen.Ditbetekent,dat
binneneenzelfdecomplexbedrijvenzullenliggenwaarvanhetgraslandonder
deheersendeomstandighedenaanleidinggaftotminder,danwelmeerschade
danopgegeven.Waarvoldoendegegevensnogontbrakenismetbehulpvaneldersopgedaneervaringenschattendervijseenschadebedragvastgesteld.Voor
alleschadebedragengeldthetvoorbehouddatzijdoormiddelvaneensteekproefzijnverkregen.

Rayon1,Gorsel
1.1.HetuiterwaardengebiedvandeoostelijkeIJsseloevertussenDeventer
enZutphen
Openkelehogereruggennaheeftditgebiedgeheelonderwatergestaan.
Vandebedrijven,diehierhunveeweidenis50- 80%vanhetgraslandareaaluitgeschakeldgeweest.
Oorzaak

:HogeIJsselstanden

Oppervlaktegetroffenareaal:ca.230ha
Schade

20U

:ca.ƒ18U000,-(ƒ800,-/ha)

-21.2,GebiedbijEefdetennoordenvanTwentekanaal entenwestenvan.de
spoorlijn Zutphen -Deventer.
Oorzaak

:Stuwing (zietekstnota: stuwingsgebieden)

Oppervlakte getroffen areaal:ca.30ha
Schade

:5 12000,- (5^00,-/ha)

1.3.Gebiedten zuidenvan debenedenloopvandeDortherbeektenwestenvan
de spoorlijnZutphen -Deventer,tennoord-oostenvanEpse.
Oorzaak

:Stuwing (zie 1.2.)

Oppervlakte getroffen areaal:55ha
Schade

:f 16500,-(ï300,-/ha,drassig)

1.U.Delenvanhet 'Harfeensebroek'metnamehetEmsbroek,hetHaarbroek en
deBroekweidenten zuidenvandewegHarfsen -Laren entennoordenvan de
spoorlijnZutphen -Lochern.Dit gebiedwasoverhet geheeldrassig,daar
binnenstondengrotestukkenblank.
Oorzaak

:Fijnzandige,lenigeondoorlatende gronden
metrelatieflageligging.Hetgebiedvernat gemakkelijk

Oppervlaktegetroffenareaal:ca,600ha
Schade

:5120000,- (f 200,-/ha)

1.5.VerspreidenattepercelentussenJoppeenHarfsen aanweerszijden van
deKieftenweg,achterGroot Steinert entennoordenvanHarfsen aan weerszijdenvandeBielderweg.
Oorzaak

:Gebrekkige detailontwatering oplaaggelegenpercelen

Oppervlakte getroffen areaal:ca.25ha
Schade

201»

: f 6250,-(5250,-/ha)
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Rayon2,Laren

2.1.VerspreidecomplexengraslandtenwestenvanLaren;sluitminofmeer
aan,aanno. 1,k,t Harfsensebroek.
Oorzaak

:Erisveleenverbeteringsplanin19&5i Q
uitvoeringgekomen(Grontni
j)maarmen
begintonderaanbijdeEefse-endeHarfsensebeek.DeEefsebeekkonttenwesten
vanEefdeinhet[Twentekanaal(zie1.2.).
ErisnutenoostenvanEefdeeenaftakkingnaardatkanaalgemaaktomhetreeds
geruimdetrajectvandeEefsebeekte
ontlasten» Deafwateringvanhetonder
2.1.genoemdgebiedheeftin19Ö5vandeze
werkennognietgeprofiteerd» Voorheen
niemandslandvalthetthansonderbeheer
vanhetwaterschapvandeBerkel.

Oppervlaktegetroffenareaal:(exclusiefhetMolenbeekgebied, datonder1.1*.valt)ca.125ha
Schade

:f16250,-(ƒ130,-/ha)

2.2.Zonerond 'deFlesch'tenzuidenvanLarenenStrooktenzuidenvande
Huurnerbesk
Oorzaak

:Laaggelegengraslandpercelen,ookbos

Oppervlaktegetroffenareaal:Cultuurgrondca.15ha
Schade

:f1500,-(51009-/ha)

2.3.StrooktussenTwentekanaalenspoorwegEefde-Lochern,begrensdinhet
westendoordewegLaren-AJnen, inhetoostendoordewegLaren-Lochern.
Oorzaak

:HetTwentekanaalloopthiertussendijken
waardoorbijhogekanaalstandenkweloptreedt.Verderoostwaartsishetkanaal
diepuitgegraventussenhogeoeversen
treedtverdrogingop.

Oppervlaktegetroffenareaal:ca.70ha
Schade

20U

:f7000,-(Ji00,-/ha)

_k~

2.it.ComplexgraslandtegenLaren,hoekMarkelosestraatenBroekstraat.
Oorzaak

:StuwingvanwateruitdeVerwoldsebeek.

Oppervlaktegetroffenareaal:ca.8ha
Schade

:î800,~(ï100,-/ha)

2.5.ComplexgraslandomboerderijBeuzel,
Oorzaak

:StagnerendwatervandehogergelegenaangrenzendegrondenopdeOosterenkenExelseEnk.

Oppervlaktegetroffenareaal:ca.30ha
Schade

:f3000,-(ï100,-/ha)

2.6.DelenvanhetExelseveldenhetExelsebroekterweerszijdenvande
Broekdijk.
Oorzaak

:Laaggelegengronden.DeBolksbeekisniet
debetaandewateroverlast,deVoortse
beekwellicht.Dedetailontwateringlaat
plaatselijktewensenover.

Oppervlaktegetroffenareaal:ca,170ha
Schade

:525500,-(5150,-/ha,mogelijkmeer)

Rayon 3, Lochern

3.1.VerspreidecomplexenlaaggraslandinELein-Dochterentenwestenvan
LocherninhoofdzaaktennoordenvandewegZutphen-Lochern.
Oorzaak

:Detailafwatering stagneertdooronbevredigendeafvoermogelijkheden.

