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Inhoud

• Waarom werken in de haarvaten op 

gebiedsniveau?

• Over NOP en LOP: sectoraal

• Via NOP en LOP naar HOP: integraal

• Klimaatpilot Breklenkamp: context en 

samenwerking



Werken in de haarvaten…

• Waarom?

• Is 3700 km aan leggerwaterlopen niet 

genoeg om te beheren? 



Kleinere 

waterlopen en 

sloten 

(2e orde)

Grote 

waterlopen 

(1e orde)

Geen waterlopen, 

kleine sloten en 

rabatten 

(3e orde)

Ontwatering (‘haarvaten)’

Afwatering

GLG

(drainagebasis)

GHG

(aftopping door 2e en 3e orde systeem,

droogvallend in de zomer)

Dwarsdoorsnede 

landschap zandgronden



Legger en niet-legger

Beckum

Onze directe verantwoordelijkheid



Legger en niet-legger
Waterschap : Privaat = 1 : 5



Legger en niet-legger
Buisdrainage



Klimaatrobuust

• Water vasthouden t.b.v. bestrijding droogte en 

piekdemping begint in de haarvaten

• Haarvaten ook nodig voor hydrologische fijntuning

functiebediening

• Herstel watersysteem werkt beter als maatregelen op 

grotere schaal en op verschillende schaalniveaus 

tegelijk genomen worden (versterkend effect; v.b. 

SAWAX Arrien)

• Klimaatrobuust watersysteem is dus bij voorkeur 

combinatie van aanpassingen in de leggerwaterlopen én 

buiten de legger (in water en bodem; v.b. Lumbricus)



Sectoraal: LOP

• LOP: Landbouw op Peil

• Start in 2010: 15 boeren in Oost-NL: 

‘koplopers’, te nat & te droog, innovaties. 

Nadruk op toepassen, uitproberen en 

monitoren.

• 2019-2022: LOP-Vechtstromen samenwerking 

LTO-Noord en Overijsselse deel van 

Vechtstromen als regionale uitwerking van het 

landelijke DAW (1,4 M€).
• Landbouw op Peil Vechtstromen Overijssel - Vechtstromen

https://www.vechtstromen.nl/werk-0/landbouw-water/landbouw-peil/


Sectoraal: LOP



Sectoraal: LOP



• Niet alleen stuwtjes!

• Ook drainagesystemen, andere 

bergeningssystemen, organische stof-

maatregelen, waterberging lokaal etc.

Sectoraal: LOP



• Naar analogie van Landbouw Op Peil 

(LOP) is er ook een regeling Natuur Op Peil 

(NOP)

• NOP afgelopen jaren ingezet om TBO’s te 

helpen bij realisatie van de zoetwater-

opgave (ZON)

• Tijdens periode 2016-2021 zijn 35 ‘ZON-

TBO-projecten’ uitgevoerd binnen 

Overijsselse deel van Vechtstromen

Sectoraal: NOP



www.zoetwatervoorzieningoostnederland.nl

→ ‘projectenkaart ZON’

Sectoraal: NOP

http://www.zoetwatervoorzieningoostnederland.nl/


Voorbeeld NOP

Verhoogde bodem, 

stenen drempels 

(‘voorden’) en 

inbreng dood hout 

(Jufferbeek, 

Landgoed het 

Holthuis)



Voorbeeld NOP

Omvormen 

naaldbos naar 

loofbos



Voorbeeld NOP

voorden, 

knijpstuwen, 

zandsuppletie en 

inbreng dood hout 

(Hoge Venterink)



Voorbeeld NOP

Rabatten en 

grachten 

verondiepen, 

afdammen, stuwen

(LG Eerde)



Integrale benadering: HOP

• LOP en NOP sectoraal

• In zandgebieden vaak verweven landschap 

(landgoederen! maar ook daarbuiten)

• Integrale benadering landbouw en natuur 

gewenst:

‘NOP + LOP = HOP’

• Uitvoeringsprogramma HOP 2022-2027: 

7,5 M€ voor uitvoering waterdoelen (geen 

stikstof, geen bossen, geen transitie….)



Integrale benadering: HOP



Werkt dat nou?

Werkt dat nou, dat ‘gepruts’ in de haarvaten?

Beleidsevaluatie droogte 2018 (Vechtstromen):

• 2 klimaatpilots in de haarvaten: Wijerswold (Dr, 

wateraanvoer) en Breklenkamp (Ov, geen 

wateraanvoer)

• Uitdaging Breklenkamp: hoe veel water kun je –

samen met grondgebruikers – conserveren?  



Pilot Breklenkamp:

• Context

• Verwachtingen

• Eerste metingen, maatregelen effectief?

• Samenwerking met deelnemers



Veronderstellingen: 

– water vasthouden is effectief indien gebruik 

wordt gemaakt van zowel het 

waterschapssloten als de haarvaten 

(boerensloten).

– Het creëren van een klimaatrobuust

watersysteem is mogelijk in nauwe 

samenwerking met de grondeigenaren.



Breklenkamp



Hoogtekaart 



SM3

OW2

GW2

GW3
SM5

OW3

Stuw omhoog

Daling 

grondwaterstand

Reactie op 

neerslag Mv = 17,8m+NAP

Ruimte in bodem beter benutten om meer water 

vast te houden



Bodemvocht en grondwater
Daling 

grondwaterstand

SM3

OW2

GW2

GW3
SM5

OW3

↑ Mv = 18,7m+NAP

Opdrogen / diepte

Vroeg in het voorjaar zakt de grondwaterstand en diepere 

bodemvocht uit. Vroeg beginnen met vasthouden!



Bodemvocht en grondwater

SM3

OW2

GW2

GW3
SM5

OW3

Gws <17 m+NAP

bodemvocht op 80 cm 

gaat sneller dalen

Mv = 17,8m+NAP

Sturen op behoud van cappilaire nalevering



Loskoppeling haarvaten

SM3

OW2

GW2

GW3
SM5

OW3

OW2

Mv = 17,8m+NAP

Grondwater op 1,2 m – mv (paars  )

Bodemvocht op - 40 cm blijft redelijk stabiel (blauw  ) 



Laag 

Hoog

Hoog: 21,0 m+NAP

Laag: 17,8 m+NAP



Proef raai Bergentheim

60 cm verlagen

45 cm verhogen



Samenwerking

• Kennisdeling

– Metingen (portaal)

– (andere) maatregelen en beheer

• Beheer

– Eigen beheer bewoners 

– Afspraken via App-groep (beheerder geeft final akkoord)

– Afspraken/regels over peilaanpassing

• Op basis van metingen

• Gebiedskennis en voorspellingen

• Advisering op basis van metingen en verwachtingen

• Overleg
– Onderling over beheer

– Interesse in hoe anders



Voorlopige conclusie

• Vasthouden in haarvaten op gebiedsniveau 

heeft effect als waterschap en 

grondgebruikers samenwerken en van 

elkaar leren om de eigenschappen van het 

systeem te gebruiken!
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