Klimaatbestendig veenweidegebied
Resultaat van het ontwerpatelier Sturen
met Grondwater in de polder TeckopKockengen, mei/juni 2016

Hoe kunnen we in het Veenweidegebied tegelijkertijd de bodemdaling vertragen, de melkveehouderij laten renderen, de waterkwaliteit
verbeteren en de biodiversiteit versterken? In
een driedaags ontwerpatelier in mei en juni
2016 bogen zestien mensen met verschillende
achtergronden (melkveehouders, natuurbeschermers, een waterschapmedewerker, een
gemeente-ambtenaar, een cultuur-historicus
en een aantal externe experts) zich over deze
vraag, met als voorbeeld de polder TeckopKockengen in het Utrechtse veenweidegebied.
Deze brochure is het resultaat van hun werk.
Het achterliggende doel van het ontwerpatelier was
om de concrete mogelijkheden te verkennen van
‘Sturen met Water’ als nieuwe vorm van water
beheer. Gezocht werd naar combinaties van tech
niek en spelregels die zoveel mogelijk verschillende
doelen met elkaar verenigen. De polder TeckopKockengen was enkel een concrete casus om het
ontwerpproces handen en voeten te geven: er zijn
op dit moment nog geen plannen bij het Hoogheem
raadschap om hier het waterbeheer te gaan veran
deren. Natuurlijk is het wel mogelijk dat die plannen
(in overleg met het gebied) veranderen op grond
van de resultaten van het ontwerpatelier.

In deze brochure geven we eerst de verschillende
doelen weer, zoals de deelnemers die met elkaar
hebben geïdentificeerd. Vervolgens beschrijven we
de kenmerken van het ontwerp. Het ontwerp maakt
in de grote lijnen duidelijk hoe een nieuwe vorm van
waterbeheer mogelijk zou kunnen zijn in TeckopKockengen.
We benadrukken dat het hier gepresenteerde
ontwerp niet is doorgerekend en dat exacte
technische en organisatorische details ontbreken.
Deze brochure kan dus niet als technische of
wetenschappelijk referentie worden gebruikt.
De eerstvolgende stap is om het ontwerp te evalu
eren (ten opzichte van de doelen) en te toetsen bij
betrokkenen bij het watersysteem die níet hebben
deelgenomen aan het ontwerpatelier. Gezien het ge
voel van urgentie bij de deelnemers uit het gebied,
én de concrete kansen daar op de kortere termijn,
wordt een aparte bespreking met andere gebiedsbe
woners en grondeigenaren overwogen.

Werkwijze ontwerpatelier
Het ontwerpatelier volgde een systematische aan
pak (‘RIO’ genaamd) die eerder is toegepast bij het
ontwerpen van nieuwe veehouderijsystemen. De
kern van die aanpak is dat er gedacht wordt van
uit doelen en functies. De uiteindelijke oplossingen
komen pas daarna. Op die manier wordt de kans
groter dat schijnbaar tegenstrijdige doelen met el
kaar verenigd kunnen worden. Door de interactieve
opzet, waarbij mensen uit de praktijk met verschil
lende achtergronden en kennis deelnemen, blijven
verschillende perspectieven boven tafel.
Tekenaars verbeeldden de gedachtenvorming op
cartooneske wijze, en hielpen met de visualisatie
van de ontwerpen.

Het programma van het driedaagse ontwerpatelier
was als volgt:
1. Kennismaking met elkaar en de polder
2. Introductie op de ontwerpopdracht en werkwijze
3. Formuleren van doelen
4. Identificeren van tegenstrijdigheden binnen die
doelen
5. Introductie op Sturen met Water
6. Identificeren van kernelementen om tegenstrij
digheden weg te nemen
7. Eerste ontwerpronde (in twee groepen)
8. Plenaire feedback; uitzoekvragen
9. Twee ontwerpronde (in twee groepen): polder,
en details.
10. Presentatie aan opdrachtgever en externe be
trokkenen.

Doelen ontwerp (volgens de deelnemers)
De deelnemers aan het Ontwerpatelier formuleerden samen dertien doelen waaraan het ontwerp zou
moeten voldoen. In de figuur staan per doel de specifieke punten die deelnemers inbrachten.
Een toekomstig watersysteem:
1.
2.
3.
4.

5.

maakt een diversiteit aan economische en
maatschappelijke functies mogelijk
gaat de bodemdaling tegen en vermindert
CO2-uitstoot
is economisch houdbaar
houdt de grond voor de melkveehouderij be
rijdbaar, beweidbaar en bewerkbaar op het
moment dat het nodig is
vergroot de biodiversiteit

Doelen ontwerpatelier Vormgeven aan Sturen met Water

6.
7.
8.
9.
10.
11.

zorgt voor voldoende water
zorgt voor een goede waterkwaliteit
is bestand tegen extreem weer
zorgt voor waterveiligheid
behoudt het eeuwenoude cultuurlandschap
heeft geen nadelige effecten op bebouwing
en infra
12. wordt flexibeler en adaptief geregeld
13. betreft ook het grondwater(beheer)
-
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Mogelijke oplossing: Behoud of groei
van grondoppervlakte (oude slootkanten
herstellen en natuur realiseren in de sloot)

9. Zorgt voor waterveiligheid
-

Een toekomstig watersysteem:

3. Is economisch houdbaar
-

-

voorkomen van overstromingen, natte
voeten, zwakke dijken.
extra waterberging t.b.v. veiligheid

10. Behoudt het eeuwenoude
cultuurlandschap

Maatschappelijk draagvlak creëren (betalen
voor beheer cultuurhistorisch landschap)
Lagere maatschappelijk kosten; Af van
subsidies: per liter melk 1 cent meer
levert meer op dan subsidie agrarisch
natuurbeheer
Extra inkomen voor melkveehouders
Kosten voor waterbeheer gelijk of minder
Natuurkwaliteit moet duurzaam betaald
voor worden.