Oppervlaktegetroffenareaal:ca.120ha
Schade

:f12000,-(f100,-/ha)

3.2.EnkelecomplexentenoostenvandeLochemsebergmetnamebijZwiepen
HetLageVeld.
Oorzaak

:Hetwatervandebergkomtindezelage
delenenkannietsnelgenoegwordenafgevoerd.

Oppervlaktegetroffenareaal:(3complexen)ca,60ha
Schade

20k

:f6000.-(f100,-/ha)

Rayonù,Borculo
k.î. Eenaansluitenderingvormigezoneruintennoorden,westenenzuiden
°iLi?£lselaar,omvattendedelenvanhetAchtersteGoor,Gelselaarsebroeken
eenstrookterweerszijdenvandeBolksbeek.Apartdaarvaneengebiedjeten
noordenvanNettelhorst,bijdeboerderij 'Euvelgoor'(sic)
Oorzaak

:Laaggelegenstrookvochtgevoeligegronden
(lemig,venig)waarvandedetailontvatfiringnogtewensenoverlaat«

Oppervlaktegetroffenareaal:ca.270ha
Schade

:f67500,-(f250,-/ha)

k.2. EendrietalcomplexentenwestenvanGeesteren,richtingBarchen..
Oorzaak

:Watervande 'Boerenesch'tenvestenvan
Geesterenzaktnaarderandgebieden(oostelijkcomplex).DeKattenbeekvoertniet
voldoendeafnaardeBerkel(middencomplex)-. WaarLebbinkbeekenBerkelsamenkomenligt,tenwestenvan 'Beekvliet'een
complexgevoeliggrasland.

Oppervlaktegetroffenareaal:ca.75ha>
Schade

'

:f11250,-(f150/ha)

k*3. Eencomplexlaaggraslandrondhetboscomplextenoostenvande3oschheurne(Borculo-west),
Oorzaak

:OnvoldoendeafwateringnaardeLebbinkbeek.

Oppervlaktegetroffenareaal:ca.50ha
Schade

:510000,-(f200,-/ha)

h.k. EencomplexgrondentenoostenvandewegRuurlo-BorculobijdeLeo
Stichtingenomdeverlandeplas'Schependen'.
Oorzaak

:Laaggraslandmetstagnerendeafvoer,een
gedeelteheeftin'I9&5enigetijdgeheel
onderwatergestaan.

Oppervlaktegetroffenareaal:ca.80ha
Schade

20U

:528000,-(5350,-/ha)

-64.5.GrootgebiedtenoostenvanBorculorichtingHaarloenEibergenennaar
hetzuid-oostenaanbeidezijdenvandewegnaarGroenlo
InhetnoordensluitditgebiedaanopdatvanNeedeinhetoostenop
datvanEibergen,inhetzuidenopdatvanGroenlo.HetomvatdrassiggraslandterweerszijdenvandeBerkeltenoostenvanBorculo,verderhetHaarloseVeld,HoeveenWaterhoektenoostenvanenlangsdeHamminkbeek,graslandterweerszijdenvandeLeerinkbeek.
Oorzaak

:Ditiseenvanoorspronggevoeliggebied.
Hoofdafvoerendetailafwateringlatennog
zeertewensenover.Inuitvoeringiseen
omleggingvandeBerkelomBorculoheen.
DeaftakkingbegintbijdeHogebrugten
oostenvandezeplaats,loopttennoorden
vanBorculolangs,ombijdehoeveGieginkdeoudelooptehervatten.

Oppervlaktegetroffenareaal:a.StrooktussendespoorlijnBorculoNeedeendewegBorculo-Haarlo-Eibergen
totaan 'Wansink'ca.375ha.
b.GebiedtussendewegBorculosplitsing
Haarlo-EibergenenBorculo-GroenlosplitsingEibergentotaanhetgebied
'OldenEibergen'ca.200ha.
c.GebiedtussendewegBorculo-GroenlosplitsingEibergenenBorculo-Lintvelde-splitsingEibergentotaan'dePoel'
bewestenhetpompstationca. k10ha.
Totaleoppervlaktea,benc985ha.
Schade

: f394000s-(gemiddeldf400,-/ha)

Rayon5»Neede

5.1.ComplexgraslandtenwestenvanNoordijkenietszuidelijkerlangsde
Bolksbeekbijdehoeve'DeRever'
Oorzaak

:Lageligging,dochondernormaleomstandighedenniettenat.

Oppervlaktegetroffenareaal:ca.50ha
Schade
204

:55000,-(f100,-/ha)

-75.2.LossegedeeltenvanhetNoordijkerveldeneendaarop aansluitende
strookvanwisselendebreedteaanweerszijden vandeElsbeek,dieparallel
loopt aandeBuurserbeekendiemeernaarhet oostenNieuweMallemseVeengootheet.Dedrassigheid zet zichvoorttoteventenwestenvanRietmolen
(zg.Ruwenhof).
Oorzaak

:Hoeweldegrote afvoerleidingenniet buitenhunoevers zijngetredenwasdatmet
dekleinereleidingenveelalwelhetgeval.Eengrootgedeeltevanhet gebied
voert afviadeElsmandijkviaNoordijk
enGelselaarnaarhetTwentekanaal.Deze
wegwordtbovendien gevolgdvoor de afvoer
vandewaterzuivering inNeede.Inhet
gebieddeRuwenhofisdedetailontwateringonvoldoende.Erontstond naast drassigheid,hier endaarook enigeinundatie.

Oppervlaktegetroffen areaal:ca. 170ha
Schade

: f 25 500,-(f 150,-/ha)

5.3.Enkele complexen inhetSpielbroek endeHoonteten zuidenvanNeede en
eencomplextenoostenvan dewegNeede-Eibergen.
Oorzaak

:(zie h,5.,

welk complexhierop aansluit)

Oppervlakte getroffen areaal:ca.60ha
Schade

:5 18000,-(f 300,-/ha)

5.1+.Driecomplexen inhetgebiedvandeMarkveldsebeektennoordenvanRietmoleneneenstripjegraslandbijLangelo.
Oorzaak

:In 1965waren dezelagegrondennogveel
tenat.Deruilverkaveling Braamelo-Rietmolenwas in 1965volop inuitvoeringzotdat in 1966demoeilijkhedenweltot het
verleden zullenbehoren.

