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Oeverafkalving in het agrarisch 
beheerde veenweidegebied

oorzaken, oplossingen en kansen



De oever
• Oever is de overgang tussen (agrarisch beheerd) perceel en watergang

• Watergang is van het waterschap, 

• Perceel én oever van de perceeleigenaar, 

• Agrarische collectieven: verschillende ‘oever’ pakketten die inspelen op inrichting en beheer



BKG-emissie

Probleem van afkalving

Perceeleigenaar

- Verloren gaan van kostbaar land

- Slechtere gebruikswaarde bodem en water
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Waterschap

- Verslechterde waterkwaliteit – aanwas nutriënten

- Beheer- en onderhoudskosten

Foto JP Schilder BV

→ Oever wordt bagger



Oeverafkalving: twee verschijningsvormen

Steile oever

• Mate van afkalving groter bij steilere oever

• Vaak grotere watergangen – stroming en golfslag
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Oeververzakking

• Brede verweekte zone

• Watergang kan smaller ipv breder worden



Afkalving oevers veenweide

FYSISCHE PROCESSEN

• Afkalving is het afbrokkelen, afglijden van oevers in de 
sloot door de impact van externe krachten en energie:

• Golven

• Stroming

• Zwaartekracht (té intensief baggeren)

BIOGEOCHEMISCHE PROCESSEN

• Afkalving is de afbraak van veen gevolgd door verzadiging 
met water - verlies van structuur met erosie tot gevolg
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INTENSIEF NATTE PERIODES – m.n. wanneer voorafgegaan door droogte

WIND, REGEN, STORM



Oorzaken afkalving in het veenweide
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GOLFSLAG
- Breedte (diepte)
- Strijklengte, oriëntatie tov wind
- Oevertalud
- Vaartuigen

AFWEZIGHEID VEGETATIE
- Perceelbeheer
- Aantasting dieren
- Peilfluctuaties
- Stroming/ golfslag
- Slootschonen

WATERPEIL
- Snelle fluctuaties
- Drooglegging

TÉ INTENSIEF BAGGEREN

STORM

INTENSIEF NATTE PERIODES

FYSISCH

STROMING
- Wateropgave (af/ doorvoer)
- Haakse sloten
- Greppels
- Obstakel in sloot
- Afstand tot gemaal - verhang
- ‘Hoeken’ in watergang

AANTASTING DOOR DIEREN
- Vertrapping
- Holen van kreeften, muizen, e.d.
- Woelen van vissen
- Machines op rand

CHEMISCH BIOLOGISCH

KWEL

BIOCHEMISCHE PROCESSEN
- Veen type en mate van veraarding
- Interactie-oppervlak bodem en water
- Waterkwaliteit
- Inlaat gebiedsvreemd water

Van Rotterdam et al., 2020



Inzicht in oorzaken
Digitale handreiking: https://nmi-agro.shinyapps.io/Handreiking/ 
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Oplossingen

Een goed functionerende watergang met stabiele oevers

• Combinatie van inrichting, beheer, bedrijfsvoering 

• Geen simpele generieke maatregelen

• Samenwerking tussen waterschap, perceeleigenaar en stimulering vanuit overheid en marktpartijen

Wat is daarvoor nodig?

- Consensus over doelstellingen

- Afspraken over inrichting én onderhoud

- Met alle betrokken partijen

- Korte en lange termijn
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Vegetatie

Meerdere doelen voor een stabiele oever:

- Beschermen oever tegen stroming en golfslag

- Bij elkaar houden verzakte oever – sterke 
doorworteling belangrijk

- Aangepaste vegetatie als buffer tussen perceel 
en sloot
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Sollie et al. (2010)



Perceeleigenaar

RUST:

- Bufferzone: niet 
bemesten, beperkt 
maaien

- Niet belasten: machines 
en vee uit de kant houden

- Diep wortelend gewas, 
Pitrus gedogen!

- Terughoudend schonen en 
baggeren
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Waterschap

REALISTICH, BEWUST EN TERUGHOUDEND

- Haalbare onderhoudseisen (bv wat betreft diepte) 

- Bewustwording belang en beheer stabiele oevers bij uitvoerders, loonwerkers en schouwmeesters

- Sturen op terughoudend en voorzichtig beheer - bv baggeren belonen per km watergang ipv kuubs

- Gemalen: sterke fluctuaties in peilen voorkomen

- Directe relatie (agrarisch) peil en afkalving is niet lineair maar niet te laag, niet te hoog en min. 
fluctueren

- Bij aanleg natuurvriendelijke oevers rekening houden met oeverafkalving in zowel aanleg als beheer
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Afkalving: NVO

RUST:

- Inrichten én beheer

- Beschoeiing beperken invloed van stroming en golfslag

- diepte afhankelijk van stroming/ golfslag

- Niet te ver van de kant

- én onderhouden

- Achter beschoeiing schuin talud voor vegetatie

- Rasters van gaas tegen woelende vissen – effectief 
stimuleren vegetatieontwikkeling
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Stabiele oevers: een prachtige kans!

Stabiele oevers dragen bij aan:

- Betere waterkwaliteit

- Weerbaardere ecosysteem sloot

- Betere gebruikswaarde landbouw

- Minder broeikasgasemissies

- Lagere onderhoudsdruk

Maar ook aan

- Biodiversiteit

- Natuurdoelstellingen

13



soil for life

Vragen?

debby.vanrotterdam@nmi-agro.nl
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