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Waarom en hoe beheren  
wij het waterpeil

In deze nieuwsbrief onder meer 
aandacht voor: 

Waterschap Drents Overijsselse 
Delta wil water zo goed mogelijk 
aan en afvoeren

Het maaiseizoen gaat begin  
juni weer van start
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Zorg voor 
het water
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Voor u ligt de Agrarische nieuwsbrief 
van mei 2019. Er zijn talrijke  
onderwerpen die bij het waterschap 
spelen en van groot belang zijn voor 
de agrarische sector. Een aantal 
hiervan belichten wij nader in  
deze nieuwsbrief.  

Denk hierbij aan mogelijkheden om maaisel 
direct op te ruimen, de rijzijde en vlotte doorgang 
van onderhoudsmachines, hoe gaan we om met 
beregenen uit grond- en oppervlaktewater en 
maatregelen die nodig zijn omdat het klimaat 
verandert, zoals wie gaat in de toekomst welke 
watergangen onderhouden. 

De inhoud van deze nieuwsbrief geeft antwoorden 
op de nodige vragen, maar kan ook vragen 
oproepen. 

Vragen?
Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact 
met ons opnemen: 088 233 1200 of mail ons: 
info@wdodelta.nl

Inhoudsopgave
  Maaisel direct opruimen met  
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Het waterschap legt het maaisel uit  
de watergangen in veel gebieden op  
de bovenkant van het talud (insteek)  
of in het land. Afgelopen jaar heeft een 
aantal agrariërs in het zuidelijk gebied 
van het waterschap meegereden met 
een kipper en is er een proef gedaan 
met een maaiselplaat. Hiermee zijn 
goede ervaringen opgedaan.

De maaiselplaat werkt als volgt: de ontvanger 
(agrariër) legt de maaiselplaat (kunststofrijplaat 
met ketting) klaar in het land. De plaat wordt 
achter de kraan gekoppeld en de machinist  
legt het maaisel op de plaat. Wanneer de plaat  
vol is, wordt het maaisel van de plaat gedrukt.  
Het maaisel komt zo op grote hopen in het  
land te liggen.
 
Bij het meerijden met de kipper heeft het 
waterschap enkele randvoorwaarden 
meegegeven, waaronder:  
 
   de bak van de kipper moet minimaal 5 meter 

zijn, zodat het maaisel niet naast de kipper 
valt. De maaikorven van het waterschap 
kunnen wel 6 meter breed zijn!;

 
  de agrariër staat er op de afgesproken tijd  

en zorgt ervoor dat de kippers snel gelost 
kunnen worden. Het waterschap wacht niet 
om reden dat het waterschap de kosten zo 
laag mogelijk probeert te houden;   

 
  het waterschap stemt de maaiplanning niet  

af op de bedrijfsvoering van de agrariër.

Maaisel direct opruimen  
met kipper of maaiselplaat

Deze werkwijze heeft impact op de organisatie en 
kan ook niet overal worden toegepast. In gebieden 
met onderhoudspaden is het meerijden met de 
kipper of de maaiselplaat geen optie. Ook niet alle 
onderhoudsmachines van het waterschap kunnen 
op dit moment maaisel in een kipper leggen of het 
maaisel op een plaat leggen. Het waterschap wil 
graag weten in hoeverre er belangstelling is voor 
deze werkwijze. Dan is het mogelijk om de impact 
van deze werkwijze in te schatten en te bepalen of 
en hoe we er verder mee gaan. 

Heeft u belangstelling voor het meerijden met een 
kipper of het klaarleggen van een maaiselplaat en 
rijden we bij u door het land of over een onder-
houdspad dat u in medegebruik heeft? Meldt u  
dan aan via onze website: wdodelta.nl/maaien

Wanneer aanmelden via de website niet lukt, 
dan kunt u ons bellen: 088-2331200.



‘Ik ben geen man van vergaderingen’ 
geeft Erik aan. ‘Maar meedenken en 
ontwikkelen van technische oplossingen 
om efficiënter te kunnen werken is aan 
mij wel besteed. Hierbij hanteer ik het 
motto ‘Simpelheid is de kracht’. Samen 
met medewerkers van het waterschap, 
met name met peilbeheerder Wijnand 
Kruiper, ontwikkelde hij de toepassing 
van de maaiselplaat. 