Oppervlakte getroffen areaal:ca.35ha
Schade

20fc

:f5250,- (f 150,-/ha)

-8Rayon6,Eibergen

6.1,Eengroot gebiedtenoostenvanEibergentot deduitsegrens.Ditgebiedomvat delenvanhetMallemseVeld;complexenterweerszijdenvande
Koffiegoot;complexenterweerzijdenvandeBerkel,cultuurgrond opdeRekkenseHeide;een strooklangs deRijksgrenstegenhet (duitse)AmmeloerVenne;grotedelenvandeHolterhoek (Veenslaggoot)enhet daarop aansluitende
EibergseVeld;complexenlangsdeHuppelsebeek.
Oorzaak

:De afwateringtussenEibergen endeduitsegrens (enookinderichtingvanHaarlo enOldenEibergen)iszeer slecht.De
Berkel zelfzatnognietvol,maarhet
waterkonernietvluggenoegheen.Inde
loopvande zomerismengaanruimenen
verbeterde desituatie.Hetgebiedvande
ruilverkavelingRekken (3700ha)dat in
1967of 1968vermoedelijk geenwateroverlastmeer zalondervindenwas in 1965op
veleplaatsen zeernat.

Oppervlakte getroffen areaal:ca.860ha
Schade

:f258000,-(gemiddeldf300,-/ha)

6.2.EengebiedtenwestenvanEibergen,dateenvoortzettingvormtvan dat
tenoostenvanBorculo-Haarloennaarhet zuidenrichtingGroenlo (zie
Ï+.5.).Dit gebiedomvat 'OldenEibergen',tot aandeBerkel inhetnoorden;
voorts eenstrooktenoostenvandewegBorculo-Groenlovanafdeafwegvan
hetpompstation,waarin eendeelvanhetHuppelseVeld.Binnen dit complex
iseenglobaalcirkelvormiggebiedmet een straalvan 3/k kmrondhetpompstationvrijvanwateroverlast gebleven.
Oorzaak

:Zie6.1,Inhet zuidelijk deelvanditgebied zijndeafvoermogelijkheden van de
Huppelsebeekenernaartoeonvoldoende.

Oppervlaktegetroffen areaal:ca.310ha
Schade

20fc

:5 12^000,-(gemiddeld ï1+00,-/ha)

-9Rayon 7»Groenlo

7.1.Tweecomplexen inhetLintveldsebroek (Blankenborgse beek)
Oorzaak

:Hoewel inhetkadervande ruilverkaveling
Beltrumdeafwateringvanhetgebied in
orde isgenaakt,was inenkelelageplekken inhetLintveldsebroek in 1965nog
sprakevanwateroverlast.

Oppervlaktegetroffen areaal:Enkeledrassigeplekken ca.15ha
Schade

:f 1500,- (f 100,-/ha)

7.2.Enkele complexentussen GroenloendebuurtschapZwolle,liggende
a,langsdeGroenloseSlinge;b.langsdeSteenbeek;c.omdehoeveMensinck
Oorzaak

:Lagegraslandpercelen oplemigegrond.

Oppervlaktegetroffen areaal:ca.65ha
Schade

: 5 9750,- (f 150,-/ha)

7.3.GebiedlangsdeduitsegrenstegenhetZwillbröckerVenn (Duitsnatuurreservaat)enlinksvan dewegvanGroenlodaarheen enkelepercelen
Oorzaak

:Onvoldoendedetailafwatering enlageligging.

Oppervlaktegetroffen areaal:75ha
Schade

:f7500 (f100,-/ha)

7.^.Enkele complexenten zuidenvanGroenlo,richtingLievelde (Lievelier
Veld)
Oorzaak

:Als 7.2 en 7.3

Oppervlakte getroffen areaal:70ha
Schade

:f10500,-(f 150,-/ha)

7.5.GebiedtennoordenvanhetVragenderVeldtegendespoorlijnGroenloWinterswijkaan,endaaropaansluitend een complexpercelentennoordenvan
diespoorlijntegendeGroenloseSlingeaan.
Oorzaak

:Alsvorengenoemdegebieden.

Oppervlaktegetroffenareaal:30ha
Schade

201»

:f1+500,-(f 150,-/ha)

-107.6.E^nstrookgrondtennoordenvandespoorlijnRuurlorWinterswijkter
hoogtevandeDrieberg S( üjk
Oorzaak

:Alsvorengenoemde gebieden

Oppervlakte getroffen areaal:25ha
Schade

:f3750,- (ï 150è-/ha)

7.7.Complexbroekgrondtussen degrotewegRuttrlo-Groenloendespoorlijn
naarWinterswijkterhoogtevandehaaksebocht Groenlose Slinge-Groene
Gracht.
Oorzaak

:DeMeibeekisverbeterd,maardeGroenlose
Slingeterplaatsenogniet*Bijhevige
regenvalkandeMeibeek alleenhetwater
niet snelgenoeg afvoeren.

Oppervlakte getroffen areaal:ca.110ha
Schade

:f16500,-(f150,-/ha)

Rayon 8,Ruurlp

8,1*Eenviertalgrote complexeninhetRuurlgsebroektenzuid-oostenvan
Ruurlo.a.Tussendeschoolbij'DeBruil'endeBaaksebeek;b*bijdehoevenRuimzicht,MolenzichtenNieuwBakhuis;c.bijHeurneenDeManpaal;
* • » • W M —M M W
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d.inhetZuidelijke broek*
Oorzaak

:InhetRuurlosebroekisdegrond lemig.
Menvindt hierlaaggelegen graslandwaarvandeafwateringnogveeltewensen overlaat.

Oppervlakte getroffen complexen:a.80ha;b* 85ha;c.80ha;d.130ha
Totaalca.375ha
Schade

:f 112500,-(f300,-/ha)

8*2.Een complexinhetZuidelijkebroektenoostenvanhetonder 1dgenoemde
complex
Oorzaak

:Alsonder 8.1.

