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Inleiding
In de zomer van 2015 ben ik voor het laatst in het westelijk veenweidegebied
geweest. Het gebied dat ik bezocht, de Krimpenerwaard, heb ik per pont
bereikt. Het gaf me het gevoel terug in de tijd te gaan. De stilte en de smalle polderlinten waar boerenfamilies al generaties wonen met doorzichten op
het weidse groene land aan weerszijden. Er is eeuwen hard gewerkt voor
een bestaan. Nu nog zijn het hard werkende mensen in de melkveehouderij
die bijzonder goede melk en kaas produceren. Ze leven in eenheid met hun
vee, gras, water en de bijkomstige natuur waardoor er een bijzondere synthese plaats vindt tussen landbouw en natuur. Een synthese die er al eeuwen
heerst en waarvan je denkt dat die altijd zal blijven bestaan, maar de werkelijkheid is anders.
De provincie heeft namelijk de afgelopen jaren veel grond aangekocht en
boeren uitgeplaatst met als doel een natte moerasverbinding tussen de delta
en de Wadden te realiseren. De duur aangekochte gronden liggen verspreid
en meestal niet op de plek waar de natuur is bedacht wat tot hoge jaarlijkse
kosten leidt. Het beleid is met name gericht op de natuur waarbij nauwelijks
geld beschikbaar is voor het verbeteren van de condities voor de landbouw,
de drager van het landschap. Terwijl het voor de landbouw met haar dure waterbeheer steeds moeilijker wordt om een winstgevende melkveehouderij te
runnen in het gebied dat nog middeleeuws van inrichting is en waar bodemdaling plaatsvind. De landbouw is momenteel niet duurzaam. Met het verdwijnen van de melkveehouders, verdwijnt ook de drager van het landschap. Dit
betekend dat het oude cultuurhistorische landschap niet intact blijft en er een
quasi Krimpenerwaard ontstaat.

Deze MSc thesis heeft als doel een alternatief te bieden op deze huidige monofunctionele gebiedsontwikkeling. Een alternatief waarbij er voor de landbouw en het landschap van de Krimpenerwaard wel een duurzame toekomst
geboden kan worden. Deze thesis kan daarnaast als communicatiemiddel
dienen binnen de discussie over de gebiedsontwikkeing van de Krimpenerwaard. Door het verrichten van een ontwerpend onderzoek naar een duurzame vorm van landbouw voor de Krimpenerwaard is er een integraal ontwerp
ontstaan dat bestaat uit een multifunctionele bergboezem. Deze duurzame
vorm van landbouw bestaat uit de innovatieve oplossing van inpassing van
onderwaterdrains op grote schaal dat de productieomstandigheden verbeterd
en de snelheid van de bodemdaling met de helft laat afnemen. De bergboezem speelt in op de gevolgen van de inpassing van onderwaterdrains op grote schaal. Namelijk het sneller reageren van het watersysteem, het tekort van
water in droge tijden en wateroverlast in natte tijden. Door de bergboezem
kan het watersysteem beter inspelen op het sneller reageren van het watersysteem, kan het water bergen in natte tijden en vasthouden om in droge
tijden te kunnen gebruiken.
Het ontwerp van de bergboezem is ingebed in het fijnmazige netwerk van
middeleeuwse kades. De aanleg van nieuwe kades en versteviging van bestaande kades vergroot de recreatieve ontsluiting over land en accentueert
de cultuurhistorie van het gebied. Daarnaast ontstaat er door het brede boezemwater een vaarwereld dat met het recente openstellen van de Stolwijkersluis in directe verbinding staat met de Hollandse IJssel. Door deze versterking van recreatieve mogelijkheden wordt onder meer de mogelijkheid tot
verkoop van streekproducten vergroot. Door de vele verschillen in waterpeil
ten opzichte van maaiveld die er ontstaan binnen de bergboezem ontstaan er
veel kansen voor de ontwikkeling van verschillende natuurtypen en habitatten
waaronder een leefgebied voor de Otter. De uitwerking van een zomerkamp/
recreatiegebied binnen de bergboezem laat zien dat het regionaal ontwerp
ook kansen biedt voor kinderen uit de Randstad. De scouting wordt hierbij als
metafoor gebruikt. Het ontwerp van dit zomerkamp heeft een compositie die
is gebaseerd op de wetmatigheid van het landschap en maakt doormiddel
van terpen droge kampeerplekken mogelijk en beplanting van meer duurzame boomsoorten. Dit kamp biedt plaats aan verschillende aanmeerplekken
die in directe verbinding met de vaarwereld van de boezem staan. Dit integrale ontwerp zal het draagvlak onder de bewoners vergoten. en zorgt voor
een samenhang in de gebiedsontwikkeling.