-

Behoud het 12e eeuws sloten en
verkavelingspatroon (copelandschap)

11. Heeft geen nadelige effecten op
bebouwing en infra

6. Zorgt voor voldoende water
-

1. Maakt een diversiteit aan
economische en maatschappelijke
functies mogelijk
-

Alle maatschappelijke doelen in samenhang
dienen.
Watersysteem anticipeert op toekomstige
ontwikkelingen en functies
Multifunctioneel (alle functies dienen)
Veenweiden blijven in gebruik voor
melkveehouderij
Recreatie versterken (meer en nieuwe
economische dragers voor het gebied)
Beleefbaar systeem (recreatie)

-

Voldoende water voor rendabele landbouw,
voorjaar vroeg het land kunnen bewerken/
beweiden, in zomer voldoende water
Super waterkwaliteit (vee drinkt ook uit de
sloot); -> geldt ook voor gebiedsvreemd
water (gebiedsvreemd water is van
dezelfde kwaliteit aan). Altijd krabbescheer

12. Wordt flexibeler en adaptief
geregeld
-

-

4. Houdt de grond voor de
melkveehouderij berijdbaar,
beweidbaar en bewerkbaar op het
moment dat het nodig is
-

Huidige grondgebruik (grasland) faciliteren
en nieuwe vormen van grondgebruik
ontwikkelen

-

Anticiperen op wijze van regelsysteem;
flexibelere wet- en regelgeving; minder
star beheersysteem (niet alleen waterschap
maar kijk ook naar provincie)
Gebiedsgerichte benadering;
meer maatwerk; anticiperen op
weersverwachtingen. Peil in de winter hoeft
niet zo laag (wel in voorjaar snel naar
beneden, maar niet in de hele winter).
Grondgebruik meer aanpassen op lokale
omstandigheden (droge en natte gronden)
-> kavelpaden, verkavelen

7. Zorgt voor een goede
waterkwaliteit
-

Benutten van het zelfreinigend vermogen
van het systeem
Minder afhankelijk van gebiedsvreemd
water (bv. door flexibel peilbeheer)
Minder uitspoeling nutriënten
Voorkomt zoute kwel

2. Gaat de bodemdaling tegen en
vermindert CO2-uitstoot
-

Een bodemdaling van bijna nul zou
haalbaar moeten zijn
Zo min mogelijk wegzijging en kwel
(minder hoogteverschillen)
Bodemdaling omkeren!
Zorgt voor gelijkmatige verzakking;
voorkom ongelijkmatige daling.

5. Vergroot de biodiversiteit
-

-
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Vismigratie mogelijk maken
Weidevogels behouden en versterken;
weidevogels ‘verbouwen’
Meer gevarieerde begroeiing slootkant,
meer submerse begroeiing (onderwater
waterplanten) en (beter) met behoud van
de biodiversiteit de sloot schonen.
Vergroten biodiversiteit; soorten
terugbrengen die hier vroeger gezeten.

13. Betreft ook de grond
-

8. Is bestand tegen extreem weer
-

Veerkracht; bestand tegen extreem weer

watersysteem houdt niet op bij sloot; maar
gaat ook over het (grond)waterbeheer van
het perceel.

In het landelijke gebied zijn de extra kosten voor bodembeheer vooral voor overheden

Gevoelde urgentie

cumulatieve kosten
2010 – 2050

Tijdens het ontwerpatelier kregen de deelnemers
een aantal inzichten, die het belang van een ander
waterbeheer voor hen urgenter maakten:
1.

Pompkosten
€ 50 € 150

kosten overheden
kosten particulieren

2010 – 2100

Stuwen
€ 800
€ 250

De kosten van het waterbeheer en overige
maatschappelijke kosten in het veenweidege
bied gaan in de toekomst –bij ongewijzigd be
leid– fors toenemen, door bodemdaling en kli
maatverandering. De belangrijkste extra kosten
zijn cumulatief tot 2050 voor pompen (€50,-/
ha), stuwen (€250,-/ha), nutskabels (€50,-/ha),
keringen (€1.100,-/ha), wegen (€8.200,-/ha),
huizen (€5.800,-/ha) en rioleringen (€2200-/
ha). Mochten in de toekomst CO2 emissies ook
beprijsd worden dan zal dit tot 2050 een kos
tenpost van €20.000,-/ha zijn (zie figuur 1 hier
naast uit PBL studie, 2015). De extra kosten lig
gen voor het bodembeheer nu bij de overheden,
die deze doorbelasten naar de burgers / inge
landen. Het is maar zeer de vraag of burgers /
ingelanden (die vooral in de steden wonen) be
reid zullen blijven om die kosten op te brengen.

