
Samenwerken aan duurzame en 
innovatieve agrarische watermaatregelen 
binnen het brongebied van de Baakse Beek

Keukentafelgesprekken
De aftrap was een nieuwsbrief waarin het project 
werd aangekondigd. Vervolgens zijn er door 3 
vertrouwenspersonen ruim 50 keukentafelgesprekken 
gevoerd. Thema was: welke maatregelen kunnen 
uitgevoerd worden, die bijdragen aan schoon water, 
een betere bodem en het tegengaan van wateroverlast 
en -tekort. 

Bedrijfsbodemwaterplannen
Zo’n 20 agrariërs gaven aan interesse te hebben om 
mee te doen aan het DAW-project om te onderzoeken 
hoe ze, in afstemming met het Waterschap, de 
waterhuishouding van hun bedrijf in het gebied 
zouden kunnen verbeteren. Deze agrariërs kregen 
het aanbod een Bedrijfsbodem- en waterplan (BWP) 
aan te vragen. In gesprek met Matheijs Pleijter, 
adviseur van Aequator Groen en Ruimte, werden 
de belangrijkste bodem- en wateraandachtspunten 
voor het bedrijf vastgesteld. In een veldbezoek werd 
de bodem beoordeeld en de afwatering bekeken. 
Kansrijke maatregelen zijn vervolgens besproken 
en beschreven in het bedrijfsbodem en –waterplan 
waar de agrariër mee aan de slag kon.

Gesprek met Daniël Nieuwenhuis van het 
Waterschap Rijn en IJssel
In de BWP’s kwam naar voren dat bij veel agrariërs 
de wens leeft meer invloed te hebben op de 
waterhuishouding bij de eigen percelen. Daniël 
Nieuwenhuis, gebiedsmakelaar van WRIJ, is met hen 
het veld in gegaan en heeft onderzocht waar het 

plaatsen van boerenstuwtjes en/of peilgestuurde 
drainage hieraan kan bijdragen. Voor een veldexcursie 
in november 2019 was veel belangstelling. Agrariërs 
in het gebied zagen wat stuwtjes in de praktijk 
kunnen bijdragen. Ook werden 2 percelen bezocht 
met verschillende soorten kruidenrijk grasmengsels. 
Aan de hand van een bodemprofi el kregen de agrariërs 
een beeld van het belang van diepe beworteling en 
bodemleven van een goede watervasthoudende 
bodem. 

Boerenstuwen
Ondertussen zijn er ca. 30 boerenstuwen geplaatst. Er 
loopt een proef met druppelirrigatie, er worden vaker 
andere grasmengsels gezaaid en geïnvesteerd in het 
verhogen van het organisch stofgehalte van de bodem. 

Samenwerkingsovereenkomst tussen agrariërs 
en het waterschap
Eén van de doelen van het project was het verbeteren 
van de samenwerking tussen het Waterschap en de 
agrariërs in het gebied om samen op te trekken 
voor het verbeteren van de kwaliteit en kwantiteit 
van het watersysteem in het gebied. Voor de 
landbouw en maatschappelijk belang. Dat dit doel 
gerealiseerd is komt o.a. naar voren in de getekende 
samenwerkingsovereenkomst. Hierin onderschrijven 
agrariërs uit het gebied, LTO Noord afdeling Oost 
Achterhoek en Waterschap Rijn en IJssel dat de 
uitvoering van het project heeft geleid tot een 
succesvolle samenwerking gericht op de realisatie 
van wateropgaven. Beide partijen zijn er bij gebaat 

dat de directe samenwerking -zoals deze is ontstaan 
tussen het waterschap en de agrariërs in het gebied- 
voortgezet wordt. Daarbij wordt voor de geleidelijke 
weg gekozen, waarbij wensen en belangen worden 
gebundeld. 