Samenvatting
Het Westelijk veenweidelandschap met haar slagenverkaveling is uniek in
de wereld en vormen de longen van de Randstad. Bijzonder is dat dit landelijke gebied nu nog grotendeels middeleeuws van inrichting is. In dit unieke
cultuurlandschap zakt echter door het afwatersysteem de bodem. Het veen
in de bodem breekt af omdat het door een lage waterstand ten behoeve van
landbouw aan zuurstof wordt blootgesteld. De gevolgen van bodemdaling zijn
groot. Waterbeheer wordt duur en ingewikkeld, er zijn hoge kosten aan herstel en aanleg van infrastructuur en er vindt door de afbraak van veen uitstoot
van broeikasgassen plaats. Het overgaan op ander grondgebruik dan landbouw is echter niet de oplossing want met het verdwijnen van de landbouw
verdwijnt ook de drager van het landschap en dus uiteindelijk ook het unieke
cultuurlandschap. Het waterpeil vormt de sleutel tot de oplossing. Door landbouw met een hoog waterpeil zou de bodemdaling geremd kunnen worden
en het unieke cultuurlandschap een toekomst hebben. Aanleiding voor een
onderzoek naar een duurzame vorm van landbouw (landbouw met een hoog
peil).
Het gebied de Krimpenerwaard is een uitstekend testgebied voor een ontwerpend onderzoek naar een duurzame vorm van landbouw. Het is een herkenbare landschappelijke eenheid dat zeer kwetsbaar is voor bodemdaling
en bij uitstek een landbouwgebied is. De landbouw heeft het moeilijk in de
Krimpenerwaard. Dit heeft te maken met de kostbare gebiedsontwikkeling
die met name gericht is op het realiseren van natuurdoelen waarbij nauwelijks
geld beschikbaar is voor het verbeteren van de condities voor de landbouw.
Terwijl het voor de landbouw met haar middeleeuwse landbouwstructuur en
dure waterbeheer steeds moeilijker wordt om een winstgevende melkveehouderij te runnen. Met het verdwijnen van de melkveehouders zou ook het
oude cultuurhistorische landschap verloren gaan.

Deze MSc thesis biedt een duurzaam en integraal alternatief op deze monofunctionele gebiedsontwikkeling in de Krimpenerwaard. Door het verrichten
van een ontwerpend onderzoek naar de mogelijkheden voor landbouw met
een hoog peil is een integraal ruimtelijk ontwerp ontstaan dat laat zien dat er
voor de landbouw en het landschap van de Krimpenerwaard wel een duurzame toekomst is. Deze duurzame vorm van landbouw bestaat uit de innovatieve oplossing van inpassing van onderwaterdrains op grote schaal dat de
productieomstandigheden verbeterd en de snelheid van de bodemdaling met
de helft laat afnemen. Uit onderzoek is echter gebleken dat inpassing van
onderwaterdrains op grote schaal grote gevolgen kan hebben voor de waterhuishouding. Door het ontwerp van een bergboezem in de Krimpenerwaard
wordt het omgaan met deze gevolgen van inpassing van onderwaterdrains
op grote schaal mogelijk gemaakt. Daarnaast biedt deze bergboezem kansen
voor recreatie, natuur en versterking van de leesbaarheid van het cultuurhistorisch landschap.
Het ontwerp van de bergboezem sluit aan op de peilvakken en is ingebed
in het fijnmazige netwerk van middeleeuwse kades. De aanleg van nieuwe
kades en versteviging van bestaande kades vergroot de recreatieve ontsluiting over land en accentueert de cultuurhistorie van het gebied. Daarnaast
ontstaat er door het brede boezemwater een vaarwereld dat met het recente
openstellen van de Stolwijkersluis in directe verbinding staat met de Hollandse IJssel. Door de vele verschillen in waterpeil ten opzichte van maaiveld die
er ontstaan binnen de bergboezem kansen voor de ontwikkeling van verschillende natuurtypen en habitatten waaronder een leefgebied voor de Otter. De
uitwerking van een zomerkamp/ recreatiegebied binnen de bergboezem laat
zien dat het regionaal ontwerp ook kansen biedt voor het dagelijks leven van
bijvoorbeeld kinderen uit de Randstad.

Het verrichten van ontwerpend onderzoek bij een multidisciplinaire opgave
als deze heeft meerdere voordelen. Zo zijn er vele aanpassingsmomenten
tijdens het proces waarbij het ontwerp getest is met behulp van deskundigen
van andere disciplines. Dit heeft geleid tot betrouwbare ontwerpkennis over
hoe om te gaan met het watersysteem bij inpassing van onderwaterdrains op
grote schaal. Dit principe van een multifunctionele bergboezem die inpassing
van onderwaterdrains op grote schaal mogelijk maakt kan ook in soortgelijke veenweidegebieden worden toegepast zoals… Zo kan er een enorme
besparing worden gedaan op kosten rond co2 emissies, maar ook op de
kosten die samengaan met de gevolgen van bodemdaling. Daarnaast is dit
regionaal ontwerp een voorbeeld hoe om te gaan met de toekomstige behoefte om water vast te houden in het middeleeuws veenweidelandschap ten
gevolge van klimaatverandering. Een regionale benadering is nodig omdat de
stakeholders regionaal opereren zoals het waterschap, de provincie, etc. Tot
slot biedt het regionaal ontwerp ook kansen voor recreatie op het menselijk
schaalniveau.