€ 8 200

€ 20 000
€ 28 000
CO2

Keringen
€ 1 500
€ 1 100

Nutskabels
€ 50 € 150

€ 15 000
Wegen

Huizen

€ 5 800

€ 2 200

€ 5 800

€ 5 000

Rioleringen

Bron: PBL

De cumulatieve extra kosten (ten opzichte van kosten op normale bodem) in de veenweiden van het landelijk gebied
zijn berekend voor de periode tot 2050 en tot 2100 en zijn per hectare. Doordat de bodem daalt door oxidatie van
het veen zijn extra aanpassingen nodig in keringen, stuwen en pompen. De kosten daarvan komen vooral voor
rekening van het waterschap. Herstelkosten voor infrastructuur, bijvoorbeeld rioleringen, leidingen en wegen,
vormen de voornaamste terugkerende kostenpost. Er zijn eenmalige kosten te verwachten voor het herstel van
funderingen van woningen van voor 1950.
De kosten van CO2-uitstoot door oxidatie van het veen zijn significant. De uitstoot van CO2 is circa 1,4 miljoen ton.
Als CO2 zou worden gemonetariseerd, zijn de kosten hiervoor zelfs het hoogst van alle posten in het landelijk gebied.
Deze extra kosten komen boven op de vaste kosten die nu al worden gemaakt in veengebieden.
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Figuur 1: Extra kosten bodembeheer (overgenomen
uit PBL
2015)

2.
3.

4.

5.

Het tempo van de bodemdaling neemt door kli
maatverandering alleen maar toe.
In de loop van een eeuw is naar schatting 5%
van het land-areaal in de polder Teckop-Koc
kengen verdwenen door afkalving van sloten.
Het extra water dat hierdoor is ontstaan is niet
nodig voor het waterbeheer. Wanneer dit in de
vorm van geleidelijk oplopende natuurvriende
lijke oevers teruggebracht zou kunnen worden
biedt dat een grote kans voor biodiversiteit zon
der dat het productief areaal of waterbergings
capaciteit kost en waardoor verdere afkalving
wordt voorkomen
In de huidige situatie zijn dure hoogwatervoor
zieningen rondom gebouwen en wegen aan
gelegd om funderingen te beschermen tegen
drooglegging en bodemdaling in de aangren
zende veenpolder. Omdat hierdoor verschillen
in snelheid van bodemdaling optreden zijn die
hoogwatervoorzieningen niet gewenst. Alterna
tieve maatregelen zijn wenselijk.
De belangrijkste maatregel om bodemdaling
tegen te gaan is het grondwaterpeil niet bene
den de 40 cm onder maaiveld te laten zakken,
omdat de meeste oxidatie plaatsvindt als de
veenbodem daaronder droog komt te staan.

6.

7.

8.

Daarmee kan de melkveehouderij nog prima
uit de voeten, maar het is in het huidige wa
tersysteem niet goed te realiseren vanwege de
traagheid waarmee het grondwaterpeil op het
slootpeil reageert.
Het beweidingsseizoen kan met 15 dagen wor
den vervroegd als het grondwaterpeil in het
vroege voorjaar actief kan worden verlaagd. Op
dezelfde wijze kan het beweidingsseizoen in het
najaar met 15 dagen worden verlengd.
In droge periodes zou de grasopbrengst tot
20% omhoog kunnen als er op dat moment ac
tief op een hogere grondwaterstand kan worden
gestuurd 1.
Het verlaagde winterpeil is niet echt nodig voor
de melkveehouderij. We kunnen op korte ter
mijn toe naar één peil in het hele jaar, en dat is
het zomerpeil. Op langere termijn (nadat een
voldoende groot deel van het areaal is uitgerust
met onderwaterdrains 3.0 2) kan dit zomerpeil
zelfs worden verhoogd en/of geflexibiliseerd.

1

In een eerdere versie stond dat de grasopbrengst in het algemeen
20% omhoog zou kunnen. Dit is niet correct. Het gaat om de extra op
brengst in de droge periodes.
2

Voor een toelichting op OWD 3.0: zie de bijlage
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Figuur 2: hoofdschets ontwerp Klimaatbestendig Veenweidegebied in de polders
Teckop en Kockengen. De schets wordt in de
tekst hieronder toegelicht. In de daaropvolgende
paragraaf worden een aantal verdere details be
sproken.

A. Ontwerp polder Teckop-Kockengen
Hieronder beschrijven we de kenmerken van het
ontwerp, dat het resultaat was van het driedaagse
ontwerpatelier in mei/juni 2016. Het ontwerp maakt
in grote lijnen duidelijk hoe een nieuwe vorm van
waterbeheer mogelijk kan zijn in Teckop-Kockengen.
Exacte technische en organisatorische details ont
breken nog. De eerstvolgende stap is om het ont
werp te evalueren (ten opzichte van de doelen) en
te toetsen bij betrokkenen bij het watersysteem die
níet hebben deelgenomen aan het ontwerpatelier.