Oppervlakte getroffen areaal:65ha
Schade

201+

:Î16250,-(5250,-/ha)
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8.3.EencomplexterveerszijdenvandeBatsdijkinhetnoordenlangsde
Baaksebeekaan.
Oorzaak

:Afvoerstagneert,Inhetzuidengrenst
ditgebiedaaneenlokaalbroekgebied
'HetBroek'.Ditiseveneenstenat.

Oppervlaktegetroffenareaal:ca.50ha
Schade

:f15000,-(f300,-/ha)

N.B.EengrootgedeeltevanhetRayonRuurloisnatuurschoon-gebied.DeeigenaarvanHuizeRuurloijvertvoorinstandhoudingvanhetoorspronkelijkkaraktervandestreek.

Rayon9»Lichtenvoorde

9.1.ComplexengraslandomentenzuidenvanhetdorpZieuwent
Oorzaak

:Leemhoudendelagegronden,diegemakkelijk
tenatzijn.Tennoord-westenvanZieuwentstaateenkleingemaaltjezodathet
gebiednietzogauwneeroverlooptals
vroeger.Maarindezonervan1965washier
tochweerduidelijkvcteroverlast.

Oppervlaktegetroffenareaal:ca.95ha
Schade

:519000,-(f200,-/ha)

9.2.ComplexengraslandindeMellinkmaattennoord-westenvanHarreveld
Oorzaak

:Natenlaaggebiedwaarhetpraktischelk
jaareenkeermisis.Deafwateringvindt
plaatsviadeVeengoot.

Oppervlaktegetroffenareaal:70ha
Schade

:517500,- (f 250,-/ha)

9.3.GrotecomplexentenzuidenvanLichtenvoordeterweerszijdenvandeVeendijkentussendewegenLichtenvoorde-AaltenenLichtenvoorde-Bredevoort.Men
ziterineenlaagte.
Oorzaak

:Slechtedetailontwatering.Bovendienhebben
dedoordewaterschappenbeheerdeleidingen
eentegeringeafvoercapaciteit.

Oppervlaktegetroffenareaal:ca.195ha
Schade
201+

:S58500,-(f300,-/ha)

- 129.1+.GebiedtenwestenvanVragender ondermeerbijhet zwembad
Oorzaak
:Als 9*3.
Oppervlaktegetroffenareaal:ca.55ha
Schade

:5 11000.-(S200,-/1»)

9.5.Eendeelvande 'Schaarsheide'tussenVragenderenBredevoort
Oorzaak

:Als 9.3.

Oppervlaktegetroffenareaal:ca.H5ha
Schade
:f6750 9 - (f 150,-/ha)
9.6. EencomplexgrondentennoordenvanLichtenvoordetussendeBedelaarsdijkendewegnaarLievelde
Oorzaak

:Als9.3.Venigegrond,veelvertrapping

Oppervlakte getroffenareaal:ca.110ha
Schade

:J16500,-(5150,-/ha)

9*7.EenstrookgraslandtussendespoorlijnRuurlo-WinterswijkendeLievelderbeektenwestenvanLievelde
Oorzaak

:Afvoerstagneert,sluit aanop7»6. (Groen-

lo)
Oppervlakte getroffenareaal:55ha
Schade
:f8250,- (5150,-/ha)
9.8.Grotedelenvanhet Lievelderbroek,inclusiefpercelenbijdehoeve
'DenOtter'enlangsdeVossenbergseweg
Oorzaak

:Onvoldoende afwateringsmogelijkheden

Oppervlaktegetroffen areaal:ca.150ha
Schade

: f 30000,-(ï200,-/ha)

9>9.YÎ£E_£SSEiS£SS-.£2Sâ-îaâEÎISïSlâS»* eweten:a.tennoordenvanMariënveldeaansluitend op 'HetBroek';b.tenoostenvanMariënvelde('Blekkenpol');
c.ten zuidenvanMariënvelde ('de Kampen');d.tenwestenvanMariënvelde
tegena,aanengrenzendaanHalleheide,
Oorzaak

:Onvoldoendedetailontwateringvandezege-

voeligegronden
Oppervlaktegetroffenareaal: 60 ha
Schade
:f12000,-(f200,-/ha)

201+
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K.B,Eind 1965vas deontwateringstoestand inrayon 9absoluut onvoldoende
Dit zoutewijten zijnaandemoeilijkhedenwaarvoorhetWaterschap 'De
Baakse"beek'zichgeplaatstz:".~tondermeermetbetrekkingtotdevraaghoe
hetbehoudvannatuurschoontegenhetboerenbelang aftewegen.Vergelijk
rayon8,

Rayon^lO.?WinterswijkNjsnJJ^»Winterjwijj^j5

10/11.10.Complexen inhetMeddo'seveld langs deduitsegrens,gedeeltelijk
grenzend aanhet Zwillbrccker Venn (duitsnatuurreservaat)en aansluitend
aan7.3. (Groenlo)s gedeeltelijk ookmeerdekantvanMeddouit.
Oorzaak

:Indezeuithoek isdeafvoervanovertolligwaternogonvoldoende geregeld,.Het
betreft lagegraslandentegenhellend
terrein.,

Oppervlakte getroffen areaal: 160ha
Schade

:f 2k 000 5 - (5 150,-/ha)

10/11,2,Eengebiedten zuid-westenvanMeddo
Oorzaak

:Laag stukinhellend terrein

Oppervlakte getroffen areaal:UOha
Schade

:f 12000,-(f 300,-/ha)

10/11.3.StrookgraslandlangsdeGroenloseSlingeovereenlengtevan 3à
k kmtussen GroenloenWinterswijk
Oorzaak

:Lagenatte stukkenlangs debeek,kwestie
vanlemige ondergrond.Debeekloopt er
zeldenuit,

Oppervlakte getroffen areaal:ca,30ha
Schade

:f1*500,-(f 150R-/ha)

10/1K U . Lagegraslandenrondomhetnatuurreservaat het 'KorenburgerVeen'
Oorzaak

:Laag,vannaturedrassiggebied.Hetwateruitdehoger geledenomgevingverzamelt zichhier.