Het vervolg in 2021
In het eerste kwartaal van 2021 zal Daniël Nieuwenhuis 
opnieuw in gesprek gaan met de agrariërs in het gebied 
om te evalueren hoe de stuwen werken, welke vragen er 
leven en welke maatregelen genomen kunnen worden 
om de waterhuishouding nog verder te verbeteren. 
Hier wordt dan een concreet plan van aanpak voor 
opgesteld en naar fi nancieringsmogelijkheden 
gezocht, bijvoorbeeld via DAW-maatregelen tegen 
droogte en wateroverlast. Doel van alles is in te 
spelen op de ingezette klimaatverandering. Daarbij 
krijgt de aanpak van droogte prioriteit met een goed 
watersysteem voor het gebied in het algemeen en 
een toekomstbestendige landbouw.

In 2017 heeft het bestuur van LTO Noord afdeling Oost Achterhoek met een groep 
representatieve agrarische ondernemers in het gebied een werksessie georganiseerd om 
te peilen wat de ervaringen zijn met betrekking tot het waterbeheer en de agrarische 
bedrijfsvoering. Uit deze sessie kwam naar voren dat er draagvlak was voor een project waarin 
geïnventariseerd zou worden wat effectieve maatregelen zouden zijn om tot een verbetering 
van de agrarische bodem en waterhuishouding te komen. De opzet was om de uitvoering 
van de maatregelen nadrukkelijk op te pakken als gezamenlijke verantwoordelijkheid van 
agrariërs en het Waterschap Rijn en IJssel. In het eerste kwartaal van 2019 ging het project 
van start, onder leiding van projectleider Hennie Mones van Kadaster, afdeling Ruimte en 
Advies. Nu, bijna 2 jaar later wordt het project afgerond. In die twee jaar is er veel gebeurd. Het projectgebied met terrasrandbeken. 
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De overeenkomst wordt onder corona-omstandigheden 
ondertekend door Leon Bleumink.
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Klimaatrobuust maken 
van je gebied

“Ik zeg: Pak an!”

Creatieve oplossingen om water vast te houden

Mooi om te zien dat er op veel plaatsen in de Achterhoek door zovelen actief 

en praktisch in het veld gewerkt wordt aan het beperken van de gevolgen 

van de toenemende droogte. Daar hebben we immers allemaal last van, 

of het nou om landbouwgrond gaat, natuurterrein, bedrijventerrein, park, 

schoolplein of om je tuin. Als waterschap werken we daar graag en intensief 

aan mee, zoals blijkt uit de voorbeelden in deze nieuwsbrief.  Mooi om te 

merken is dat we daarbij vooral reageren op de vraag uit het gebied: u wilt 

zelf aan de slag en vraagt ons om te helpen! Vergelijk dat eens met een 

jaar of vijf geleden, toen we nog aan de wieg stonden van de gebiedspilot 

Klimaat Klaor?! (www.klimaatklaor.nl). Ging het toen nog vooral om het 

bevorderen van klimaatbewustzijn, om van daaruit mensen te stimuleren 

om met ideeën te komen, inmiddels rolt die sneeuwbal vanzelf en kunnen 

we de vraag haast niet bijbenen! Bewoners en gebruikers geven zelf vorm 

aan het klimaatrobuust maken van hun gebied. Hoe mooi is dat?!

Dit DAW-project ‘Baakse Beek’ is een rechtstreeks product van Klimaat Klaor. 

Met de daarin uitgevoerde onderzoeken, met het uitdragen van kennis op 

kaart en in het veld en met het ondersteunen van de vele initiatiefnemers 

is een beweging op gang gekomen die het verdient om voortgezet te 

worden. Wij ondersteunen dat LTO-initiatief vanuit waterschap Rijn en IJssel 

op alle mogelijke manieren. Daarbij zoeken we ook naar manieren om de 

belangen van natuur en landschap te verbinden met die van de landbouw. 