OWD in het kort

In deze brochure is sprake van drie vormen van
onderwater-drains. De ‘klassieke’ onderwater-drains
(OWD 1.0) sluiten slootpeil en grondwaterpeil kort.
Ze draineren percelen na regenval, maar kunnen
percelen ook met water infiltreren in droge tijden.
OWD 2.0 verwijst naar onderwater-drains met
dynamisch of flexibel peilbeheer. Dit vergroot de
drainerende of infiltrerende werking van OWD 1.0.
Meer geavanceerd zijn de experimentele On
derwater-drains met drukdrains (OWD 3.0). In dat
geval zijn slootpeil en grondwaterpeil ontkoppeld,
waardoor het grondwaterpeil beter en per perceel
gestuurd kan worden.
In bijlage 1 worden deze varianten meer in detail besproken.
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OWD3.0 op de huiskavels en ter vervanging
van de hoogwatervoorziening rondom de
bebouwingslinten
De percelen direct achter de boerderijen (tot aan de
weteringen) worden doorgaans het meest intensief
gebruikt door de melkveehouderij. Deze
percelen worden zodra het moge
lijk is in het vroege voorjaar als
eerste gebruikt voor beweiding.
Voor deze percelen kan OWD
3.0 (drukdrains) ingezet
worden (voor een korte
toelichting op het nog experi
mentele OWD 3.0, zie bijlage
1). Daarmee kan de grondwa
terstand naar verwachting altijd
boven de -40 MV gehouden worden. Tegelijk
zal de draagkracht voor beweiding, maaien en be
mesting en grasproductie in het voorjaar toenemen
(15 dagen langer kunnen weiden in het voorjaar,
plus 15 in het najaar, en in droge periodes tot 20%
meer grasopbrengst) en de bodemdaling meer dan
50% vertraagd worden tot 2-3 mm per jaar.
Tevens zou OWD3.0 mogelijk als alternatief kun
nen dienen voor de huidige praktijk van hoogwater
voorzieningen (zoals in Kockengen) ter bescherming

van de gebouwen en wegen in de bebouwingslinten.
Voor de Wagendijk wordt momenteel gewerkt aan
plannen voor een hoogwatervoorziening. In dit ont
werp zetten we OWD3.0 in ter vervanging van de
hoogwatervoorziening aldaar (zie ook B. Detailuit
werking). De kosten die we daardoor mogelijk be
sparen kunnen geïnvesteerd worden in OWD 3.0. In
Teckop is reeds een hoogwatervoorziening langs het
bebouwingslint gerealiseerd middels een apart peil
vak langs het bebouwingslint. Op den duur zou daar
ook deze hoogwatervoorziening vervangen kunnen
worden door OWD3.0 als de aangrenzende huisper
celen daar ook mee zijn uitgerust.

OWD als groeimodel

We hanteren een groeimodel voor toepassen van
OWD. OWD3.0 wordt aangelegd op de plekken waar
er de meeste energie op zit en het rendement voor
de melkveehouders het grootst is. Naarmate dat
succesvol is, zal mogelijk uitbreiding volgen. Het is
denkbaar om op delen eerst OWD 1.0 aan te leg
gen, maar dan anticiperend op mogelijke upgrade
naar OWD 3.0. Met OWD3.0 wordt het mogelijk om
de grondwaterstand zeer precies te sturen. Ook
wordt de relatie tussen de grondwaterstand en het
slootpeil ontkoppeld. Bij brede toepassing in een
peilvak wordt het bovendien mogelijk om het sloot
peil te verhogen ten behoeve van waterbuffering en
-berging, biodiversiteit en waterkwaliteit in de sloot,
zonder dat dit ten koste gaat van de gebruiksmoge
lijkheden voor de melkveehouderij.

Kleinere peilvakken?

Om sneller gebruik te kunnen maken van de voor
delen van een hoger en/of flexibeler slootpeil wor
den de polders in het ontwerp opgedeeld in kleinere
peilvakken. Je hebt dan met minder grondgebrui
kers te maken; zodoende is ook de kans groter dat
realisatie van OWD 3.0 in dat hele peilvak hanteer
baar en sneller kan plaatsvinden. Gezien de ver
schillende gebruikers en eigenaren zou daarbij ook
kavelruil ingezet kunnen als flankerend instrument
om verdere optimalisatie van de verkaveling ten
gunste van de doelen te bereiken.
In het ontwerp komen we tot vier peilvakken,
langs de historische watergangen. Water cascadeert
naar beneden en eco-duikers of -stuwen tussen de
peilvakken zorgen ervoor dat vismigratie kan blijven
plaatsvinden.

Onderbemalingen

Op korte termijn kan al jaarrond het huidige
zomerpeil worden gehanteerd (dus geen lager win
terpeil meer). In het groeimodel kan ingebouwd
worden dat afspraken gemaakt worden op welk
moment in de toekomst het gehanteerde slootpeil
niet meer naar beneden wordt aangepast of zelfs
structureel omhoog gaat. Daarmee krijgen de melk
veehouders voldoende gelegenheid om daarop te
anticiperen door bijvoorbeeld aanleg van OWD 3.0.
In de rest van de polder, dus op grotere afstand
van de boerderijen wegen de extra opbrengsten
voor de veehouderij waarschijnlijk niet op tegen de
aanlegkosten. Aanleg van OWD zou hier grotendeels
gefinancierd moeten worden vanuit de maatschap
pelijke voordelen van het remmen van bodemdaling
(CO2-reductie, minder kosten waterbeheer, betere
waterkwaliteit etc.).

