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Context

• Aanleiding
• Motivatie vanuit gebied
• Samen leren (doorlooptijd)
• Omdenken en durven
• Doen en aanpakken
• Opschaalbaarheid





Blauwe Agenda Utrechtse heuvelrug





Aanleiding

Conclusies 2018-2020:
- Boer als waterbeheerder werkt!
- effect stuwen tot enkele weken effect, alsnog droogteschade
- Groot hoogteverschil maaiveld en grillige ondergrond
- Grotere watersysteem benutten: flexibel peil Woudenbergse

Grift (samenwerking boer en waterschap)

Toekomst:
- klimaatrobuust inrichten
- Natuurlijk systeem van kwel uit UH benutten
- Grondwaterstand stabiliseren en verhogen
- De bodem kennen en benutten: capillaire nalevering, 

doorwortelbare diepte, verdichting voorkomen
- Evt inpompen uit Woudenbergse grift bij aanhoudende droogte

(Samenwerking waterschap), op lage druk en zonne-energie 
i.p.v. beregeningskanon.



Leerpunten 2022-2023 

Water vasthouden in het gebied incl. “externe” aanvoer.
- Kwel van uit heuvelrug
- Woudenbergse Grift

Leerpunten (samen leren):
• Hoe het systeem in te richten?
• Welk beheer past bij ondernemer en maatschappelijke 

doelstellingen?
• Wat zijn de voor- en nadelen?
• Lokale opschaling



Monitoringsplan 2022-23
Stuw op dam (eigen sloot of 
waterschapssloot)

Stuw in gedeelde sloot

Bestaand meetpunt (grondwater)

Bestaand meetpunt (grondwater)

2022-2023:
6 stuwen
Pomp vanuit WG
6 meetpunten



Stroomgebieden en stuwdata
Stuw op dam (eigen sloot of 
waterschapssloot)

Stuw in gedeelde sloot
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3c
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Stuw Minimaal 
peil [m]

Peil 
(02/02) 
[m]

Maximaal 
peil [m]

1a 1,52 1,93 3,00

2a 1,50 1,88 2,93

2b 1,76 1,97 3,20

2c 1,83 2,02 2,45

3a 1,81 2,02 2,34

3b 1,66 2,20 2,33

3c 1,77 2,20 2,41

Grondwaterbronnen

Pot. Grondwatermeetpunten
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• 2 bestaande 
stuwen (2018) 
in gebruik



• 4 nieuwe regelbare 
stuwen op bestaande 
duikers 

• Ondergronds leiding 
werk en pomp (zonne-
energie) om peilen op te 
zetten vanuit 
Woudenbergse Grift



• 20-40 cm opzet 
per stuw mogelijk



Hydrologisch principe





Samen leren

• Intrinsieke motivatie boer (bottom up)

• Begeleiding in kennisopbouw door:
– Monitoring

– Regelmatig contact 
• (2-4x per jaar overleg & App groep)

– Veldbezoek gericht op watersysteem en bodem



- tijdig peilen opzetten (praktijk vs metingen)
- peilbeheer Woudenbergse Grift
- Mogelijkheid van water herverdelen

Project
- Praktijk en metingen (model) bij elkaar brengen
- fine tunen optimaal peil kavelsloten in relatie tot 

bodembeheer

- ‘Kort op de wagen’ leren zitten

Bovengrond nat

Peilen opgezet

Bemesting

Samen leren



WWL optimale situatie 

WWL huidige situatie Opbrengstderving(%)

Droogte 0,8%

Zuurstof 1,3%

Indirect 0,6%

Totaal 2,7%

Storende laagjes niet 
in model, wel in 
veld!



WIBC 

• Omslagpunt van GHG=30 & GLG= 40 naar GHG=20 & GLG=110

– Van 1.2 naar 3.1 

GHG GLG WIBC klasse 
(gras)

Relatieve 
opbrengst 
(schatting)

40 110 1,1 100%

40 90 1,1 100%

40 70 1,1 100%

30 110 1,2 90%

30 70 1,2 90%

30 60 1,2 90%

30 50 1,2 90%

30 40 1,2 90%

20 110 3,1 50%

20 70 3,1 50%

10 110 3,1 50%



Reactie ‘op gevoel’: 2-3 weken

Reactie met kennis/inzicht:
2 dagen na bui peilopzet

20 cm hogere grondwaterstand =
20 mm meer bodemvocht + hogere capillaire 

nalevering!

Bovengrond te nat Mest Peil opzet, water vasthouden

Maaiveld
perceel

Winter peil:

Zomer peil:

Voorjaar 2022: Flex peil/agrarisch waterbeheer –
in de praktijk!

Neerslagperiode
Piek afvoeren, meteen
Gevolgd door peilopzet

Traditioneel peil
Woudenbergse grift 

Reactie ‘op gevoel’: 2-3 weken



Omdenken en durven

• Jan: “Kort op de wagen leren rijden”

• Zomers bui? Vasthouden i.p.v. afvoeren!



Doen en aanpakken

• Bredere aanpassingen door bedrijf:

– Bodem verdichting voorkomen

• Grasbestand aanpassing

– Bemesting flexibel in voorjaar

– Ophaalwagen assen aangepast

– Naar de toekomst… ?



Voorlopige conclusies
bedrijfs- perceelsniveau

• Er is ruimte voor optimalisatie in het bodem-
en watersysteem

• Samen leren werkt

• Er is ruimte voor verandering

– Bedrijfsvoering

– Ruimtelijk→ Opschaling 