Positieve test
‘Vorig maaiseizoen is de maaiselplaat in 
de praktijk getest’ vertelt Erik. ‘Deze test 
is positief verlopen. Het maaisel bleef er 
goed op liggen’. Dit betekent dat het 
waterschap deze noviteit de komende 
jaren verder onderzoekt op praktische 
toepasbaarheid. Inmiddels heeft Erik 
voor eigen rekening meerdere maaisel-
platen gemaakt, die hij ook verhuurd aan 
andere boeren en aan het waterschap. 
Het waterschap gaat niet zelf maaisel-
platen aanschaffen en beschikbaar 

Melkveehouder ontwikkelde  
in samenwerking met  
waterschap maaiselplaat

stellen, omdat agrariërs verantwoordelijk 
zijn voor de verwerking van het maaisel. 
De agrariërs zorgen er dan ook voor dat 
de maaiselplaat op het juiste moment op 
de juiste locatie ligt, zodat het maaien 
door het waterschap niet wordt ver-
traagd.  
 

Samenwerking
Erik is zeer tevreden over de samen-
werking met de waterschappers van  
de buitendienst. ‘Dat was al zo tijdens  
de ruilverkaveling een jaar of 4 geleden.  
Dat geldt ook voor vragen over het 
waterpeil en onderhoud van de water-
gangen. Wanneer wij suggesties doen 
vanuit de praktijk, dan neemt het 
waterschap deze serieus. Over contacten 
met medewerkers van het kantoor over 
bijvoorbeeld regelgeving vindt hij wel  
dat dit wat stroever gaat. ‘Ik heb er wel 
eens moeite mee dat ‘kantoormensen’ 
niet altijd goed weten hoe de praktijk 
werkt.’

Toekomst
Erik kijkt met belangstelling uit naar de 
verdere toepassing van de maaiselplaat. 
‘Het zou natuurlijk schitterend zijn dat de 
toepassing hiervan zich als een inktvlek 
uitbreid over het werkgebied van 
Waterschap Drents Overijsselse Delta  
en nog mooier: tot ver daarbuiten’. 

Erik ten Have, zijn vriendin en een medewerker zijn dagelijks volop 
aan het werk op het melkveebedrijf Maatschap Ten Have aan de 
Ketelgatstraat in het buitengebied van Olst. Hij beschikt over een 
uitgebreid machinepark, waarmee hij ook andere bedrijven voort-
helpt. Als bevlogen agrariër kijkt hij regelmatig verder dan zijn  
eigen erf lang is. Een mooi voorbeeld hiervan is dat hij volop met  
het waterschap meewerkte aan de ontwikkeling en toepassing  
van de maaiselplaat als hulpmiddel bij het maaien van sloten. 

 Simpelheid  is de  kracht

Tips voor het waterschap
Of hij nog tips heeft voor het  
waterschap? ‘De maaikalender is 
een mooi hulpmiddel, maar kan  
wel verbeterd worden. Nu kun je 
alleen zien in welke twee weken  
het waterschap bij je langs komt  
om te maaien. Volgens mij biedt  
de digitale techniek meer mogelijk-
heden zoals dat je ‘life’ kunt zien 
waar het waterschap aan het werk 
is. Dan kunnen we daar beter op 
inspelen. Maar deze maaikalender 
zal vast verfijnd worden.’
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Hartelijk dank,  
namens alle water-
schapsvakmannen!
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Een flink aantal watergangen onderhouden we vanaf twee zijden 
door het land van de aanliggende eigenaar. Het ene jaar vanaf de 
ene zijde en het andere jaar vanaf de andere zijde. Welke zijde welk 
jaar aan de beurt is verschilt per gebied. Uit praktische over-
wegingen trekt het waterschap in 2019 alle rijroutes gelijk.  

Het waterschap werkt vanaf 2019 als volgt: 
In de even jaren rijden wij langs de rechterzijde van de watergang, 
stroomafwaarts kijkend in de afvoersituatie en in de oneven jaren 
langs de linkerzijde. Dit geldt voor watergangen, die aan beide 
zijden van de watergang een rijroute hebben, maar die van één 
kant te onderhouden zijn en waar we niet over de onderhouds-
paden rijden. Daar waar een onderhoudsroute aan één zijde van  
de watergang ligt, blijft dit natuurlijk zo!

Dit kan betekenen dat we in 2019 nogmaals over uw land gaan.  
Als dit bij u het geval is, heeft u daarover in april 2019 een brief  
van ons gehad. Mocht dit niet zo zijn, neem dan contact  
met ons: 088-2331200.

Als geheugensteuntje kunt  
u eventueel “lion” onthouden.  

LInker zijde, ONeven jaren

Elk jaar weer ervaart het waterschap, dat 
op een aantal plaatsen de doorgang van 
onze machines wordt versperd. Dit zorgt 
ervoor dat wij ons werk soms niet goed uit 
kunnen voeren, waardoor onnodig extra 
kosten gemaakt worden en de Keur van het 
waterschap wordt overtreden. 