Onderbemalingen (m.n. in het noord-oostelijke
gedeelte) zijn verworven rechten. We stellen vast
dat ook bij gebruikers van die onderbemalingen het
inzicht is gegroeid dat dit niet de weg is om mee
verder te gaan, maar dat het lastig is om er vanaf
te komen als je er eenmaal aan begonnen bent
(omdat de bodem juist nog sneller is gedaald door
de onderbemaling). In het ontwerp is er in voorzien
dat de twee onderbemalingen in het gebied gehand
haafd worden. Echter, vanwege de hoge urgentie
om juist hier de bodemdaling af te remmen worden
ze prioritair voorzien van OWD 3.0. De drains liggen
er deels al.
Daarnaast bieden deze onderbemalingen de kans
om direct te beginnen met experimenten met een
hoger en/of flexibeler slootpeil. Onderbemalingen
zijn namelijk al aparte kleine peilvakken. Er is dan
geen
overleg
tussen
meerdere
grondge
bruikers
nodig.
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Aan- en afvoer van water
Tegengaan van bodemdaling (bv. via OWD 3.0)
vereist extra water (schatting 20%), omdat de ver
damping hoger zal zijn door een hogere gewasgroei,
een afname van kwel of een toename van wegzij
ging. We gaan er van uit dat er voor Teckop-Koc
kengen voorlopig water genoeg beschikbaar is uit
het Amsterdam-Rijnkanaal om bij droogte water toe
te voeren. Dat gebeurt nu ook al: bij waterbehoefte
wordt de inlaat geopend.
In het ontwerp zijn twee inlaten voor water van
buiten het gebied opgenomen: één in de zuidwest
hoek (reeds bestaand) waaraan een zuiveringsmoe
ras wordt gekoppeld en één in de zuidoosthoek,
waar water van de Heicop kan worden ingelaten.
Dat water is mogelijk al schoner omdat het riet in
de oevers van de boezem als helofytenfilter werkt.
Twee inlaten maakt dat je beter kunt kiezen welke
bron je neemt (op basis van kwaliteit en beschik
baarheid).
Daarnaast kan tot 75% van de extra waterbe
hoefte worden gedekt door een flexibeler peilbe
heer. Met flexibel peilbeheer hoeft in veel gevallen
minder gebiedsvreemd water te worden ingelaten.
Hoe meer OWD 3.0 wordt aangelegd, des te groter
de mogelijkheden daarvoor.
OWD 3.0 in combinatie met een flexibeler peilbe
heer en kleinere peilvakken maakt het ook mogelijk
om bij extreme wateroverlast het land sneller droog
te krijgen. Dat wordt met grotere pieken in de neer
slag door klimaatverandering ook steeds belangrij
ker.

Weidevogelbeheer

De overige percelen (achter de weteringen) blijven
ook in gebruik door melkveehouders maar kunnen
daarbij ook worden ingericht en beheerd om –on
dersteund door het instrumentarium voor groene
diensten– weidevogels een plek te bieden. In de
huidige situatie zien we dat de weidevogels zich ook
al veel op deze percelen begeven. Het beheer dient
gericht te zijn op het creëren van een mozaïek
landschap waar voldoende voedsel en nestmoge
lijkheden zijn. Ook een hogere grondwaterstand in
het voorjaar is dan wenselijk. Met OWD 3.0 is het
bijvoorbeeld mogelijk om t.b.v. weidevogels enkele
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percelen in het broedseizoen extreem nat te maken
en daarna snel weer droog krijgen om de maanden
daarna nog wat opbrengst te halen.

Waterkwaliteit en biodiversiteit in de sloot

De voormalige oevers van de in de loop der tijd
door afkalving sterk verbrede sloten tegen de boer
derijen aan worden heringericht voor natuurvrien
delijke oevers, waardoor ook minder afkalving van
oevers zal optreden. Die hebben een meervoudige
functie: reiniging van meststoffen uit het slootwater
(als planten ook worden afgevoerd), versterken wa
tergebonden biodiversiteit, paai- en opgroeigebied
en schuilplek voor vissen. Het terugwinnen van deze
oevers op de sloot zal weinig effect hebben op de
waterbergingscapaciteit wanneer het slootpeil wat
hoger mag staan waardoor de natuurvriendelijke
oever tijdelijk inundeert.
Tenslotte geldt dat minder afbraak van veen door
onderwaterdrains ook leidt tot minder mineralisatie
van nutriënten en dus minder nutriëntenemissies
naar de sloot.

B. Detailuitwerkingen
Techniek Sturen op grondwaterpeil

Door toepassen van OWD3.0 is het mogelijk te stu
ren op het grondwaterpeil. In het ontwerp hanteren
we jaarrond (en zeker in het voorjaar en zomer)
een grondwaterpeil tussen 30-40 cm –mv. Sen
soren in de percelen kunnen de grondwaterstand
meten. Door het monitoren van deze data kunnen
(de schommelingen van de) grondwaterstand door
het jaar heen inzichtelijk gemaakt worden voor de
grondgebruiker en kan hij er op sturen om deze
schommelingen zo klein mogelijk te maken.
Om te voorkomen dat in natte perioden en hoge
neerslagpieken iedere gebruiker water gaat uitslaan
en de gemalen dit niet snel genoeg kunnen verwer
ken, maximeren we de uitslag per perceel tot max
13 mm per dag, afgestemd op de capaciteit van
het gemaal van het waterschap. Dit kan technisch

opgelost worden door de pompcapaciteit hierop te
beperken. Omdat het grondwaterpeil bij OWD3.0
veel minder afhankelijk wordt gemaakt van het
slootpeil kan het slootpeil bij hoge neerslag tijdelijk
wat hoger staan zonder dat dit nadelig is voor het
landbouwkundig gebruik.
In polder Teckop-Kockengen is aanvoer
van water in droge tijden vooralsnog geen
probleem. Echter in andere polders waar dit
wel aan de orde is of gaat zijn, kan het
beperken van de behoefte aan ex
tern water door een combinatie van
maatregelen worden gerealiseerd,
zoals opslag in de bodem, flexibel
peilbeheer, waterberging in sloten
en op percelen.