Waar kunnen we elkaar, als grondgebruikers met last van droogte, helpen 

en versterken? Dat vraagt nog wel aandacht en tijd, immers: vaak stonden 

die belangen ogenschijnlijk recht tegenover elkaar. Maar ik weet zeker dat, 

als we in staat zijn om ook en vooral naar de overeenkomsten te kijken, 

we daar met z’n allen op termijn profijt van gaan krijgen. Een gezonde 

bodem die water vasthoudt biedt voor ons allemaal een stevige basis voor 

toekomstig handelen.

Leon Ruesen,
opdrachtgever watersysteem, waterschap Rijn en IJssel

Voor de start van het DAW-project ‘Baakse Beek’ 

had ik niet durven dromen dat het aantal boeren 

dat meedoet aan de diverse DAW-projecten zo 

groot zou zijn. Natuurlijk hebben de droge zomers 

daarbij geholpen. Het gevoel bij sommigen van 

‘wat willen ze nu weer’ of  ‘dat heeft toch allemaal 

geen zin’ maakte snel plaats voor ‘elke liter water 

die we kunnen vasthouden is er eentje’.  

Daarbij zie je ook de kracht van zo’n project in 

een klein gebied. Als er een of enkele boeren een 

stuwtje hebben of een andere maatregel, dan praat 

het zich rond en collega’s raken ook geïnteresseerd. 

Het Waterschap is niet alleen een instantie 

die elk jaar een aanslag stuurt en verder de 

slootkanten maait. Ze willen graag meedenken 

over watermaatregelen die juist voor de landbouw 

veel nut hebben. En ze hebben mensen in dienst 

die daar verstand van hebben en de boerentaal 

spreken. Dat hebben we nodig!

De samenwerking tussen waterschap en landbouw 

blijft doorgaan, ook na dit project. Dat levert 

vast nog meer creatieve oplossingen op, bij 

huidige deelnemers en bij andere boeren in 

het gebied en ook daarbuiten. Ik ben blij dat we 

hier als LTO afdeling een steentje aan hebben  

kunnen bijdragen.

Mark Ormel
voorzitter LTO afdeling Oost Achterhoek



Luc zit met zijn bedrijf gedeeltelijk op hoge grond. “We zitten hier 25 meter boven 
NAP en hier zijn weinig sloten”, zegt Luc. Een ander deel van zijn bedrijf zit op lagere 
gronden, daar loopt het water gemakkelijk weg. De laatste jaren regent het minder, dat 
doet wat met de grondwaterstand. “Het water blijft hier maar moeilijk in de bodem. Daar 
hebben we nu, met de laatste jaren van droogte, last van.”  Een paar jaar geleden heb 
ik wel eens wat geprobeerd met het afsluiten van een duiker, dat hield het water in de 
sloot wel vast. De meeste sloten zijn gemaakt voor het afvoeren van water. Eerder was 
er natuurlijk vaker een probleem met te veel water dan te weinig. Het is mooi dat het 
Waterschap op mijn perceel een stuw heeft geplaatst die het water in de sloot houdt.

Daniël Nieuwenhuis van het Waterschap geeft aan dat er door andere Waterschappen 
ook (veel) stuwtjes worden geplaatst. “Maar bij Waterschap Rijn en IJssel hebben we 
een andere aanpak”, zegt Daniël. “Wij werken mee met het natuurlijk systeem. De stuw 
op het perceel van Luc staat niet voor niets op die plek waar het nu staat.”

Het Waterschap bezoekt boeren en gaat in gesprek over de ervaringen met droogte 
en/of wateroverlast. Er wordt actief gezocht naar maatwerkoplossingen voor wat de 
boer aangeeft. De vraag van Luc ging over het behouden van water dat uitvloeit uit 
de percelen. Enerzijds kun je pijpen in je drainage steken die even hoog zijn als je 
maaiveld, maar het water dat toch uitvloeit kun je in de sloot behouden door het 

Benutten van natuurlijk 
watersysteem

“Ik heb het idee dat het perceel langer 
vochtig blijft dan voor de stuw er was.”

plaatsen van een stuw. Deze stuw is bedienbaar. Als het 
land te nat blijft, kun je de stuw verlagen en wordt het 
water weer afgevoerd.