Leeswijzer
Deze MSC thesis richt zich op de Krimpenerwaard, een van de oudste en
fraaiste cultuurlandschappen van Nederland waarvan het voortbestaan onder
druk staat. Het ontwerpend onderzoek laat zien hoe een innovatieve oplossing om bodemdaling tegen te gaan kan leiden tot een integraal ontwerp
dat perspectief biedt voor recreatie, natuur en landbouw met versterking en
behoud van cultuurhistorie voor de regio.
De eerste twee hoofdstukken vormen de context van het ontwerpend onderzoek. Hier wordt het landschap geïntroduceerd met haar problemen en wordt
mijn kijk als landschapsarchitect hierop binnen het huidige debat behandeld.
In hoofdstuk drie wordt het verloop van het ontwerpend onderzoek naar een
alternatieve duurzame vorm van landbouw voor de Krimpenerwaard beschreven. Dit leidt tot twee modellen voor een regionaal ontwerp en gaat uit van
het inpassen van onderwaterdrains op grote schaal in combinatie met een
boezem. Hoofdstuk vier vormt de beschrijving van het ontwerp in de vorm van
vijf deelgebieden en statistisch in diagrammen. Twee deeluitwerkingen laten
zien wat het ontwerp te bieden heeft op menselijke schaal. Hoofdstuk vijf
vormt de evaluatie van het ontwerp en het ontwerpend onderzoek wat leidt
tot conclusies en aanbevelingen.
Hoofdstuk één begint met een beschrijving van het belang van de landbouw
in het Westelijk veenweidegebied, haar ontginningsgeschiedenis en hoe de
ontwatering ten behoeve van landbouw resulteert in een proces van bodemdaling. Vervolgens wordt ingegaan op deze bodemdaling en de problematische gevolgen voor het Westelijk Veenweidegebied zoals de hoge kosten die
het met zich meebrengt. Daarna wordt de relatie tussen het waterpeil en de
landbouw besproken en het belang hier een duurzame oplossing in te vinden.
Hiermee is de richting van de thesis bepaald. Vervolgens wordt de rol van
de landschapsarchitect en het ontwerpend onderzoek beschreven. Tot slot
komt aan bod wat een geschikte methode is om tot een integrale oplossing
te komen.

In hoofdstuk twee wordt als eerst de keuze voor de Krimpenerwaard als testgebied onderbouwd. Vervolgens worden de huidige problemen en mogelijke
toekomstige problemen omtrent haar monofunctionele gebiedsontwikkeling
beschreven. Hieruit voort komt het doel van deze thesis; het maken van een
integraal regionaal ontwerp voor de Krimpenerwaard gebaseerd op een duurzame vorm van landbouw. Dit ontwerp kan als alternatief voor de huidige
gebiedsontwikkeling dienen. Het hoofdstuk wordt afgesloten met de onderzoeksvraag en hypothese.
In hoofdstuk drie wordt het verloop van het ontwerpend onderzoek beschreven. Het eerste deel van de beschrijving onderbouwd de keuze voor inpassing van onderwaterdrains op grote schaal in de Krimpenerwaard als duurzame vorm van landbouw. Vervolgens komt uit het onderzoek naar voren
dat de inpassing van onderwaterdrains op grote schaal zal leiden tot grote
negatieve gevolgen voor het watersysteem. Op de vraag; Hoe kan het watersysteem aangepast worden zodat het om kan gaan met deze gevolgen?
,bleek een transformatie van poldersysteem naar boezemsysteem de oplossing. Vervolgens wordt beschreven hoe er door het ontwerpend onderzoek
de meest geschikte vorm voor deze boezem naar voren komt en hoe deze
het beste ingepast kan worden in het landschap van de Krimpenerwaard. Het
concept van de boezem als een brede vaart ingepast in het fijnmazige netwerk van middeleeuwse kades wordt verder toegelicht. Het laatste deel van
het ontwerpend onderzoek beschrijft de mogelijkheden die de boezem biedt
voor de gebiedsontwikkeling zoals recreatie, natuurontwikkeling, etc. Dit leidt
uiteindelijk tot twee modellen voor een regionaal ontwerp; een lineair en een
circulair model, die het inpassen van onderwaterdrains op grote schaal in
combinatie met een boezem mogelijk maken. De keuze voor de uitwerking
van het circulair model als regionaal ontwerp wordt onderbouwd.
Hoofdstuk vier vormt de beschrijving van het regionaal ontwerp. Vier deelgebieden worden toegelicht met landschappelijke doorsnedes. Vervolgens
worden twee deeluitwerkingen toegelicht, eerst de keuze van de locatie vervolgens het ontwerp en de meerwaarde er van. Deze twee deeluitwerkingen
laten zien wat het ontwerp te bieden heeft op menselijke schaal.
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1. Introductie
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1.1 Landbouw in het Westelijk Veenweidegebied

Amsterdam

Het westelijk veenweidegebied is een uniek gebied dat ligt in het westen van
Nederland bij de grote steden Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag.
Het veenweide landschap vormt de longen van de Randstad. Een oase van
rust waarin je zwarte bonte koeien rustig ziet grazen en de grutto dankbaar
gebruik maakt van het hoge gras. Een open gebied met prachtige wokkenluchten. Uniek dat dit gebied midden in de grote steden van de Randstad ligt.
Op wereldschaal zou de Randstad met ca 7 miljoen inwoners een metropool
genoemd kunnen worden. Ondanks dat Randstad en het Westelijk veenweidegebied verbonden zijn door elkaars nabijheid is de tegenstelling groot. Er
zijn weinig metropolitane gebieden in de wereld waarin zo’n groot middengebied landelijk is gebleven (PBL, 2015).