grondwaterpeil mag fluctueren. Daarbij is het ook
denkbaar dat een lokaal collectief in mandaat taken
voor het waterschap zou kunnen uitvoeren.
Voor aanleg van OWD3.0 (pompput) dient de
grondgebruiker een vergunning aan te vragen. In
deze vergunning kunnen afspraken gemaakt wor
den over het grondwaterbeheer. Bijvoorbeeld dat
de grondgebruiker jaarlijks de gemeten grondwa
terstanden rapporteert aan het waterschap (vgl.
Kringloopwijzer). Daarmee kan het waterschap
controleren of de grondwaterstand door de tijd
heen voldeed aan de afgesproken niveaus. Zo nodig
kan het waterschap daarop handhaven. Daarnaast
kunnen in de vergunning ook afspraken gemaakt
worden rond het beheer bij calamiteiten en uitzon
derlijke situaties in het gehele watersysteem. Als
het bijvoorbeeld zeer droog is en er onvoldoende
water beschikbaar is om de slootpeilen te handha
ven kan afgesproken worden om geen water via de
pompput af te nemen, zodat het slootpeil niet extra
daalt. Omgekeerd kan het waterschap in zeer natte
periodes of bij pieken vragen om extra water vast te
houden in plaats van in de sloten te pompen. Ook
kan een maximale pompcapaciteit worden opgeno
men, afgestemd op de capaciteit van het polderge
maal.
Het waterschap blijft het slootpeil sturen. In
de loop van de jaren –als veel melkveehouders
OWD3.0 hebben aangelegd– kan het waterpeil in de
sloot worden geflexibiliseerd en zelfs omhoog. Dit
kun je op voorhand al met elkaar vastleggen, zodat
de grondgebruikers op deze peilverhogingen kunnen
anticiperen. Een hoger slootpeil heeft een positief
effect op de waterkwaliteit en biodiversiteit.

Organisatie Sturen op grondwaterpeil

We gaan er in het ontwerp vanuit dat sturing op
het grondwaterpeil in handen is van de gebruiker
van het perceel, in dit geval de melkveehouder. Het
waterschap draagt zorg voor het peilbeheer in de
watergangen en de aan- en afvoer van water in de
polder.
Het perceelsgewijze beheer van OWD3.0 is in
handen van individuele boeren. Dat vereist ‘lerend
beheren’: cruciaal is dat de boer inzicht krijgt in de
grondwaterstand door de tijd heen. Verder is het
belangrijk dat het waterschap kan meekijken. Het
waterschap maakt afspraken met individuele boe
ren over het beheer en de marges waarbinnen het
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Financiering Sturen met Water
De kosten voor realisatie van OWD3.0 op de huiskavels in polder Teckop-Kockengen (ca. 250-300 ha)
worden grofweg geraamd op €500.000 tot €750.000
(€2.800 / ha). Uitgaande van ca. 15 actieve melk
veehouders in Teckop-Kockengen is dit gemiddeld
€50.000,- per gebruiker. Dit zijn overigens alleen
de kosten voor aanleg van drains en pompputten
op de huiskavels. Andere aanpassingen in het wa
tersysteem (stuwen, sensoren e.d) komen daar nog
bij. Anderzijds mag worden verwacht dat de kosten
bij grootschalige toepassing in de toekomst lager
worden.
‘Sturen met grondwater’ is een totaalplan met
verschillende doelen van verschillende belangheb
benden. Vanuit deze belanghebbenden kunnen ver
schillende financieringsbronnen aangeboord worden
om het plan te financieren.
Uitgangspunt in het ontwerp is dat het van nut
moet zijn voor de melkveehouder. Daarvoor zou in
een businesscase voor de lange termijn de meer
opbrengst en/of besparing van kosten ten opzichte
van de huidige situatie in beeld gebracht moeten
worden. Baten zitten in een langer weideseizoen,
een hogere droge stofopbrengst (minder nat- en
droogteschade) en een betere kwaliteit van het gras
(minder ruw eiwit), waardoor kan worden bespaard
op voeraankopen.

Vervolgens is het van belang om, vanuit de verschil
lende doelen die gerealiseerd worden, ook financie
ringsmogelijkheden te vinden. Te denken valt aan:
• Het beperken van de toename van kosten voor
het waterbeheer van de waterschappen (bijv.
het mogelijk uitsparen van kosten van hoog
watervoorzieningen)
• Besparing bij gemeenten op de kosten van in
frastructuur, die de bodemdaling met zich mee
brengt
• Het realiseren van meerwaarde op de melk
(duurzaamheidstoeslagen) of zuivelproducten
• Vergoedingen voor weidevogelbeheer in het
agrarisch natuurbeheerstelsel
• Carbon Credits; waardering van CO2-reductie
door vertraging bodemdaling
Stapeling van financieringsmogelijkheden maakt het
verdienmodel steeds aantrekkelijker.
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Waterkwaliteit en biodiversiteit (sloten en oevers)
De brede sloten grenzend aan de huiskavels met
OWD3.0 kunnen ingezet worden om de biodiver
siteit van de sloot te vergroten, door in het water
natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Dit voor
komt verdere afkalving van de graslandpercelen van
de melkveehouders. Bij een meer flexibel slootpeil
zijn de oevers robuust doordat ze ‘over de slootkant
heen zakken’ en daarmee de oevers beschermen.
Uiteraard dient er voldoende ruimte over te blijven
voor de aan- en afvoer van water afgestemd op de
waterbeheerstaken van het waterschap.
Het beheer van deze natuurvriendelijke oevers
kan afgestemd worden op de gewenste soorten, zo
als krabbenscheer, zwarte stern, eenden-soorten en
oeverplanten met bijbehorende fauna. Tevens is het
wenselijk om het maaibeheer door de jaren heen
gefaseerd uit te voeren en daarmee voldoende vari
atie in de verschillende natuurstadia door de jaren
heen te creëren. Natuurvriendelijke oevers vergen
overigens wel meer onderhoud en kosten, en ver
groten de kans op verruiging.
Door gebruik van OWD op de juiste diepte met
het juiste peil of grondwaterstand (in geval van
drukdrains) zullen zowel minder nutriënten uit
meststoffen als uit het veen uitspoelen. De vermin
derde veenafbraak en -mineralisatie spelen hierbij
een rol. Tevens kan de natuurvriendelijke oever een
absorberende werking hebben op eventueel reste
rende afspoeling van nutriënten en daarmee een
buffer vormen tussen de intensief gebruikte gras
landen en het water in de sloot.