Oppervlakte getroffen areaal: 120ha
Schade

20)+

: f 2k 000,- (ï2009-/ha)

- 1U-

10/11.5.Eenbrede strookgraslandenter_veerj5Z^aen_vanjie_Grote_Goorvegin
hetwestenbegrensd door deSchaarsbeek
Oorzaak

:Nat,laaggelegen grasland,lenig,onvoldoendeverval* De onderhoudswerkzaamheden
aandeSchaarsbeekwaren zeergoed.

Oppervlakte getroffen areaal:ca, 150ha
Schade

:f1*5000 9 ~ (f3008-/ha)

10/11,6.Eenklein gebiedlangs deRatuiasebeekbenoordenWinterswijk:
Oorzaak

:Lagevochtigegrond,onvoldoende detailontwatering

Oppervlakte getroffen areaal:ca,20ha
Schade

:f1*000,-(f200,-/ha)

10/11.7.Een strooklangs deduitsegrenstenoostenvan dewegWinterswijkVreden (D),lengte ca.2km,breedte 200m,
Oorzaak

:Lage strookgraslandentegenbosrand op
duitsgebied;detailontwatering enhoofd
ontwatering onvoldoende

Oppervlakte getroffen areaal:ca. kOha
Schade

:f8000,- (f 200,-/ha)

10/11.8.ComplexentussenRatumendeduitsegrens,gedeeltelijk langs de
grensverlopend
Oorzaak

:Lenigegrond,laaggelegenmet onvoldoende
ontwateringsmogelijkhedenbijnat weer

Oppervlakte getroffen gebieden: ca.85ha
Schade

:f21 250,-(J250,-/ha)

10/11.9.Eenreeksvan 6complexentennoordenvan dewegWinterswijk-Oeding
(D)metnameOostdorpbuurt enVossenveld
Oorzaak

:Vandehogergelegengrondenverzamelt het
water zichindelagedelen,dievoor een
belangrijk deeluit lemige zandgrondenbestaan eningraslandliggen.

Detotaleoppervlaktevanhet getroffen areaal:ca, 135ha
Schade

201*

:f1*0500,-(f 300,-/ha)
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10/11.10.Verspreide complexen:a<>"bezuidendeItaliaanseneren (leemputten);
b„ langs de spoorlijnnaarBorken;c,inhetKc'jtcnse"roanjd„bijdehoeve
'Wassink' (Kottenseveld)en e, indeKieverheide
Oorzaak

:Katte lageligging,lemig,detailontwatering zomedehoofdafvoerniet inorde.
Natuurschoongebied zonderveelkans op
sanering

Totaleoppervlakte getroffen arealen: 130ha
Schade

S32 500,- (5250,-/ha)

10/11,11.Vier complexenbij dewegWinterswijk-Bocholt(D):
a.bijdehoeve 'Siepenhuizen';b.bijdehoeveAarning; c, bij dehoeve
NijhuisendrbijdehoeveDamme
Oorzaak

:Lagenatte stukken.lemig5 slechte detail
ontwatering

Totaleoppervlaktegetroffen arealen: k5 ha
Schade

:f9000 s ~ (f200,-/ha)

10/11.12,StrookvanafMistenaarhet zuidentot aandeduitsegrens endaarlangsover eentraject van ca.2km
Oorzaak

:Als 10.10» en 10.11.

Totaleoppervlakte getroffen areaal:65ha
Schade

:f 16250 9 - (ï250,-/ha)

10,11.13= Verspreide complexentenwestenvanMiste,grenzend aandelage
landentenoostenvanBredevoort (zie 17*3,Aalten)omdeMisterEnk enlangs
de Slingerbeek
Oorzaak

:Lagegebiedenmetlemigeondergrond en onvoldoende detailontwatering.Ookvenig,
waardoorveelvertrapping.Lagevlakke
ligging.Beekverbetering nogniet tot hier
gekomen

Oppervlakte getroffen arealen: ca* 55ha
Schade

20ii

:5 11 000 ; - (f200,-/ha)
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Algemeenoverzichtvandeoorzakenvanwateroverlast indit rayon
Hetterrein ishellend,erisveelverval.Zeldengebeurt het dat inundatiesvan enigeomvang optreden.Tochisdegrondopveelplaatsentenat.
Inhoofdzaak gevolgvanleenop ko à 50cmdiepte.Daarbovenvaak een sterk
humeuze laag,totvenigtoe.Bijtehogegrondwaterstandtrapthetvee dan
totophetleemdebodem stuk-.Oplossing hier:Grotebekenwatruimer en
diepermaken ende schouwslotenverbreden.Dekleinere sloten (detailontwatering)wordendoorboernochwaterschaponderhouden.Opdeessenna,was
a u s grondtenat inhoofdzaakwegensondoorlatendheid.Teltmen deoppervlaktevanbovengenoemde 13complexen opdankomtmenopeentotaalvan
1075ha.Dit isinovereenstemmingmet deramingvanderayonassistenten van
deRijkslandbouwvoorlichtingsdienstteweten 1000hawaarvan dandeopbrengst
van ca,200hageheelverloren zouzijnmet eenschade (totalevervangingswaarde)van ca,S 1000,-/ha,derestten dele.Deze200haligtgeheelover
decomplexenverspreid» Gemiddeldperhaper complexkoatmen danaanzienlijklager.Variatiesvan î80,-tot f 1000,-/hakomenvoor.De gemiddelde
ha-schadeper complex schommelttussen 5200,-enf1+00,-.

