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Core Business 
Waterschap = lagere overheid met taak :

• Waterkwaliteit  (schoon water)
• Waterkwantiteit (niet te veel, niet te weinig)
• Waterveiligheid (geen overstroming)



Beheergebied



Gebiedsfuncties

• Landbouw
• Stedelijk
• Natuur
• Grondwater. Drinkwater
• Verkeer en vervoer
• Recreatie
• Landschap



EU Kaderrichtlijn Water 

Doel: schoon water en gezond waterleven

De maatregelen die nodig zijn om een goede toestand te
bereiken moeten uiterlijk in 2027 genomen zijn.

Resultaatverplichting



Doelen biologie en stoffen

Chemie : de stoffen. 
Biologie:  vissen, waterflora en waterfauna





Verandering grondgebruik à
verandering watersysteem



Gebieds-
reactie

Spons

Vergiet







Landbouwschade droogte



Verdroging landnatuur



Verdroging waternatuur



Het klimaat verandert; klimaatstreepjescode

Figuur 1 De klimaatstreepjescode; laat zowel de jaar-op-jaar variaties als de opwarming van
het klimaat goed zien



Te droog & te nat:
hetzelfde systeem!



Integraal waterbeheer

Zonder kwantiteit geen kwaliteit



- Knelpunten Waterkwaliteit stoffen

• Ammonium
• Geneesmiddelen mens en dier nemen toe
• Weekmakers en hormoon verstorende stoffen
• Glyfosaat wijd verspreid
• Gewasbeschermingsmiddelen verspreid
• Overige milieuvreemde stoffen
• Overal voedselrijk water



Stoffen: stikstof en fosfor



- Knelpunten Waterkwaliteit Ecologie

• Stoffen
• Onnatuurlijke oevers
• Kanalisatie
• Watervoering en Stroming
• Beekbegeleidende bomen en struiken
• Landschap beekdal



Maatregelen

• Beekherstel / hermeandering
• Rivierbegeleidend hout
• Vispassages
• Meer doorstroom moeras / broekbos
• Inundatie toestaan in beekdalen
• Water vast houden in het stroomgebied
• Sponswerking bodem verhogen
• Agrarisch waterbeheer



KRW prioritair 
(Vis)migratienetwerk



Strategie KRW

v Ambitie NNN. Migratienetwerk. Integrale
robuuste beekdalbrede aanpak ZON, DAW, 
Klimaat, Biodiversiteit, Natuurinclusieve
landbouw

v Ambitie Landbouw. Focus op functie landbouw. 
Meer focus op biodiversiteit en beleving 
algemeen dan nastreven doelen KRW



Blauwe diensten ANLb.  Doel 
• Samenwerking met landbouw
• We hebben elkaar nodig. Stroomgebied 

grotendeels landbouw
• Leren van elkaar
• Elkaar begrijpen
• Stimuleren kringloop landbouw

• Middel voor KRW opgave, en
vergroening = biodiversiteit  ? 



Voor wie en waar? 

• Landbouw grondgebruikers met gewasperceel 
(RVO)

• Door provincies aangewezen gebieden 
(Natuurbeheerplan, cat. water)

• Beekdalen KRW-ambitie hoog,  Kleine 
waardevolle wateren

• Deelname vrijwillig

Blauwe diensten



Doel verbeteren waterkwaliteit                       

• Minder afspoeling meststoffen en 
gewasbeschermingsmiddelen

• Beekbegeleidende bomen en struiken positief 
voor KRW en Klimaat

• Bodembeheer. Spons. Structuur. Organische 
stof. Bodemleven. Uit- en afspoelen remmen.

Blauwe diensten



Wat kunt u betekenen?                         

Mest- en spuitvrije bufferstroken langs 
waterlopen:
• Botanisch Grasland randen
• Inzaaien Kruidenrijke akkerranden
• Houtwallen
Bodemverbetering en water vasthouden :
• Bodempakket vlakdekkend
ü Mest/spuitvrij. Ruige mest. Ontwatering verminderen

Blauwe diensten



Beoogd effect bodempakket
• Betere bodemstructuur
• Stimuleren bodemleven
• Betere sponswerking
• Tegengaan uitspoeling meststoffen
• Verbeteren ecologische waterkwaliteit
• Verhogen biodiversiteit
• Remmen piekafvoeren
• Betere beschikbaarheid water in droge tijden
• Organische stof. CO2 vastleggen. Klimaat.



• DAW. Bijv. erfafspoeling (melkveehouderij)
• voorkomen dat uitspoelingsgevoelige

gewassen dicht bij het water staan 
• precisiebemesting (betere benutting van mest 

bij met name mais- en aardappelteelt)
• slootkantbeheer (voorkomen uitspoeling + 

grond bedekt houden najaar)
• goede bemestingspraktijk en goed 

bodembeheer (bijvoorbeeld groenbemesting)

Wat kunt u nog meer doen? 



Toekomst
Stroomgebieden worden nieuwe 

sponzen met gezond water 





Vragen? Ideeën?  GLB?

Blauwe diensten



Herinrichtingsmaatregelen





Archem-Eerde
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