De rijzijde van 
onderhouds machine  
kan veranderen

Vlotte doorgang  
van machines soms  
versperd bij breed-
spooronderhoud

Wij vragen u  
daarom om:

 maaiselbulten bij doorgangen te verwijderen;

 doorgangen voorzien van poortgrepen;

  afrastering bij breedspooronderhoud minimaal  
30 centimeter uit de insteek plaatsen en in een 
smalspoor gebied op 1,50 tot 2 meter uit de  
insteek (afhankelijk van de hoogte);

  weidepompslangen goed markeren in het veld,  
zodat we ze niet raken.
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Het klimaat verandert echter. Perioden 
van droogte worden afgewisseld door 
intense regenbuien, waarbij veel water 
in korte tijd valt. Goed onderhouden 
watergangen die water goed afvoeren  
in natte tijden en aanvoeren in droge 
perioden zijn daarbij cruciaal. Nu en in 
de toekomst, waarbij de verschillen 
tussen nat en droog steeds extremer 
worden.

Om beter voorbereid te zijn op de 
uitdagingen van de toekomst, heeft  
het waterschap recent nieuwe criteria 
vastgesteld op basis waarvan wij 
watergangen indelen. Hiermee worden 
watergangen ingedeeld in drie catego-
rieën: A, B of C. Hydrologische uitgangs-
punten zijn de basis van deze criteria.  
Uit deze indeling volgt wie de watergang 
moet onderhouden: het waterschap of 

de aanliggende perceeleigenaar.  
Het gevolg van deze nieuwe indeling  
is dat voor sommige watergangen de 
onderhoudsplichtige wijzigt. Een aantal 
watergangen wil het waterschap zelf in 
onderhoud nemen (A). Het onderhoud 
van andere watergangen wil het 
waterschap juist overdragen (B of C). 
Het waterschap voert schouw uit op de 
watergangen. De watergangen worden 
in principe niet geschouwd. 

Deze veranderingen worden de 
komende vier jaar stap voor stap in  
ons gehele werkgebied doorgevoerd.  
We starten hiermee rond Smilde en 
eindigen rond Deventer. Wanneer dit in 
uw regio en bij watergangen langs uw 
percelen speelt, dan wordt u door ons 
benaderd. 

Voor meer informatie over  
Waterschapszorg en welke wijzigingen 
wij in de eerste deelgebieden  
gaan doorvoeren, kijk op:  
www.wdodelta.nl/waterschapszorg

Waterschapszorg gaat over de zorg voor het water:  
wie beheert en onderhoudt welke watergang? Waterschap 
Drents Overijsselse Delta wil water zo goed mogelijk aan-  
en afvoeren. Op die manier bedient het waterschap de functies 
in een gebied, zoals landbouw en natuur, zo optimaal mogelijk. 
Om dat te kunnen doen, wil het waterschap de grote, regionaal 
belangrijke watergangen zelf onderhouden. De kleine regionaal 
belangrijke watergangen en de individuele perceelsloten worden 
onderhouden door de aanliggende perceeleigenaren. 

‘ Goed onderhouden 
watergangen die 
water goed afvoeren 
in natte tijden en 
aanvoeren in droge 
perioden zijn 
cruciaal.’

Waterschapszorg: 
nieuwe indeling water gangen 

Voorbereid op een toekomst met  
meer droogte en wateroverlast 
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Waarom en hoe beheren 
wij het waterpeil?

Voorheen werkte het waterschap met een 
vast zomer- en winterpeil. Meer inzicht, 
klimaatverandering en technische vooruitgang 
maken het noodzakelijk en mogelijk om nu met 
flexibel waterpeilbeheer te werken. Dit houdt in 
dat we zoveel mogelijk werken met een minimum- 
en maximumpeil. Binnen de bandbreedte 
hiervan en afhankelijk van de actuele afvoer/
aanvoer van water, stellen wij dit peil in. Met 
flexibel peilbeheer kunnen we de waterpeilen 
beter in de hand houden en snel schakelen. 

Dit is vooral van belang tijdens perioden van 
wateroverlast en droogte. De bandbreedte van 
de na te streven peilen ligt vast in de operationele 
peilenkaart (OPK) van het waterschap. Deze kaart 
is opgebouwd uit peilbesluiten en streefpeilen. 
Wanneer niet voldaan kan worden aan de 
vastgestelde streefpeilen, kan besloten worden 
tot aanpassingen van de afmetingen van de 
watergangen en/of gemalen/stuwen of invoeren 
nieuwe streefpeilen. 