Het Waterschap heeft eerst een analyse gemaakt over hoe 
het natuurlijk systeem functioneert. Dit betekent concreet: 
onderzoek naar stroming van water  in de ondergrond. 
Deze zitten er van oudsher, maar zijn nu vaak niet meer 
zichtbaar of actief. De ondergrondse stromingen maken 
onderdeel uit van het natuurlijk systeem om  vocht vast 
te houden en te geleiden. Op het knooppunt van het 
ondergronds stroming en de bovengrondse sloot is de 
stuw geplaatst. Het water uit de sloot zakt daar in het 
ondergrondse stroombaan en dat leidt van oudsher het 
vocht in de bodem. 

Op de vraag of het water nu beter in de bodem blijft, 
zegt Luc: “Ik heb het idee dat het perceel langer vochtig 
blijft dan voor de stuw er was. Uiteindelijk, als het niet 
regent, wordt het natuurlijk wel weer droog. Een stuw is 
tegenwoordig om water te behouden, maar dan moet 
het er eerst wel zijn.”

Interesse?
Heb je interesse in de mogelijkheden van maatregelen van 
het Waterschap tegen droogte? Je kunt contact opnemen 
met Daniël Nieuwenhuis van Waterschap Rijn en IJssel, 
via watervasthouden@wrij.nl.

Op een koude, maar heldere decemberochtend zijn we op het melkveebedrijf 
van Luc Ratering in Lievelde. We praten over stroomgebied Baakse Beek en over 
‘Elke druppel de grond in’ waar Waterschap Rijn en IJssel initiatief toe neemt.
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Water vasthouden op je perceel is 
belangrijker dan ooit tevoren

Rob zit met zijn bedrijf op het Winterswijks Plateau, dus het is hoge grond, 
zo’n 25 meter boven NAP. “Er zijn weinig sloten op mijn perceel voor de 
aan- en afvoer van water. In dit gebied kunnen geen waterbronnen worden 
geslagen en dus kun je geen grondwater oppompen.” Eerder kocht Rob 
land van buren waardoor het hele laatste deel van de sloot langs Robs 
land liep. Mede hierdoor was het Waterschap bereid de sloot te verkopen. 
Rob heeft de sloot ‘langs de offi ciële weg’ gedempt, dus inclusief drainage.

Om te werken aan droogte zijn vele subsidiemaatregelen mogelijk. 
Bijvoorbeeld: compost en maaisel toevoegen aan de bodem om organische 
stof te verhogen, een sloot dempen, stuwtjes plaatsen, peil gestuurde 
drainage, zandgrond verrijken met klei, wateroverschot opslaan in een 
put, bedrijfsbodem- en – waterplannen laten maken incl. profi elkuil, e.d.

Aanvragen nog in 2021
Henk Jolink, gebiedsmakelaar DAW-maatregelen tegen droogte: 
‘Vanaf half oktober 2020 kunnen maatregelen worden aangevraagd. 
Zo’n 40 boeren hebben dat ook al gedaan.  Er is een tegemoetkoming 
in de kosten van 40% met een maximum van € 20.000,-- (per bedrijf). 
Je kunt in heel 2021 nog maatregelen aanvragen.  Wel moet je er rekening 
mee houden dat de maatregelen vóór 31 december 2021 moeten zijn 
uitgevoerd en fi nancieel afgerond.’

Interesse?
Meer informatie over de maatregelen vind je op de website: 
agrarischwaterbeheer.nl/droogte. Klik dan op ‘Folder 
en maatregelen Gelderland’.

Foto’s © Rob Kormelinck

In Lievelde heeft melkveehouder Rob Groot Kormelinck een sloot op zijn perceel aangekocht van 
het Waterschap en de sloot vervolgens gedempt. Dit, om water op zijn perceel beter vast te kunnen 
houden.  Rob heeft hierbij gebruik gemaakt van subsidie voor DAW-maatregelen tegen droogte.