Den Haag

Rotterdam
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Fig. 1 Veenweide in het Groene Hart (Bron: Deltametropool)

Utrecht

Het westelijk veenweidegebied is middeleeuws van inrichting. Een van de
weinigen gebieden waar je de eeuwenoude geschiedenis van het gebied nog
terug kunt zien in het smalle verkavelingspatroon. Deze geschiedenis hangt
samen met de functie die dit gebied van oudsher heeft namelijk weidegebied. Het landbouwkundig gebruik en de aanverwante bedrijvigheid, zoals
transport en verwerking van landbouwproducten, is dominant in het Westelijk
Veenweidegebied. Economisch gezien zijn de prestaties van de landbouw
indrukwekkend; op grote schaal wordt voor de wereldmarkt geproduceerd
(PBL, 2015). De agrarische sector gebruikt circa 67 procent van het grondoppervlak en verdient zijn geld vooral met de productie van melk. (Rabobank
2012). Landbouw is dus al eeuwen de drager van het landschap.
De functie van landbouw is waarschijnlijk ook de reden dat dit landschap
ooit is ontstaan. Een landschap waar de geschiedenis nog leesbaar is. Het
landschap is ontstaan uit meters hoge veenkoepels die na de laatste ijstijd
langs de hele Nederlandse kust te vinden zijn. Vanaf de middeleeuwen is dit
moerasbos systematisch ontgonnen en omgevormd tot een uniek cultuurlandschap. Boeren en monniken begonnen rond 1100 vanaf de oeverwallen
met het graven van sloten evenwijdig aan elkaar en markeerden de achter
grens met een kade zodat het water vanuit het achterliggende gebied niet het
ontgonnen gebied inliep. Vanaf deze achterkades is vervolgens de rest van
het veenmoeras ontgonnen. Binnen een tijdsbestek van twee eeuwen is er
gezorgd dat het water afliep van de meters hoge veenkussens in de richting
van de rivier waardoor landbouw mogelijk werd.

Fig. 2 Ontwikkelingen in het Holoceen vanaf 5300 voor Chr. (Bron: Zagwijn, 1986)
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Fig. 3 Ontwikkelingen in het Holoceen vanaf 5300 voor Chr. (Zagwijn, 1986)

1.2 Bodemdaling
Om productieve landbouw te bedrijven was het ontwateren van het veen
noodzakelijk, maar dat heeft ook zijn keerzijde.
Het veen in de bodem breekt af omdat het door een lage waterstand aan
zuurstof wordt blootgesteld en oxideert. Dit gebeurt vooral in de zomerperiode bij hogere temperaturen en droogte. Hierdoor daalt de bodem. Het veen
verdwijnt letterlijk. Deels in de lucht (als CO2), deels als samengepakt pulp,
en deels als nutriënten die in het grond- en oppervlaktewater terechtkomen.
Om voldoende ontwatering voor de landbouw te behouden, wordt het peil
verlaagd, wat weer leidt tot verdere oxidatie in de zomer. De gemiddelde
jaarlijkse daling van landbouwgronden is ongeveer een centimeter per jaar,
maar afhankelijk van bodemkenmerken en beheer kan dat meer of minder
zijn (PBL, 2015).
De bodem daalt nu gemiddeld 1 cm per jaar maar op deze kaart kun je zien
dat de bodem op sommige plekken harder daalt en dat de verwachting is
dat op sommige plekken de bodem binnen een tijdsperiode van 35 jaar zelfs
meer dan een meter daalt.
Gevolgen van bodemdaling
De gevolgen zijn groot. Waterbeheer wordt duur en ingewikkeld, de melkveehouders verdienen minder dan elders en er vindt door de afbraak van
veen uitstoot van broeikasgassen plaats. Die problemen worden erger in de
toekomst als de zomers warmer en droger worden en de extreme regenval
vaker voor overlast zorgt. Echter, met het verdwijnen van de melkveehouders, verdwijnt ook de drager van het landschap en dus uiteindelijk ook het
unieke cultuurlandschap.
Hoge kosten
De effecten veroorzaken extra kosten vanwege het onderhoud en herstel van
huizen en infrastructuur (wegen, rioleringen en keringen) in het landelijk en
stedelijk gebied. Hier ligt voor de komende decennia de grootste kostenpost
(PBL 2015)
De meest eenduidige kosten van bodemdaling zijn die van het waterbeheer. De waterschappen hebben de taak om het waterpeil af te stemmen op
de bestaande activiteiten in het gebied (‘peil volgt functie’). De maatregelen
om de effecten van daling tegen te gaan, komen uit de algemene budgetten
voor beheer en onderhoud, waardoor de specifieke kosten van bodemdaling
niet goed zichtbaar zijn. Deltares schat dat tot 2050 maximaal 25 miljard euro
nodig is om schade door verzakkingen in alle veengebieden in Nederland te
herstellen en te voorkomen (Havermans 2014).
Omdat de hoogte van het slootpeil is gekoppeld aan de daling van het veen,
zal er steeds meer en harder moeten worden gepompt en worden de kosten
voor de aanleg en het onderhoud van waterkeringen steeds hoger (zie PBL
2015).
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Fig. 4 Verwachte bodemdaling in de Krimpenerwaard door veenoxidatie bij ongewijzigd beleid 2010-2050 (Bron: pbl.nl)

