
14-3-2018

1

Toekomstbestendige veenweidepolder 
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Aanleiding

veilige dijken  ● droge voeten  ● schoon water

Toekomstverkenning bodemdaling

Lange Ruige Weide

Gebiedsinitiatief

Aanleiding

veilige dijken  ● droge voeten  ● schoon water

Toekomstverkenning bodemdaling

Lange Ruige Weide

Gebiedsinitiatief
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Organisatie Project

Initiatief polder zelf (boeren / eigenaren / ANV) 

met steun van HDSR, gemeente Bodegraven –

Reeuwijk en Veenweiden Innovatiecentrum 

(VIC)

Hoge organisatiegraad / veel ervaring

Boeren en bewoners zeer gemotiveerd

Enthousiaste trekkers voor techniek en natuur

Serieuze waterknelpunten

Beleid bodemdaling West NL

Regionale integrale visies gemeente en provincie 

Startnotitie ‘Vertragen Bodemdaling elke centimeter telt’ HDSR (2016)

Tenminste 25 procent minder bodemdaling vóór 2050 

Aanpak: samen met de landeigenaren 

Pilots met onderwaterdrainage (Lange Weide, Spengen) & nieuwe 

beleidsnota peilbeheer
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Toekomstbestendige 
veenweidepolder: 3 modules

OWDOWDOWD 

Peilbeheer + 
monitoring 

Veenweidesloot van de toekomst

Module 1: Een pilot met de 

grootschalige aanleg van 

onderwaterdrainage  

Module 2: peilbeheer & monitoring 

Module 3: komen tot meer 

biodiversiteit door middel van 

‘Veenweidesloot van de toekomst’, 

Lisdoddeteelt, etc.

Onderwaterdrainage (1)

Voor het eerst een geheel peilgebied

310 hectare, 28 grondeigenaren waarvan 

13 agrariërs

450 km drainage
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Werking van 
onderwaterdrainage (1)

veilige dijken  ● droge voeten  ● schoon water

Normale situatie: slechte doorlaatbaarheid bodem →

grondwaterstand sturen lastig

Gevolg: ongewenste hoge wintergrondwaterstand en te lage 

zomergrondwaterstand

Werking van 
onderwaterdrainage (1)

veilige dijken  ● droge voeten  ● schoon water

Nieuwe situatie: betere doorlaatbaarheid bodem door 

onderwaterdrainage → kleiner potentiaal verschil nodig 

Gevolg: grondwaterstand iets gelijkmatiger door het jaar heen

Oude grondwaterstandstand Nieuwe grondwaterstand
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Werking van 
onderwaterdrainage (1)

veilige dijken  ● droge voeten  ● schoon water

Voor maximale rendement: slootpeil contra aan actuele 

grondwaterstand → grondwaterstand nog gelijkmatiger

Werking van 
onderwaterdrainage (1)

veilige dijken  ● droge voeten  ● schoon water

Voor maximale rendement: slootpeil contra aan actuele 

grondwaterstand → grondwaterstand nog gelijkmatiger
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Verwachte effecten 
onderwaterdrainage (1)

veilige dijken  ● droge voeten  ● schoon water

Reductie maaivelddaling tussen 30 – 50 %

Reductie CO2 emissie

Verandering zoetwatervraag 

Verandering waterkwaliteit 

Verlaging beheerkosten ten opzichte 

van autonome ontwikkeling

Peilbesluit (2)

Fluctuatie rondom huidig peil                                                                

o.b.v. actuele grondwaterstand 

Initiatief HDSR: samen met de                                                                            

streek leren en optimaliseren!
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Monitoring (2)

Van het project zoveel mogelijk leren en delen! 

Samen doen!

Kennisvragen:

Hoeveel is de reductie in maaivelddaling?

Verandert de zoetwatervraag?

Verandert de waterkwaliteit en ecologie? 

veilige dijken  ● droge voeten  ● schoon water

Sloot heeft verschillende functies: 

Af- en aanvoeren van water (beheersing grondwaterstand)

Waterberging 

Biodiversiteit / ecologie!

Veenweidesloot van de 
toekomst (3)
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veilige dijken  ● droge voeten  ● schoon water

Lisdoddeteelt

Veenweidesloot van de Toekomst en NVO

Nu plannen maken en experimenteren

Veenweidesloot van de 
toekomst (3)

Financiering

POP3 Niet – productief Water  (2.6 Zuid-Holland 2017)

Eigen bijdrage landeigenaren

Stichting Rijn & Gouwe Wiericke is aanvrager POP3 subsidie

HDSR financiert monitoringsprogramma en activiteiten peilbeheer
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Vervolg

Aanleg drainage: kan elk moment starten

Gebiedsproces rondom peilbesluit

Monitoring loopt 

Plannen maken en experimenteren voor biodiversiteit

Dank voor 
uw aandacht!