Rayon 12,Vorden

12.1.Eenaantalcomplexenrondomde 'Wildenborgh'metname eendeelvande
Valkenkamp,strokenterweerszijdenvan de KranengoorsdijkenrichtingBarchen
Oorzaak

:Laag graslandmetonvoldoendeontwateringsmogelijkheden innatte zomers

Oppervlakte getroffen areaal:ca.90ha
Schade

:f27000,-(5300,-/ha)

12.2.StrookgrondterweerszijdenvandeBaaksebeek inhet zuidenbegrensd
doordeMedlerLaakenlopendevanOudeVoordetotHuizeMedler
Oorzaak

:Vannaturenat enlaaggebied.De eigenaar
van dezegrondenstaatvoordekeusboerenbelangofnatuurschoon

Oppervlakte getroffen areaal:ca,55ha
Schade

201+

:f 11 500,-(ï210,-/ha)
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A «noorlijn van Vorden naar.Rourlo ten wes
ten van Kraaenburg
:Laaggelegen,ondoorlatendegrond

Oorzaak
wurz.aa&
Oppervlakte getroffen areaal: ca.7 na
Sc

hade

: S lU00,~ (ï 200,-/ha)

Co^iexen ter^weers^zijd^n^va^Jiet^GToene^anaal b i j Süderas ten wes-b S f t
van Wichmoûd enook tussen Wictoond^enKasteej-^Hac^kfort
°°rzaak
: Het Groene Kanaal i sn i e t diep u i t g e g r ^
naar loopt "bovengronds tussen hoge d i j ^
Er t r e e d t dus veel kwel op. De vel aanv©
zige kwelsloten kunnen d i twater "bij h o »
kanaalstanden n i e t snel genoeg k w i j t ,
Oppervlakte getroffen areaal: ca. 85ha
Schade
: 5 29 750,- (5 350,-/ha)
-Si®11 v an hetKranegoor langs de_Veengoot t e noosten van Linde, tote--,
? meenlopenäe complexen
Oorgat

: Laag gebied, onvoldoende aandacht voor d
t a i l ontwatering

12.6.

Oppervlakte getroffen areaal: c a .70 ha
^cïiQ.de
: S 21 000,- (S 300,-/ha)
Schade
SS^P^ex bezuiden Groot Graffe l (Vïarnsveld) langs Denzendijk enLeest»

se Laak

onvoldoendeontwateringsmogeliokhed^
Oorzaak
'
.
uorzaak
Oppervlak p o f f e n areaal: c a . ^ a ^
^
^
: Nog

Scliade

'

,

.

n

«.T. S*rooKsrona« c - ö - I S j a S S —
- Hoe,e * — - *
—
_ ^ ^ i e n i a 5 t i Ä t e g e n i^se,, lanä
Oorzaak
O p ^ l a ^ S e ^ f e n araaal: « . ^ ^
^
Scliaae
12.8. Complexten ooste^_van_Warnsveld
: Lase

stukken, nogniet verbeterd

Oorzaak
O ^ e r v l a ^ e S e«o«en areaal: « . « * £ _ ^
Scihade
20if

^

^

-1812.9.Uiterwaardenoostelijke IJsseloeverten zuidenvanZutphentot de
GroeneJager
Oorzaak

:Hoge rivierstanden

Oppervlakte getroffen areaal:ca ^5ha (hogeruggen niet)
Schade

:S31 500,-(STOO,-/ha)

12.10.DeelvanhetDeldensebroekten zuidenvanVorden
Oorzaak

:Laag gebied.Afwatering zoner 1965nogniet
inorde

Oppervlakte getroffen areaal:ca.60ha
Schade

:S 18000,-(S300,-/ha)

Rayon 13,Hengelo (G)
13.1.Eenbrede zonetenoostenvan deHengelosebeek.Inhetnoordenomvattend 'HetBroek'en inhet zuiden aansluitendophetVelswijkerbroek (zie
1U.1.,Zelhem)
Oorzaak

:DeHengelosebeekmoet nogverbeterdworden inhetkadervan de ruilverkaveling
Warnsveld.Dezewas in 1965volop aande
gang.Het gaatomca.8600ha.Gereedca.
1970.In i960gestemd.BijHengelo ( G )zijn
dewerkzaamhedenbegin 1965begonnen.In
de zomervan 1965was dedetailontwateringnogonvoldoende inditlage lemige
gebied.

Oppervlakte getroffen areaal:ca.U15ha
Schade

:S 103750,- (5 250,-/ha)

13.2.ComplexentennoordenvanHengelo (G),omdehoger gelegenbuurtechap
Noordink
Oorzaak

:SluitaanophetDeldensebroek (12.10)
wateruit dehoger gelegen randgebieden
stagneerthier.

Oppervlakte getroffen areaal:ca.65ha
Schade

20l*

:ï 19500,- (f 300,-/ha)
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13.3.ComplextussendeLindenseLaakendewegHengelo,(G)-Ruurloten
westenvanHuizeZelle
Oorzaak

:Lagegraslanden,onvoldoendeafwateringsmogelijkneden

Oppervlaktegetroffenareaal:ca.110ha
Schade

:f27500,-(f250,-/ha)

13.1*.ComplextenoostenvanHuizeZelle,langsdeVarsselseLaak
Oorzaak

:Duikersonderdegrotewegzijnverzakt.
Hetgebiedligttevervandehoofdafvoer,
datwilzeggendedetailontwateringis
nietinorde

Oppervlaktegetroffenareaal:ca,80ha
Schade

:f20000,-(5250,-/ha)

13.5.Gebiedjetennoordenvan 'HetZand'bijdehoeve^GrootWassink'
Oorzaak

:Laag,ondoorlatendfijnzand,leemachtig.
Afwateringnietinorde

Oppervlaktegetroffenareaal:ca.25ha
Schade

:f5000(f200,-/ha)

13.6.TweecomplexentenoostenvanHengelo(G)tenzuidenvandewegnaar
Ruurloenbijdehoeve''tKlooster*
Oorzaak

:Fijnzandigegrondenmetleem.Debeken
zijnhiernietbuitenhunoeversgetreden

Oppervlaktegetroffenareaal:ca.75ba
Schade

: 518750,-(5250,-/ha)

13.7.Strookgrondten2iu^g^_Yan-.Hengelo><(G)_enjtenoosten^vanKeyenborg
Oorzaak

:Lageligging,lemigenz.