Klimaatverandering
Bij de verwachte klimaatverandering met meer en intensievere piekbuien
komt wateroverlast, zoals in de zomer van 2014 in Kockengen, in de toekomst vaker voor. (PBL 2015) Zodra het extreem hard of dagenlang regent,
dreigt wateroverlast in de diepste delen van de Westelijke Veenweiden. Dat
kan optreden bij een verstopping, of simpelweg omdat de afvoercapaciteit
onvoldoende is. Dit laatste probleem wordt vermoedelijk alleen maar groter,
omdat klimaatscenario’s laten zien dat de frequentie en intensiteit van het
aantal piekbuien toenemen (KNMI 2014).
De effecten veroorzaken extra kosten vanwege het onderhoud en herstel van
huizen en infrastructuur (wegen, rioleringen en keringen) in het landelijk en
stedelijk gebied. Hier ligt voor de komende decennia de grootste kostenpost,
waarbij extra investeringen van zowel particuliere en private partijen als van
overheden nodig zijn (PBL 2015).

Fig. 5 Daling maaiveld door de tijd heen (gebaseerd op: hhnk.nl)

Co2 uitstoot
Bij de oxidatie van het veen worden koolstofdioxide (CO2) en lachgas (N2O)
uit- gestoten, gassen die bijdragen aan het broeikaseffect. Uit directe metingen van CO2 in de lucht en metingen van de bodemdaling schatten wetenschappers dat er door oxidatie van het veen een uitstoot van broeikasgassen
ontstaat, die gelijk staat aan vijf tot vijf- tien ton CO2 per hectare per jaar. Ter
vergelijking: alle personenauto’s van Nederland stoten ongeveer twintig ton
CO2 per jaar uit.
De kosten van CO2-uitstoot door oxidatie van het veen zijn significant. De
uitstoot van CO2 is circa 1,4 miljoen ton. Als CO2 zou worden gemonetariseerd, zijn de kosten hiervoor zelfs het hoogst van alle posten in het landelijk
gebied. Deze extra kosten komen boven op de vaste kosten die nu al worden
gemaakt in veengebieden.

Fig. 6 Dijkdoorbraak in Wilnis 2003 (Bron: hansmiddendorp.nl)
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1.3 Richting van de thesis
Zoals reeds eerder gezegd landbouw is de drager van het landschap. Echter
de landbouw richt het landschap ten gronde door het afwateringssysteem dat
bodemdaling tot gevolg heeft. Na de oorlog is er dieper ontwaterd om een
hogere productie te krijgen. Het heeft bodemdaling versneld en veel natuur is
verloren gegaan. Dit is begrijpelijk omdat door de middeleeuwse landbouwstructuur melkveehouders, ten opzichte van andere melkveehouders in Nederland, een slechte concurrentiepositie hebben.
Het afwateringsysteem heeft bodemdaling tot gevolg. Door het afwateringssysteem komt de veenbodem bloot te liggen aan zuurstof en het veen oxideert waardoor de bodem inklinkt. Belangrijk bij het tegengaan van bodemdaling is om de bodem vochtig te houden. Dus een hoog waterpeil te voeren.
Het nadeel van een hoog peil voor de landbouw is dat het minder productie
oplevert. De exacte schade is moeilijk vast te stellen, maar indicaties wijzen
in de richting van een achteruitgang in ten minste een inkomen van 200 euro
per hectare voor een bedrijf van gemiddelde grootte, als het slootpeil omhoog
gebracht wordt van 60 naar 35 cm beneden maaiveld. (Vogelzang et al)
Een hoog peil gaat niet goed samen met landbouw, maar ander grondgebruik
is ook geen optie want dan wordt het landschap onherkenbaar. Dan verdwijnt
het met al zijn unieke kwaliteit.
De uitdaging is om te kijken hoe productieve landbouw kan worden gecombineerd met een hoog waterpeil zonder dat het landschap onherkenbaar wordt.
Dit is een complex vraagstuk waarvoor meerdere kennisdisciplines dienen
te worden geraadpleegd. Veel verschillende processen hebben namelijk invloed op de toekomst van het gebied. Zoals landbouw, watermanagement,
natuurwaarden, stedelijke druk, recreatie, klimaatverandering enzovoorts
enzovoorts. De meeste vakgebieden bekijken het vanuit een discipline en
zo kun je nooit voor zo’n complex probleem een integrale oplossing bieden.
Verschillende processen die een rol spelen in het gebied beinvloeden elkaar
weer. Bijvoorbeeld aanpassing in het watersysteem heeft gevolgen voor de
landbouw. Landschaparchitecten zijn door hun integrale benadering in staat
om kennis van verschillende vakgebieden te verbinden.
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Een goede methode die de landschapsarchitect kan gebruiken bij zo’n multidisciplinair vraagstuk is ontwerpend onderzoek omdat daarmee betrouwbare
ontwerpkennis ontwikkeld kan worden. De kennis opgedaan uit verschillende
disciplines vallen samen in het ontwerp. Het ontwerp en de opgedane kennis kan getest worden en/of gevalideerd door andere disciplines. Dit leidt tot
meer betrouwbare ontwerpkennis. Het is een constant proces van ontwerpen
kennis opdoen, gebruiken voor het ontwerp, testen ontwerp aanpassen en
vervolgens weer nieuwe ‘vervolg’ kennis opdoen en reflecteren. (Lenzholzer
et al.).
Om de landbouw in dit gebied een toekomst te bieden is het noodzakelijk dat
er duurzame landbouw komt. Duurzame landbouw is een vorm van landbouw
die past binnen een duurzame ontwikkeling. Dat wil zeggen dat een dergelijke
vorm van landbouw is toekomstbestendig, zowel in ecologisch, economisch
als sociaal opzicht. (Toekomstvisie op de veehouderij, Ministerie LNV, 2008)
Zoals eerder gezegd is de uitdaging om te kijken hoe productieve landbouw
kan worden gecombineerd met een hoog waterpeil zonder dat het landschap
onherkenbaar wordt.
Daarom ligt de focus van deze thesis in het combineren van duurzame landbouw met een hoog waterpeil.