Hoogwatervoorziening Wagendijk

Voor een hoogwatervoorziening aan de Wagendijk
in Kockengen wordt nu planmatig gewerkt aan een
apart peilvak langs het bebouwingslint waarin het
slootpeil hoog gehouden wordt om schade aan hou
ten funderingspalen te voorkomen. In plaats van
het maken van een apart peilvak zou ook gekeken
kunnen worden in hoeverre met OWD3.0 hetzelfde
effect bereikt kan worden. In plaats van een pomp
put zou de hoger gelegen boezem kunnen dienen
als reservoir (vergelijkbaar met de pompput) voor
inlaat van water in drains. Mogelijk dat dit ook nog
gekoppeld kan worden aan de OWD op de achter de
bedrijven gelegen huispercelen. Het is op dit mo
ment onduidelijk of de besluitvorming bij het water
schap al te ver gevorderd is voor deze alternatieve
oplossing.

Bijlage 1:

Drie vormen van onderwater-drains
Van oudsher wordt het grondwaterpeil in onze pol
ders gestuurd via het slootpeil: als de grond te nat
is, wordt het slootpeil verlaagd door water weg te
pompen (‘uit te slaan’) naar de boezemwateren (zo
als kanalen). Traditioneel wordt er door waterschap
pen een (hoger) zomerpeil en een (lager) winterpeil
gehanteerd. In het voorjaar is zo’n lager peil ge
wenst door de landbouw, om het land op te kunnen
met koeien en machines.
Sturen op slootpeil is niet zo precies. Een bepaald
slootpeil wil niet zeggen dat het grondwaterpeil ook
overal exact die hoogte heeft. Omdat veengrond
een hoge weerstand heeft zal de grondwaterspiegel
tussen twee sloten in de praktijk hol of bol staan,
waardoor het middenin het perceel te droog of juist
te nat is. Bovendien ligt een polder nooit helemaal
op dezelfde hoogte, waardoor een vastgesteld sloot
peil op de ene plek ‘te hoog’ is en op de andere plek
juist ‘te laag’.
De traditionele periodieke verlaging van slootpeil
als aanpassing aan de maaivelddaling leidt in het
veenweidegebied tot continue afbraak van het veen,
doordat er dan in een dieper veenpakket zuurstof
komt. Dat heeft weer tot gevolg dat het maaiveld
jaarlijks met vele millimeters tot centimeters daalt,
en er broeikasgassen worden uitgestoten. Een zak
kende bodem dwingt waterschappen tot het steeds

weer aanpassen van hun infrastructuur, en dat
wordt ook steeds duurder naarmate de bodem ver
der zakt. Ook worden de peilen steeds weer aange
past aan de bodemdaling, maar dat leidt weer tot
nieuwe bodemdaling, etc.
Tot slot is een laag slootpeil niet gunstig voor de
natuur ín een polder, of voor naastgelegen natte
natuurgebieden, waar maaivelddaling nauwelijks
optreedt en die daardoor hoger liggen dan de aan
grenzende veenweiden.
Mede om die redenen is er de afgelopen tien jaar
een aantal technische mogelijkheden ontwikkeld om
op een andere manier het grondwaterpeil onder een
perceel grond te kunnen beheersen. Dat zijn de vol
gende:
1. Onderwater-drains (OWD 1.0)
2. Onderwater-drains met dynamisch of flexibel
peilbeheer (OWD 2.0)
3. Onderwater-drains met drukdrains (OWD 3.0)
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1. Onderwater-drains (OWD 1.0)
Op regelmatige afstand worden drainagebuizen (drains) in de grond gelegd onder
slootpeilniveau op ongeveer 70 à 75 cm be
neden maaiveld. Deze drains komen uit in de
omringende sloten. Daardoor ontstaat er een
soort ‘kortsluiting’ tussen slootpeil en grond
waterpeil. Het grondwaterpeil reageert snel
ler op een verhoging of een verlaging van het
slootwaterpeil, en het grondwaterpeil varieert
minder binnen het perceel. Hoewel het begrip
onderwater-drains suggereert dat het alleen
om het afvoeren van water gaat, werkt het
systeem ook in het sneller aanvoeren van wa
ter (infiltratie).
Deze techniek is al in gebruik op enkele
honderden hectares in Nederland. De reacties van
grondeigenaren zijn tot nu toe gemengd. Cruciaal
is daarbij nog steeds het gehanteerde slootpeil: bij
een laag slootpeil in combinatie met onderwater
drains pakt het systeem goed uit voor de draag
kracht in voor- en najaar, maar minder goed voor
het beperken van droogteschade en bodemdaling in
de zomer. Bij een hoog slootpeil is dat net anders
om. De onderwaterdrains moeten als hulpmiddel
gezien worden; het effect wordt vooral bepaald door
het slootpeil dat gehanteerd wordt.