Oppervlaktegetroffenareaal:ca.45ha
Schade

:f9000,-(f200,-/ha)

13f8,EnkelepercelentennoordenvanKeyenborg
Oorzaak

:LagerandlangsesvanHolterveld

Oppervlaktegetroffenareaal:ca,5ha
Schade

204

:f750,-(f150,-/ha)
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Rayon îk, Zelhem
1U.1.HetVelswijkerbroekinhetwestenbegrensddoorHengelosebeekenWittenbrinksebeek.HetgebiedbehoortdeelstotdegemeenteHengelo,deelstot
degemeenteZelhem
Oorzaak

:Lagestrook,meestgrasland,langshethogeZelhemsegebied.Hetvormtdevoortzettingvan13.1.(Hengelo)enisvenig.De
afwateringstoestand isnogonvoldoendein
detail.

Oppervlaktegetroffenareaal:320ha
Schade

:f 6k 000,-(ï200,-/ha)

1U.2.EnkelepercelenlangsdewegHengelo-AaltenkruisingOudeZandweg
Oorzaak

:Laagstuk,hetwaterkannietwegdoorgebrekkigedetailontwatering

Oppervlaktegetroffenareaal:ca.15ha
Schade

:f3000,-(f200,-/ha)

1^.3.EnkelecomplexentenoostenvanZelhemin'DeMeene1
Oorzaak

:HetwateruitditgebiedmoetopdeGroet
aan,richtingHengelo,Hetwaterschapwas
laatmetruimenenschietdoorovermacht
weleenstekort.Hetbetrefthierlage
stukkengrasland

Oppervlaktegetroffenareaal:30ha
Schade

:f9000,-(f300,-/ha)

ik.k. EengrootgedeeltevanhetWolfersveenookhetcomplextennoordenvan
dewegZelhem-RuurloenvoorbijdehaaksebochtbijdeBaakseHoeveten
oostenvandieweg.InhetzuidenwordtditgebieddoordebuurtschapHalle
afgesloten.
Oorzaak

:Ditechtegraslandgebieddatoverhetalge«
meenzekernietalstenatbekendstaat,
hadindezomervan1965tochduidelijk
wateroverlast.Erwarenenkelemindernattegedeelten.HetWolfersveenwatertafop
deVeengoot.Dezelooptnaarhetnoorden
doordehogerliggendeVeldhoek.DeVeen-

20U

-21-

goot dient daarterplaatseverderuitgedieptteworden,Inruilverkavelingsverband (Zieuwent-Harreveld, 5650ha)wordt
verbeteringvandesituatievoorbereid.
Oppervlakte getroffen gebied: ca.750ha
Schade

:f93750,-(f125,-/ha)

1^.5.DeelvandeHalleheide.Ditstuksluitaanopeenvandeonder9*9.
genoemde complexenomMariënvelde
Oorzaak

:Onvoldoende detailontwatering vanditlage stuk

Oppervlakte getroffen areaal:20ha
Schade

:f2000,-(f100,-/ha)

ik.6, Deelvan hetHalscheveen inclusiefVildersveen tussen Tuinerswegen
Zanddijk
Oorzaak

:Onvoldoende detail ontwatering

Oppervlakte getroffen areaal:85ha
Schade

:517000,-(5 200,-/ha)

1^,7. Een aantal kleine en^grotere complexen grasland_ten zuid-oosten van
Zelhem langs de Pluymersdijk en de weg Doetinchem - Halle
Oorzaak

: Onder normale omstandigheden wil het water
wel weg maar door de vele regens in 1965
was het langs de (Halsche) Vloed veel t e
nat

Oppervlakte getroffen a r e a a l : 160 ha
Schade

: f 56 000,- (f 350,-/ha)

ik,8, Eenzestal complexen laaggraslandinhetZelhemsebroek alsvoortzettingvanhetVelswijkerbroek,deelstegendeKruisbergsebossenaan
Oorzaak

:Onvoldoende detailontwatering.Hetgebied
vormt eenlaagtetussendehogere gronden
van ZelhemenDoetinchem

Oppervlaktegetroffen areaal:ca.85ha
Schade

201+

:f21250,-(f250,-/ha)

- 22-

Ik.9'

Drie complexentenoostenvanHalle ('Stuivezand')
Oorzaak

:Lagenatte stukken,zieookbijhoeve
'Hallerdijk'

Oppervlaktegetroffen areaal:ca.Uoha
Schade

:ƒ8000,- (f200,-/ha)

Rayon 15,Doetinchem
15.1.Driekleine complexen achter Linsenbosch
Oorzaak

:Hetwaterkwamvan dehogeregronden af
en stagneerde inenkelelaaggelegen delen

Oppervlaktegetroffen areaal:20ha
Schade

:f3000,- (f 150,-/ha)

N.B.Complexen indeLiemers zijnhierbuitenbeschouwinggelaten.

Rayon 16,Varsseveld
16.1.Tal^van^verspreide^lage^graslandpercelentennoordenvanVarsseveld om
Heelweg
Oorzaak

:DeSlingebeekligthiernogalhoogtussen
dekaden zodatkweloptreedt.De detail
ontwatering (sloten)isniet inorde.Het
gebied zoueigenlijk gearceerd moeten
wordenomaantegeven datoveral hogere
stukkenvoorkomen diegeen wateroverlast
hebbenondervonden.

Oppervlakte getroffen areaal:ca.250ha (=50$)
Schade

:f37500,-(f 150,-/ha)

16.2.Talvanverspreidelagegraslandpercelenten zuidenvanVarsseveld om
Sinderen enlangsdeKeizersbeek
Oorzaak

:Hetwaterkonnietvlot genoegweg omdat
deslotenniet altijdeven zorgvuldigonderhouden zijn

201+

Oppervlakte

:ca.50ha

Schade

:5 11250,-(ï225,-/ha)
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Rayon 17,Aalten
17.1. 'Het Goor 1 tennoordwesten vanAalten,aansluitend opdenatte complexen (9.3.)vanLichtenvoorde
Oorzaak

:Het Goor is afgegraven veen,eenlaaggebiedtegen eenhogerug aan,Ret zuidelijk
deel ishetnatste.Naar Lichtenvoorde
toewordt de ontwateringstoestand beter.
HetwaterschapdeBaakse beekheeft plannen terverbetering van dewaterlopen in
hetAaltensedeelvanhaar gebiednog niet
kunnen realiseren