1.4 Methode: Ontwerpend onderzoek

1.5 Conclusie

Wat is ontwerpend onderzoek

Hoe worden de deelhandelingen uitgevoerd

Bij het doen van een ontwerpend onderzoek vormt het ontwerpproces en de
documentatie en evaluatie van het ontwerpproces het onderzoek. Het voordeel van deze methode is dat het ontwerp het onderzoek stuurt in plaats het
onderzoek het ontwerp. Hierdoor komt het ontwerp centraal te staan en kan
het verder uitgekristalliseerd worden door de vele aanpassingsmomenten tijdens het proces. Het uiteindelijke resultaat van het ontwerpend onderzoek is
een ontwerpproces en ontwerp dat kritisch geëvalueerd is en waar conclusies
en aanbevelingen uit voortkomen die gebruikt kunnen worden voor verder
onderzoek.

Wageningen Universiteit is een landbouwuniversiteit. Hier werken toponderzoekers dagelijks aan kennis over landbouw , hydrologie en de nederlandse
bodem. Het is voor mij als landschapsarchitect een kans om van deze kennis
gebruik te maken bij het ontwerpend onderzoek. Het ontwerpend onderzoek
is begonnen met het lezen van rapporten en literatuur over bodemdaling en
vormen van landbouw. Parallel hieraan is er een landschapsanalyse gemaakt
van de Krimpenerwaard en is het gebied bezocht. Vervolgens heb ik vragen
op kunnen stellen gericht op het vinden van een duurzame vorm van landbouw voor de Krimpenerwaard. Deze vragen heb ik voorgelegd aan deskundigen op het gebied van bodemdaling en landbouw om informatie in te
winnen voor het kunnen bepalen van een duurzame vorm van landbouw.
Door deze deskundigen ben ik geadviseerd te gaan praten met een andere
deskundige op het gebied van onderwaterdrains. Ik heb vervolgens literatuur
over dit onderwerp geraadpleegd en naast de landschapsanalyse gehouden
om vragen op te stellen voor deze deskundige. Deze deskundige heeft mij
vervolgens weer doorverwezen naar een deskundige die op dat moment net
een onderzoek had afgerond naar het onderwerp van gevolgen van inpassing
van onderwaterdrains op grote schaal. Ik heb mijn ontwerp voorgelegd aan
deze deskundige.

Waarom ontwerpend onderzoek
Voor deze MSc thesis is gekozen voor een ontwerpend onderzoek vanwege
het multidisciplinaire karakter van de opgave. Deze MSc thesis behelst een
ontwerpend onderzoek naar een duurzame vorm van landbouw waarbij het
ontwerp voor een groot deel gebaseerd is op kennis van andere disciplines
zoals geologie, hydrologie en landbouwwetenschappen. Het ontwerp en de
opgedane kennis door de landschapsarchitect kan getest worden en/of gevalideerd door andere disciplines. Dit leidt tot meer betrouwbare ontwerpkennis.
Daarnaast wordt in het proces van testen en/of valideren de onderzoeker van
de andere discipline zich meer bewust hoe het nut of de toepasbaarheid van
zijn/haar kennis vergroot kan worden (Lenzholzer et al.).
Daarnaast kan er vaak een relevanter ontwerp gemaakt worden doormiddel
van ontwerpend onderzoek. Door te ontwerpen in de onderzoeksfase kan
namelijk de ‘utility gap’ tussen de academische kennis en de toepasbaarheid
verkleind worden (Lenzholzer et al.)

Hoe wordt het verloop van de handelingen gecontroleerd
Door het ontwerp voor te leggen aan deskundigen heb ik feedback gekregen
die ik vervolgens verwerkt heb ik het ontwerp. Dit proces heeft zicht herhaalt
en uiteindelijk de vorm van het ontwerp bepaald.