Flexibel peilbeheer

1.973
stuwen

346
gemalen

1.973
stuwen

346
gemalen

Dagelijks zijn wij in ons werkgebied bezig met 
het regelen van het gewenste waterpeil in het 
buitenwater zoals sloten, kanalen, weteringen 
en meren. Een netwerk van ongeveer 350 
gemalen en 1.900 stuwen zorgt hiervoor. Het 
gewenste peil hangt sterk af van het soort 
gebied zoals bestemd voor landbouw, natuur 
of water in de stad. In landbouwgebieden en 
in de stad zijn bijvoorbeeld andere waterpeilen 
gewenst dan in natuurgebieden.
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grondwater-
stand

maaiveld

functie natuur functie landbouw functie stedelijk/bebouwing

Er is en sterk verband tussen het grondwaterpeil en het waterpeil in sloten en 
andere watergangen. In landbouw- en stedelijke gebieden is een lager grondwater-
peil van belang dan in natuurgebieden. Hierop passen wij het peilbeheer aan.

Gewenst  
waterpeil:
 
Het waterpeil in de water  
gangen wordt bepaald door:
1.  De instellingen van de  

stuwen en gemalen.
2.  De grootte van de watergang.
3.  De begroeiing van de watergang.  

Deze factoren zijn op elkaar afgestemd. 
Daarnaast beïnvloeden weersomstan-
digheden, kenmerken van het gebied en 
gebruik van de grond deze waterstanden. 

Tijdens het groeiseizoen, van mei tot  
oktober, bestaat het dagelijkse  
beheer uit het draaien aan de knoppen 
‘peilbeheer’ en ‘onderhoud’. 

Het waterschap bepaalt waar tijdens het 
groeiseizoen, gelet de omstandigheden, 
de prioriteiten voor het onderhoud liggen. 
In het algemeen geldt dat wij in een droog 
en warm voorjaar vooral de aanvoersloten 
als eerste schoonmaken. Wanneer juist 
sprake is van natte omstandigheden en 
(verwachte) hoge waterafvoeren dan  
krijgen watergangen belangrijk voor  
de afvoer prioriteit. 

9



10

  De maaiplanning 2 weken van tevoren is te vinden  
op wdodelta.nl/maaien voor de gebieden waar we 
door het land rijden om het onderhoud uit te voeren. 
 

  De regeling voor vergoeding van rijschade aan 
hoogwaardige gewassen, in een deel van het 
werkgebied van het waterschap is vervallen.  
Gewasschade bij regulier onderhoudswerk,  
wordt vanaf 2019 niet meer vergoed.

 
  Niet georganiseerd wandelen over onderhouds  -

paden (op eigen risico) en ongemotoriseerd varen  
en schaatsen op onze hoofdwatergangen is  
toegestaan.Honden dienen aangelijnd te zijn.

Wanneer mag ik 
water onttrekken  
en wanneer niet.
De beschikbaarheid van voldoende water is 
niet vanzelfsprekend. Door de verandering  
van het klimaat kunnen de problemen van 
droogte toenemen. Voldoende zoet water 
in de zomer komt onder druk te staan en 
watergangen kunnen droogvallen. Dat raakt 
iedereen in ons werkgebied. Wanneer de 
aanvoer van water wegvalt, is het niet meer 
mogelijk om watergangen op peil te houden  
en de mogelijkheden voor beregenen nemen af. 

Om knelpunten door droogte te beperken, heeft het 
waterschap beleid opgesteld voor beregening uit grond- en 
oppervlaktewater. Uitgangspunt hierbij is ‘onttrekken waar 
het kan, beschermen waar het moet’. Voor beregening uit 
oppervlaktewater zijn kwetsbare wateren aangewezen, waar 
bij droogte nieuwe onttrekkingen niet toegestaan zijn.  
Verder geldt hiervoor dat onttrokken mag worden zolang  
de afvoer van de betreffende watergang niet stil valt, er 
genoeg aanvoer is en het waterpeil niet zakt. Voor berege-
ning uit grondwater geldt dat nieuwe onttrekkingen in een 
zone van 200 meter rondom kwetsbare natuurgebieden die 
afhankelijk zijn van grondwater, niet toegestaan zijn.