2. Onderwater-drains met dynamisch of flexibel
peilbeheer (OWD 2.0)
Bij dynamisch peilbeheer wordt het slootpeil niet
gefixeerd op een zomerpeil of een winterpeil, maar
wordt het gevarieerd binnen een bepaalde band
breedte. Zo kan er beter ingespeeld worden op
gewenste grondwaterstanden, en kan ongewenste
vernatting of verdroging worden voorkomen. In
combinatie met dynamisch of flexibel peilbeheer
kan de werking van OWD worden vergroot; een
hoog peil vergroot de infiltrerende werking en een
laag peil vergroot de drainerende werking.
Zolang niet een hele polder is voorzien van OWD,
betekent dynamisch of flexibel peilbeheer in combi
natie met OWD echter wel dat je specifieke (groe
pen) sloten moet gaan afdammen, die voor vissen
en andere waterorganismen een obstakel kunnen
vormen. Dat leidt in hoge mate tot versnippering
van het watersysteem, wat lastig is voor waterbe
heerders. OWD 2.0 wordt dan ook niet of nauwelijks
toegepast.

Figuur boven: een eenvoudige weergave van een
pompput met drukdrain. Links het perceel, rechts
de sloot.

3. Onderwater-drains met drukdrains (OWD 3.0)
Bij deze vorm komen de onderwaterdrains niet uit
op de sloot, maar op een verzameldrain, die op zijn
beurt weer uitmondt in een speciaal aangelegde
put, waarvan de onderkant beneden het grond
waterpeil ligt en de bovenkant uitsteekt boven het
grondwaterpeil. Met een pomp kan er water in en
uit de put worden gepompt van of naar de sloot. De
put maakt het moge
lijk om actief water
het perceel in te bren
gen: door de hoogte
van de put kan er een
waterkolom worden
opgebouwd, die werkt
als een watertoren.
De druk van de ko
lom zorgt ervoor dat
water via de drains
wordt geïnfiltreerd in
het perceel. Maar als het waterpeil in de put met de
pomp wordt verlaagd tot beneden het grondwater
peil, stroomt er water door de drains naar de pomp
put toe en wordt er overtollig water afgevoerd uit
het perceel.
Deze toepassing van onderwaterdrains maakt
het mogelijk om op perceelsniveau heel nauwkeu
rig te sturen op het grondwaterpeil, zonder dat het
algemene slootpeil hoeft te worden aangepast. Een
voorwaarde is wel dat er voldoende water beschik
baar is in het slotenstelsel. In tijden van droogte
moet er dan wel een watervoorraad in de polder
aanwezig zijn, of moet er extra water worden inge
slagen vanuit de boezem.
Met deze techniek wordt de komende jaren geëx
perimenteerd op het Veenweiden Innovatiecentrum
in Zegveld. Uit die experimenten moet ook blijken of
OWD 3.0 de beloften waarmaakt.

Figuur links: een mogelijke landschap
pelijke consequentie van de bredere
doorvoer van OWD 3.0: pompputten die
uitsteken boven het maaiveld
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Hoe kunnen we in het Veenweidegebied tegelijkertijd de bodemdaling vertragen, de melkveehouderij laten renderen, de waterkwaliteit verbeteren en de biodiversiteit versterken? In een driedaags
ontwerpatelier in mei en juni 2016 bogen zestien mensen met verschillende achtergronden (melkveehouders, natuurbeschermers,
een waterschapmedewerker, een gemeente-ambtenaar, een cultuurhistoricus en een aantal externe experts) zich over deze vraag, met
als casus de polder Teckop-Kockengen in het Utrechtse veenweidegebied.
Oogmerk van het ontwerpatelier was om combinaties van techniek
en spelregels te ontwikkelen die zoveel mogelijk verschillende doelen met elkaar verenigen. In deze brochure beschrijven we het resultaat. Het ontwerp maakt in de grote lijnen duidelijk hoe een nieuwe
vorm van waterbeheer mogelijk kan zijn in Teckop-Kockengen. De
achterliggende ideeën zijn echter ook bruikbaar op andere plekken.
Deze brochure is een tussenresultaat in een omvattender project.
Op basis van de evaluatie van dit resultaat volgen verdere stappen.

Opdrachtgever en financiers

Meer informatie & contact

Deze brochure is deel-resultaat van het project
Vormgeven aan Sturen met Water dat Wageningen
UR (Livestock Research en Alterra) uitvoert in op
dracht van het Veenweideninnovatiecentrum Zeg
veld. Het project wordt mede mogelijk gemaakt met
steun van de provincie Zuid-Holland als onderdeel
van het programma Systeeminnovatie in de Veen
weiden, de gebiedscommissie Utrecht-West, de pro
vincie Utrecht en het Melkveefonds.

Voor meer achtergrond en inhoudelijke informatie
kunt u terecht op
www.wur.nl/nl/project/Vormgeven-aan-Sturen-metWater.htm of bij projectleider Bram Bos (Livestock
Research, Wageningen UR), bram.bos@wur.nl, 0317
480230 of Edo Gies (Alterra, Wageningen UR),
0317-481933.
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