
Schoon & gezond water 

“We moeten het samen doen”
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30 jaar metingen waterkwaliteit

Afname biodiversiteit, algemene soorten domineren
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Aanleiding

We kunnen dat probleem 
alleen samen oplossen

Het gaat niet goed met de waterkwaliteit 

40.000 km oever



Balans kwantiteit �������� kwaliteit

Schoon 
water en 
ecologie

Aanvoer 
en afvoer 
van water

ecologie

Minder onderhoud alleen daar waar mogelijk



aan- en afvoer op orde = 
randvoorwaarde

Onderscheid in belang en afmetingen waterloop



Primair Secundair Tertiair

aan- en afvoer op orde = 
randvoorwaarde

Doorstroming Doorstroming Doorstroming

Berging Berging Berging



Afmetingen waterloop

Aanwezige 
waterbreedte

Minimaal 
doorstroomprofiel



Afmetingen waterloop

Aanwezige 
waterbreedte

Overbreedte Overbreedte

Minimaal 
doorstroomprofiel



Voorbeeld: Waterloop met overbreedte en gewenst onderhoudsbeeld



Website “overbreedte in beeld”

www.hhnk.nl/overbreedte



Website “overbreedte in beeld”

www.hhnk.nl/overbreedte

Groen/rood: Wel/geen overbreedte: primair secundair water



Oranje: Tertiair water, controle op bergend vermogen

Website “overbreedte in beeld”







Intern:

• Meenemen beheerders (baggeren, maaien)

• Meenemen gebiedsbeheerders (40 rayons)

Invulling nieuw onderhoud

• Meenemen gebiedsbeheerders (40 rayons)

• Digitaliseringsslag schouw

• Meenemen schouwteam

• Selectie schouwmeesters



Inzet:

• HHNK benut overbreedte (vooral in primair stelsel) 

• Secundair en tertiair stelsel: Invulling via 
onderhoudsplichtigen

Invulling nieuw onderhoud

onderhoudsplichtigen

• Samen leren / Samen effecten ervaren

• Geen keurovertreding voor ‘te schoon’ onderhoud



Extern:

• 2015-2016 meer dan 30 gebiedsavonden met LTO, 
agrarische natuurvereniging, KAVB, etc…

• 2016-2018 Pilotgebieden en geïnteresseerde boeren

Invulling nieuw onderhoud

• 2016-2018 Pilotgebieden en geïnteresseerde boeren

• 2017-2018-… delen ervaringen pilots

To do:

• Gemeenten, prorail, provincie, RWS, loonwerkers

• Onderhoudsplannen met natuurbeheerders (teriair)



Ander onderhoud? Hoe dan? 

De essentie uit stapels literatuur

• Maaisel en slootvuil buiten de insteek plaatsen en afvoeren

• Niet alles tegelijk, niet alles op de zelfde manier

• Aangepast materieel (niet vegen / hakselen maar knippen 
/ maaien)



Ander onderhoud kan veel opleveren

Waar zetten we op in?

Maatregel
Opper-

vlak
kosten MKB

Natuur 

vriendelijke 

overs

150 € 6 mln. laag

overs

Benutten 

ruimte
1.900 nihil

zeer 

hoog



Wat levert het op?

Meer structuur in het water � meer leven in de sloot



Wat levert het op?

minder uitspoeling � helder water



Wat levert het op?

Schoon & gezond water



Wat levert het op?

Soortenrijke oevers � meer ondergedoken 
waterplanten � betere waterkwaliteit 



Wat levert het op?



Vragen???

Foto’s: N. Jaarsma en O. Oudendijk







Baggeren:
Primair stelsel zonder overdimensionering in breedte

Actie: geen Actie: Baggeren



Baggeren:
Primair stelsel met overdimensionering in breedte

Actie: geen Actie: Baggeren



Baggeren:
Secundair stelsel

Actie: geen Actie: Baggeren



Periodiek herstel van waterbergend vermogen

Baggeren:
Tertiair stelsel

Minimaal doorstroomprofiel Minimaal doorstroomprofiel

1: waterberging en doorstroming op orde
2: waterberging op orde doorstroming verminderd.

Baggeren nog niet noodzakelijk

3: bergend vermogen verminderd, baggeren
noodzakelijk

Diepte baggeren waar mogelijk

Minimaal doorstroomprofiel

0,5 m 0,3 m0,3 m

4: Herstel waterbergend vermogen door baggeren 

Minimaal doorstroomprofiel



Maaien:
Primair en secundair stelsel

– Intensief onderhoud (geen overbreedte)



Maaien:
Primair en secundair stelsel

– Extensiever onderhoud (0 tot 1 meter overbreedte)



Maaien:
Primair en secundair stelsel

– Overgedimensioneerd (meer dan 1 meter overbreedte) 



Maaien:
Tertiair stelsel



Onderhoudsafspraken tertiair stelsel



Wateroverlast

Afvoer 14,4 mm / dag

Bodemberging
Grondsoort & drooglegging
Drainage & grondbewerking

Waterberging

Wateroppervlak & drooglegging