Het Westelijk veenweidegebied is een uniek landbouwlandschap in de wereld. Echter, het afwatersysteem dat dit landschap heeft gemaakt zoals het is,
heeft bodemdaling tot gevolg waarbij de mate van drooglegging de snelheid
van de bodemdaling bepaald. De gevolgen van bodemdaling in het Westelijk veenweidegebied zijn groot. Zo zijn er bijvoorbeeld hoge kosten voor reparaties aan infrastructuur en watermanagement. Het agrarisch landgebruik
veroorzaakt dus de bodemdaling. Het overgaan op een ander grondgebruik
zoals moeras zal de bodemdaling wel afremmen maar ondertussen grote
gevolgen tot gevolg hebben voor de leesbaarheid en behoud van identiteit
van dit unieke landschap. Tot op heden richten de oplossingen om bodemdaling tegen te gaan zich voornamelijk op natuur. Hoog waterpeil is de enige manier om de bodemdaling te laten stagneren, echter zal dat negatieve
gevolgen hebben voor een gezonde productieve melkveehouderij. Wanneer
de landbouw uit dit gebied verdwijnt, verdwijnt het unieke landschap. Om
de landbouw in dit gebied een toekomst te bieden is het noodzakelijk dat er
duurzame landbouw komt. Dat wil zeggen een dergelijke vorm van landbouw
is toekomstbestendig, zowel in ecologisch, economisch als sociaal opzicht.
Landbouw bepaalt het landschap. Als student landschaparchitectuur aan de
landbouw universiteit Wageningen leek het me een kans om alle aanwezige kennis op het gebied van landbouw te gebruiken voor een ontwerpend
onderzoek naar de mogelijkheden van duurzame landbouw in het westelijk
veenweidegebied.
Een geschikte casus voor dit onderzoek wordt in het volgende hoofdstuk behandeld.

Hoe verloopt het ontwerpend onderzoek in grote lijnen
Het ontwerpend onderzoek heeft een pragmatische aanpak gericht op het vinden van oplossingen. Ook bestaat het ontwerpend onderzoek uit een reeks
deelonderzoekjes. wordt er al in een vroeg stadium van het proces begonnen
met ontwerpen. In het begin was het ontwerpend onderzoek orienterend en
analyserend van aard, gaandeweg werd het onderzoek meer schetsend van
aard en kreeg het ontwerp meer vorm.
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2. Testgebied de Krimpenerwaard
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Inleiding
In het vorige hoofdstuk is het probleem van de bodemdaling in het Westelijk veenweidegebied toegelicht. Zonder landbouw is er geen westelijk veenweidegebied, maar diepe ontwatering ten behoeve van deze landbouw veroozaakt ook bodemdaling. Duurzame landbouw zou zijn landbouw met een
hoog waterpeil. Deze thesis richt zich daarom op onderzoek naar duurzame
landbouw in het westelijk Veenweidegebied. In dit hoofdstuk wordt de keuze
voor de Krimpenerwaard als testgebied onderbouwd. Eerst zal in vogelvlucht
worden ingegaan op de historie van de gebiedsontwikkeling van de Krimpenerwaard. Deze gebiedsontwikkeling wordt met name gekenmerkt door veel
conflicten en stagnatie. Nu ligt er een plan dat van bovenaf is opgelegd en
weinig draagvlak heeft. Het plan is monofunctioneel gericht op natuur. Vervolgens zullen de problemen die zich in de toekomst zullen voordoen zoals
toenemende maatschappelijke kosten, beheerkosten, klimaatverandering beschreven worden. Tot slot wordt beschreven hoe dit ontwerpend onderzoek
naar duurzame landbouw zal gaan leiden naar een alternatief plan voor de
Krimpenerwaard waarbij behoud van de rijke cultuurhistorie de basis vormt.

2.1 Gebiedsontwikkeling in de
Krimpenerwaard
Het gebied de Krimpenerwaard is een uitstekend testgebied voor een ontwerpend onderzoek naar een duurzame vorm van landbouw. Het is een herkenbare landschappelijke eenheid dat zeer kwetsbaar is voor bodemdaling en bij
uitstek een landbouwgebied is. Zo is aan de ene kant de middeleeuwse verkaveling nog goed zichtbaar in het huidige landschap. (zie fig xxx). Daarnaast
is het gebied heel kwetsbaar voor bodemdaling. zoals te zien is op fig xx. De
landbouw heeft het moeilijk in de Krimpenerwaard. Dit heeft te maken met de
kostbare gebiedsontwikkeling die met name gericht is op het realiseren van
natuurdoelen waarbij nauwelijks geld beschikbaar is voor het verbeteren van
de condities voor de landbouw. Terwijl het voor de landbouw met haar middeleeuwse landbouwstructuur en dure waterbeheer steeds moeilijker wordt
om een winstgevende melkveehouderij te runnen. Hierdoor dreigen melkveehoudbedrijven die hier de boventoon voeren te verdwijnen en daarmee ook
het oude cultuurhistorische landschap.
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Fig. 7 Mate van herkenbaarheid ontginningsgeschiedenis (Bron: Alterra)

Fig. 8 De Lange Tiendweg in het Noorden van de Krimpenerwaard (Foto: Piet Guijt)

