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Werkwijze
Natuurlijk watersysteem
Resultaten

Inhoud



Hoe kunnen we het herstel 
van het watersysteem in 
Achterhoek bevorderen?

Aanleiding?!



• Van onderaf (vraag gestuurd werken)
• Persoonlijk gesprek met belanghebbende(n)
• Bewustwording en verandering tot omgang van zoetwater én 

bodem
• Toepassingsprincipe LESA-methode
• Inzichten delen op watersysteem, bodem en bedrijfsvoering
• Gezamenlijke keuze van gewenste maatregelen en uitvoering
• Continue gesprek (nazorg/beheer)

Programma EDDGI aanpak:

Doen én leren



Boeren zijn pro-actief

Anekdote



• Bodemvorming
• Landgebruik
• Hoogteligging
• Ervaringen van boeren

Natuurlijkwatersysteem



Huidige watergangen &
Actieve gebieden

Drie scenario’s

De analyse



Het veld in!



Droge lagen

Anekdote



• De bal
• Regelbare drainage
• Vloeiweiden
• Droogtestuw
• Verondiepen/dempen
• Verleggen van sloten

Maatregelen



Vloeiweiden (met overtollige neerslag)



Impact programma EDDGI



• Bewustwording tot beschikbaarheid zoetwater en bodemprocessen

• Water vasthouden gebeurt samen!

• Zichtbaar meer water in haarvaten én bodem

• Deelnemers landelijk gebied sinds 2019 (3 boeren) naar 2022 (400 boeren) 

• Ruim 400 deelnemers

• Ca. 170 deelnemers behandeld

• Ca. 230 deelnemers openstaand (in behandeling)

• Ca. 160 maatregelen uitgevoerd

Effecten



Toename grondwatervoorraad! 



• Samenwerking geeft 
energie

• Gelijkwaardigheid
• Deelnemers houden 

elkaar actief
• Zetten van kleine 

stapjes brengt 
vooruitgang

• Boeren gaan verder dan 
gedacht

Wat hebben 
we geleerd



• “Ik mag geen stuw van het waterschap”

• In de modder gezakt

• Water in de sloot betekend geen nat land, en andersom

• Waterschappers:  “Kun je toch niet voorstellen, plassen op het land en geen klachten”

• Klacht van onderhoud: “Kan het peil omlaag want we kunnen niet meer over het 
schouwpad.”

• Van klager tot drager

• Door de ruilverkaveling kwam hier deze diepe sloot, maar opa zij al “het water stroomt niet 
tegen de zon in”. 

• Infrastructuur heeft een belangrijke(re) impact op de drooglegging

Anekdote




