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Wat weet u al?



1. Hoeveel huishoudens zijn er binnen 

het beheergebied van HDSR?

Wat weet u al?
A is hand omhoog

B is hand naar beneden 

Antwoord:

A. 283.000 

B. 415.000



Wat weet u al?
A is hand omhoog

B is hand naar beneden 

Antwoord:

A. 30%

B. 40%

2. Hoeveel procent van het 

oppervlak van HDSR bestaat uit 

veenweide gebied?



3. Hoeveel geld wordt in 2019 door 

HDSR omgezet voor veilige dijken, 

droge voeten en gezond water?

Antwoord:

A. € 54,7 miljoen

B. € 119,3 miljoen

Wat weet u al?
A is hand omhoog

B is hand naar beneden 



4. Naar welk zeegemaal wordt 

het water vanuit de polders bij 

Kockengen heen gepompt?

Wat weet u al?
A is hand omhoog

B is hand naar beneden 

Antwoord:

A. Katwijk

B. IJmuiden



5. Wat is de gemiddelde hoogte 

ligging van de polders rondom 

Kockengen in meter NAP?

Wat weet u al?
Open vraag



Wat weet u al?

NAP -
1,90

NAP -
1,50

NAP -
1,50

NAP -
0,50



6. Hoe snel denkt u dat de 

bodem eigenlijk gemiddeld 

daalt in de polders rondom 

Kockengen?

Wat weet u al?
A is hand omhoog

B is hand naar beneden 

Antwoord:

A. 6 mm per jaar 

B.10 mm per jaar 



7. Hoe dik is het resterende veen gemiddeld 

in de polders rondom Kockengen?

Wat weet u al?
A is hand omhoog

B is hand naar beneden 

Antwoord:

A. 6 meter

B. 12 meter



Het waterschap



Het waterschap 

Het Rijk

De Provincie

gemeenten Waterschap

Sinds 1994



Het waterschap

Veilige dijken     20,5

Droge voeten 38,4

Schoon water 60,4

Kerntaken:

76 km dijken

136 km regionale keringen

192 gemalen

1550 stuwen

25 sluizen

Centrale automatisering waterbeheer

17 rioolwaterzuiveringen



Het waterschap

82.000 ha

21.000 bedrijven

283.000 huishoudens 



Het waterschap

Ca. 2 meter onder zeeniveau 



Het fenomeen bodemdaling 
in het veen



Het fenomeen bodemdaling 
in het veen



Het fenomeen 
bodemdaling in het veen 



Het fenomeen 
bodemdaling in het veen 



Het fenomeen bodemdaling 
in het veen

Bron:
The relative contribution of peat compaction and
oxidation to subsidence in built-up areas in the

Rhine-Meuse delta, the Nederlands

2018, van Asselen et al Universiteit Utrecht



Het fenomeen bodemdaling 
in het veen



Het fenomeen bodemdaling 
in het veen



Het fenomeen bodemdaling 
in het veen

Componenten maaivelddaling in slappe grond

Zwel en krimp; seizoensgebonden, (gedeeltelijk) omkeerbaar

Zetting; bovenbelasting, (on)omkeerbaar

Inklinking; afname van waterdruk door ontwatering zorgt voor 
compactie van bovenlaag, (on)omkeerbaar

Oxidatie; vergaan van organisch materiaal, onomkeerbaar



Het fenomeen bodemdaling 
in het veen

Oorzaak daling veenpolders: 

Oxidatie (60%)

Inklinking (20%)

Krimp en zwel (15%)

Zetting (5%)  vooral in stedelijk gebied



Het fenomeen bodemdaling 
in het veen

Oorzaak daling veenpolders: 

Oxidatie (60%)

Inklinking (20%)

Krimp en zwel (15%)

Zetting (5%)  vooral in stedelijk gebied



Het fenomeen
bodemdaling in het veen

Winter

Zomer

GrondwaterstandSlootpeil

Doorsnede perceel

Drooglegging
Maaiveld

Opbolling door neerslag en kwel

Uitzakking door verdamping en wegzijging



De werking van 
onderwaterdrainage

Oude grondwaterstandstand Nieuwe grondwaterstand

Beïnvloeden grondwaterstanden

Draineren in natte perioden en infiltreren in de droge periode



Watervat voor extra druk drainage en infiltratie

Actief grondwaterstand sturen

Eerste proeven op het VIC veel belovend

Gebied gezocht om dit te testen: Spengen

De werking van 
onderwaterdrainage



Het waterschap en 
bodemdaling



Het waterschap en bodemdaling



Het waterschap en bodemdaling

Het gebied zakt en de zeespiegel stijgt

Nu nog geen probleem, op termijn wel

Samen met het gebied aan de slag 

Maatregelen uitproberen



PAUZE



Filmpje

https://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1885189/proef-

tegen-bodemdaling-in-polder-kockengen-lijkt-aan-

te-slaan.html



2016 – 2020: Bedrijvenproef sturen 
met grondwater Spengen



‘Het is een 
gezond idee’

‘Ik ben in voor 
nieuwe dingen’

‘Ik wil minimaal 8 ha 
in de proef, anders 
leer ik te weinig’

‘Bodemdaling is een 
probleem’‘Vlak houden van grondwaterstand 

is interessant’

2016: Met dit idee boer op



2016: Aanleg infiltratiebuizen

7 deelnemers

55 hectare

Gewoon doen en samen ontdekken!



Maatwerk per deelnemer



Waterton

Regelkast

Ondergrondse
Grondwaterpeilbuis

2017: Volautomatisch systeem

Waterton



Waterton

2018 & 2019: 
systemen op zon- en windenergie

Waterton



Eerste resultaten bedrijvenproef



Eerste resultaten bedrijvenproef

Grondwaterstanden

Bodemdaling

Waterverbruik





Resultaten grondwaterstand

veilige dijken ● droge voeten ● schoon water



Resultaten grondwaterstand

veilige dijken ● droge voeten ● schoon water



Resultaten Bodemdaling



Resultaten Bodemdaling



Resultaten Bodemdaling



Resultaten Bodemdaling

Locatie Verschil 2017 -2018 Verschil 2018 - 2019

Veen West drukdrainage - 0,1cm - 0,4 cm

Veen West referentie - 0,1 cm - 1,1 cm

Veen Oost drukdrainage + 1,3 cm - 0,7 cm

Veen Oost referentie + 1,9 cm - 1,8 cm



Resultaten Bodemdaling

?



Resultaten waterverbruik



Resultaten watervraag



Ervaringen in het veld

Draagkracht

Beweiding

Gewasgroei



Eerste resultaten bedrijvenproef: 
Aanpak nu al een succes

Gewoon beginnen en samen ontdekken

Niet vooraf alle antwoorden willen weten

Geef ruimte

Sta naast de mensen



Bodemdaling is ‘hot’



Bodemdaling is ‘hot’



Bodemdaling is ‘hot’



Bodemdaling is ‘hot’

Goede samenwerking tussen agrarische 

sector en waterschap

Boeren nemen het peilbeheer over

Kan oplossing zijn voor essentiële 

dreiging zakking veengebieden



Bodemdaling is ‘hot’

10 deelnemers

230 hectare (90%), Kortrijk en Portengen

Variëren oppervlaktewaterpeil

Kockengen



Bodemdaling is ‘hot’



Einde presentatie

Dank voor uw aandacht! 