Vergunning nodig of melding verplicht 
Het onttrekken van grond- of oppervlaktewater voor 
beregening moet in alle gevallen bij het waterschap worden 
gemeld en vaak is een vergunning nodig. Dit hangt af  
van de capaciteit van de installatie. U vindt de meldings- en 
vergunningsgrenzen in onze Keur, maar u kunt natuurlijk ook 
contact opnemen met één van de vergunningverleners van 
het waterschap: 088 2331200 of vergunningen@wdodelta.nl  
Voor meer informatie over de beregenings regeling kijkt u op: 
wdodelta.nl/vergunningen

Onderhoudspaden 
meemaaien kan met 
gebruiksovereen-
komst 
Het waterschap heeft langs een deel van de 
hoofdwatergangen onderhoudspaden liggen.  
Dit zijn stroken grond (vaak in eigendom van  
het waterschap) van 1,5 tot 5 meter waarover  
de onderhoudsmachines rijden en waar het 
maaisel wordt opgelegd. 

Wij krijgen regelmatig de vraag of de onderhoudspaden  
door aanliggende agrariërs ook mogen worden gebruikt.  
Dit is mogelijk als er een gebruiksovereenkomst is afgesloten, 
waarin voorwaarden zijn gesteld. Meemaaien van de onder-
houdspaden is dan mogelijk en bij breedspoorpaden kan  
het pad ook beweid worden. Wij vinden het belangrijk dat  
vooral de doorgangen goed geregeld zijn, zodat de watergang 
altijd toegankelijk is voor onderhoud. De paden mogen niet 
worden bemest en bespoten en moeten voor recreatief mede-
gebruik toegankelijk blijven. Volgens de Rijksdienst voor Onder-
nemend Nederland (RVO) mogen de paden niet meegeteld 
worden in de mestboekhouding, omdat u niet de feitelijke  
beschikkingsmacht over deze stroken grond heeft. 

De muskusrattenbestrijders van het waterschap 
gebruiken steeds meer een quad bij werkzaamheden  
in het veld. Wij houden hierbij zoveel mogelijk rekening 
met vee en gewassen en proberen u geen overlast te 
bezorgen. Wanneer hier wel sprake van is, vragen wij  
u vriendelijk dit met de bestrijder te bespreken die in  
uw gebied aan het werk is. U kunt hiervoor contact 
opnemen met het waterschap: 088-2331200.

Muskusratten bestrijders  
gebruiken quad steeds meer  
bij bestrijding

Wist u dat:
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Waterschap Drents Overijsselse Delta wil u 
zo goed mogelijk te woord staan bij vragen, 
meldingen, klachten of wensen. Daarvoor kunt u 
bellen met het waterschapskantoor in Zwolle.

Van maandag tot en met vrijdag zijn wij bereikbaar tijdens 
kantooruren (8.00 tot 17.00 uur) via telefoonnummer  
088 - 233 12 00. In geval van calamiteiten zijn wij op dit 
nummer 7 maal 24 uur bereikbaar. 

Op wdodelta.nl vindt u specifieke informatie over het 
waterschap zoals het aanvragen van vergunningen, de 
maaikalender en bekendmakingen. Ook kunt u ons altijd  
een e-mail sturen: info@wdodelta.nl

Gebiedsbeheerders
Als waterschap komen we graag in contact met inwoners en 
ondernemers. Ook zijn we graag op de hoogte van wat er 
speelt in ons werkgebied. Om dit te weten, werken we onder 
meer met gebiedsbeheerders.

Deze medewerkers van het waterschap zijn het eerste 
aanspreekpunt voor vragen en opmerkingen over het 
watersysteem in ons gebied. Daarbij kunt u denken aan 
vragen over het beheer en onderhoud van onze sloten, 
kanalen en vijvers.

Heeft u een vraag? Stel hem gerust. De gebiedsbeheerders 
helpen u graag. U kunt hen bereiken via het algemene 
telefoonnummer en mailadres. Op de kaart kunt u zien welke 
gebiedsbeheerder voor welk gebied verantwoordelijk is. 

Paul JansenAndré Koekkoek

Bert van Olst Henk Jan Tobbe

Miranda Borst Johan Snippe

Grens Gemeente

Stedelijk gebied

Grens WDODelta

Andre Koekoek

Bert van Olst

Paul Penning

Paul Jansen

Miranda Borst

Johan Snippe

Henk Jan Tobbe

Westerveld Midden-Drenthe

HoogeveenDe WoldenMeppel

Steenwijkerland

Staphorst
Zwarte-
waterland

Kampen

Zwolle Dalfsen

Raalte
Olst-
Wijhe

Deventer

telefoon

(088) 233 12 00

Paul Penning

Eén centraal nummer voor vragen, 
meldingen, klachten of wensen
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