Oppervlakte getroffen areaal:ca.1+80ha (altijdmin ofmeer nat)
Schade

:f96000,-(variërendvanf 1+00,--*ƒ

^00t-

perha, (gemiddeld f 200,-)
17.2. ComplextenwestenvanHet Goor tegenhet Zwarteveen aan
Oorzaak

:Degehele situatievanontwatering inhet
waterschap deBaakseBeek isnog onbevredigendten aanzienvan het boerenbelang.
Het zouonjuist zijn alleenhet waterschap
daarvoor aansprakelijk te stellen.Verbeteringsplannen zijngedeeltelijk reeds
in uitvoering

Oppervlakte getroffen gebied: 110ha
Schade

:f22000,-(gemiddeld f 200,-/ha)

17.3« Complexen omBredevoort waaronder het oostelijk deelvanhet Zwanenbroek.Deze complexenvormen devoortzetting van 10.5 en 10.13 (Winterswijk)
Oorzaak

:Niet afgegraven broekveengrond (oude benaming). Slechte afwatering.In 1967vermoedelijk inorde (zieookalgemeen gedeelte)

Oppervlakte getroffen areaal:ca. 135ha
Schade

201+

:f33750,-(f 250,-/ha)
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17.k. Groot complexlangs deduitsegrensronddehoeve 'DeKroon'
Oorzaak

:Keileemgebied.Zeerondoorlatendegrond,
diebijhevigeregenval sterkwateroverlastig is.Detailontwatering enhoofdontwateringlatentewensenover.

Oppervlaktegetroffen areaal:ca.300ha
Schade

: 5 90000,-(ca.f300,-/ha)

17«5.Complexcmdehoeve " t Heegt'tennoordenvandeSanderswegvanAaltennaarDinxperlo
Oorzaak

:Plaatselijk nognietgeheel"bevredigende
ont
wateringst
oestand

Oppervlakte

:ca.65ha

Schade

:5 13000,-(f 200,-/ha)

Algemeen:Er zijnindepraktijk 3oorzakenvoorwateroverlast bij extreme
regenvalindit gebied*
a.Deafwatering,zowelhoofd-alsdetail-,laattewensenover.
b.Degrondsoort kenmerkt zichdooraanwezigheidvanondoorlatende lagen
(leem,ijzerconcreties)
c.Dementaliteit van deboeren isdoordevanoudsherbestaandesituatie zodaniggericht datmenverdrogingmeervreest danwateroverlast.
Ad.a»Hetbeschrevengebiedvaltdeelsonderbeheervanhet 'Waterschapvan
deBerkel'deelsonderdatvanhetwaterschap 'DeBaakseBeek'.De situatie
inhetlaatstewaterschap isbijzondermoeilijk.Bovendienligthet gebied
vanAalten dannoghelemaalachteraan.Yande 'Veengoot'diehierbegint was
in 1965nogmaar zeerweinigverbeterd.Capaciteit enonderhoud zijnonvoldoende.DeterreinhellingbijAaltenloopt in cmtenopzichtevanN.O.P.van
UO tot 20 ,zodat indien deleidingen inorde zijn,hetwater zeergoedweg
kan.
Ad.b.Deoudstegrondenvormen eenrugvan diluviaal zandmet eenhumus rijkedeklaagvanoudeesgrond.Dediktevandielaagvarieertvan 50cmtot
2m (oudebouwlandgronden).Dezegronden zijngoeddoorlatend,wateroverlast
tradnietop.Voorts iserbroekveengrond.HetGoor isafgegravenveen,om
Bredevoortvindtmennogdeoude situatie.Langsdegrensbijdebuurtschap
Haartvindtmenkeileem,somsvrijondiep (25cm-n.v.)somsdieper.Langs
201;
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deKeizersbeek liggenoudebeekbezinkingsgrondenmet ijzerconcreties.Tegen
hetGooraanligt inhet zuideneenhogerugmet ertussen een zonewaarin
eenleemlaagjedat stuwingsmoeilijkheden geeft.HetGoor iseenprobleemgebied en zaldatwelblijven.
Ad. c.Deboeren zijnvanoudsher opnattetoestanden ingesteld. Bovendien
vreestmenhogelastenbijhetnemenvan waterbeheersingsmaatregelen.

Rayon 18,Dinxperlo
18.1.Groot complextennoordenvandebuurtschap'DeHeurne^
Oorzaak

:Onbevredigende ontwatering doordat dewaterlopenverouderd zijn.Degrote leidingen
worden (1965)reedsverbeterdmaardesituatie ishiergecompliceerd.Alleen een
algehelerevisievandehoofd-endetailafwatering zaleenoplossingbieden

Oppervlaktegetroffen areaal:ca.1^0ha
Schade

:f11+000,-(gemiddeld f 100,-/ha)

18.2.Eenaantalverspreide complexentussenDinxperlo enAaltenrond dehoeven 'Woerd'en 'Eekink'
Oorzaak

:Als18.1.

Oppervlakte getroffen areaal:25ha
Schade

: f 5000,- (ï200,-/ha)

18.3.DriestukkentennoordenvanDinxperlobijdehoeven 'Hesselink'in
'Broeker'
Oorzaak

:Plaatselijkelagepercelenmet leem

Oppervlakte getroffen areaal:ca.25ha
Schade

:f 5000,- (5200,-/ha)

Rayon 19, 's-Heerenberg
Beschrijvinghiernietopgenomen.Er zijn 11gebiedenonderscheiden,alleliggendeinhetgebiedten zuidenvandeOudeIJssel.

201*
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22.U.EensmallestrookuiterwaardlangsdebochtvandeIJsselomdeFraterwaardbenoordenDoesburgenpmdeFraterwaardzelf
Oorzaak

:HogeIJsselstanden

Oppervlaktegetroffenareaal:20ha+pm80ha(exclusiefhogeruggen)
Schade

:56000,-+pm f kO000,-(f300,-/haen
pmf1*50,-/ha)
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