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Inrichting van het watersysteem



Bronnen en routes en dan..



Sturen Drentse Aa
Stikstofvracht diffuus, fosforvracht specifiek

Stikstofvracht komt uit

de drogere landbouwgebieden
Fosforvracht komt uit de 

(veen) beekdalen met landbouw

Effectieve inrichting: waar?



iteek

Effectieve inrichting: hoe?



Doorrekenen maatregelen met KRW ECHO

Maatregel
Areaal maatregel Percentage t.o.v. 

landbouwareaal

ha * 1000 ha * 1000 % % %

Voor 
optimalisatie

Na 
optimalisatie

Voor 
optimalisatie

Na 
optimalisatie

Verschil

Geen P-kunstmest 1.952 1.077 100 55 45

Voorjaarstoediening 463 390 24 20 4

Mestopslag 974 477 50 24 25

Precisiebemesting 968 570 50 29 20

Bouwplan 746 491 38 25 19

Uitmijnen 1.952 190 100 10 90

DSPD 188 123 10 6 3

Bufferstrook 1.127 492 58 25 33

totaal 8.371 3.813



Maatregelen in het watersysteem



Winter

Zomer

Sturen met inlaatwater in de polder



Sturen door veranderen inlaatconcentraties



Hermeanderen, niet altijd gewenste effect



Ecologische effecten in polders en meren



Maatregelen in veenweidegebieden



Inlaten en waterbodem



Waterbodem belangrijk in veenweide



Waterbodem levert fosfor na



Baggeren als maatregel

�Weghalen 
naleverende
waterbodem

� Grote kans op 
nalevering 
veenbodem



Fosfornormen kunnen worden gehaald!



Sulfaat belangrijk!



Onderwaterdrains: drains onder slootpeil

met drains

met drains

Primaire doel: nat houden veenprofiel in zomer door vergroten infiltratie

Bijkomend voordeel: drogere bodem in natte tijden --> betere benutting organ. mest 

Gevolgen nutriënten: P positief; N meestal positief; SO4 neutraal/positief  bij 50-40 cm



Inbrengen onderwaterdrains

 



Maatregelen op percelen



Peilgestuurde drainage

Positief:

- Minder beregenen door 

vasthouden van water in 

droge periode

- Snelle afvoer van 

water in natte periode

- Minder perceelsloten, 

groter areaal 

landbouwgrond

- Afname stikstofvracht 

door hogere 

denitrificatie

- Afname fosforvracht 

door betere regulatie 

freatisch vlak

Negatief: 

- mogelijk hogere 

fosforvrachten bij hoge 

grondwaterstand



Helofytenfilters

� Ruim 60 procent van de 

stikstof of 40 procent van 

het fosfaat verwijderen uit 

drain- en slootwater.

� Goedkope maatregel

� Nadeel is de benodigde 

ruimte.



Maaisel van niet-agrarische grond

Resultaat:

- Slootmaaisel is investering in 

de bodem

- 80% blijft liggen

- Composteren meest gewenst

- Groenblauwe diensten



Bedankt!