De gebiedsontwikkeling van de Krimpenerwaard
Vanaf de tweede wereldoorlog was er een enorme behoefte aan voedsel.
Daarom werd vanuit de overheid (Commissie Onderzoek Landbouwwaterhuishouding Nederland) onderzocht hoe de kwaliteit en de kwantiteit van de
landbouwproductie kon worden verbeterd. In het veenweidegebied bleek
vooral een hoog waterpeil de meeste beperkingen op te leveren voor de productie. In de daarop volgende ruilverkaveling door geheel Nederland stond
daarom de verbetering van de waterhuishouding centraal. In de Krimpenerwaard echter is de ruilverkaveling nooit van de grond gekomen zoals bijvoorbeeld in andere veenweidegebieden zoals de Alblasserwaard. Het was
niet mogelijk om tot overeenkomst te komen tussen de verschillende partijen
en dus bleef alles voor het grootste gedeelte bij het oude. Het is tekenend
voor de mentaliteit van de inwoners. Fractievoorzitter Floor Brouwer van de
Christen Unie uit Ouderkerk zecht over de mentaliteit van de inwoners van
de Krimpenerwaard het volgende, “ Wij zijn een nijver volk de mensen willen
hier hard werken. Wel is er hier een zekere geslotenheid naar buiten toe. De
inwoners zijn blij met hun omgeving, ze hechten waarde aan hun culturele
landschap en willen dit zo houden. “ Onder andere deze mentaliteit heeft er
toe geleid dat de gebiedsontwikkeling nooit echt van de grond gekomen is
in de Krimpenerwaard en de ontstaansgeschiedenis daarom nu nog goed
leesbaar is in het landschap. Werd dat voorheen gezien als een achterstand
in gebiedsontwikkeling nu wordt het gezien als een unieke kwaliteit (de Jong
et al, 2009).

Raamplan Natuur
Natuur is in de Krimpenerwaard altijd een belangrijk bijproduct geweest van
het agrarisch grondgebruik. Het is vaak pas natuur gaan heten toen door
intensivering van de veehouderij deze bijproducten verloren dreigde te gaan.
Voorbeelden van deze natuur zijn slootranden, blokboezems, eendenkooien, blauw graslanden en veenputten met bijzondere flora en fauna. In de
jaren 80 en 90 heeft de provincie Zuid-Holland grote natuurinventarisaties
laten uitvoeren in de landelijke gebieden. In de Krimpenerwaard resulteerde
dit in het rapport, …. Van bureau Bakker. Vooral vegetaties zijn uitgebreid
gekarteerd. Aanleiding voor deze inventarisaties was de snelle afname van
soortenrijkdom in de landelijke gebieden onder invloed van intensivering in
de landbouw. Deze afname werd in beeld gebracht en vormde de grondslag voor de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en het uitvoeringprogramma
Raamplan Natuur, dat vanaf de begin jaren 90 gestalte heeft gekregen. In dit
plan was de begrenzing van de gebiedsontwikkeling gebaseerd op actuele en
potentiële natuurwaarden, het ontbreken van toemaakdek of aanwezig zijn
van slechts een dunne laag. Daarnaast in dit plan het economisch perspectief
van de zittende landbouwers belangrijk en het aaneen kunnen voegen van
de natuur tot een samenhangend gebied. Op veel plekken blijft landbouw de
hoofdfunctie en kunnen boeren pakketten afsluiten voor lichtere vormen van
natuur- en landschapsbeheer (maairegiem en weidevogelbeheer, slootrandenbeheer e.d.). In dit plan geschiedt de verwerving van grond nog op vrijwillige basis en de bestemmingsverandering van landbouw naar natuur kan in
dit plan pas in de bestemmingsplannen vast gesteld worden als de gronden
zijn verworven en de inrichting ten behoeve van de natuur is begonnen.

Haastrecht
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Ouderkerk aan
den IJssel
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Lekkerkerk
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Fig. 9 Maximale maaivelddaling (mm jaar), uitgaand van een polderpeil van 40 cm
onder maaiveld, in het Hollands-Utrechts veenweidegebied (Bron: Alterra)

Fig. 10 Luchtfoto van de Krimpenerwaard (Bron: GIS)

Vanuit het oogpunt van duurzaamheid is het provinciaal beleid voor de veenweiden gericht op het tegengaan van bodemdaling. Het instrumentarium dat
de provincie hiervoor inzet is natuurontwikkeling wat vaak goed samen gaat
met een hoog waterpeil wat bodemdaling tegengaat. Naast actuele en potentiële natuurwaarden (de basis voor de oorspronkelijke begrenzing) werd ook
een nieuw natuurdoel geïntroduceerd waarvoor het rijk extra geld vrijmaakt:
het werd een kerngebied in de ‘groene ruggengraat’), een brede ecologische
verbindingszone tussen Zeeuwse Delta en Waddenzee die natte natuurgebieden onderling verbindt. In de Krimpenerwaard is dit door de provincie vertaald in een brede aaneengesloten zone met te ontwikkelen natte graslanden
en moerasnatuur.

Natuurontwikkelingsplan (2014)
Het nieuwe veenweidepact kwam slecht van de grond. Er was wel veel grond
aangekocht, maar dat lag versnipperd over de Krimpenerwaard.(zie kaart) In
2010 kwam de natuurontwikkeling in de Krimpenerwaard stil te liggen toen
het kabinet Rutte I besloot te stoppen met de aankoop van gronden voor
natuurontwikkeling. De provincie is vervolgens naar het gebied gekomen met
minder geld, maar wel met de ambitie om de herziene ecologische hoofdstructuur (EHS) voor natuur in te richten. De natuurplannen zijn nu soberder,
geen moerasnatuur met de hoge beheerkosten, maar een plan waarbij de
landbouw een belangrijke rol gaat spelen in het beheren van natuurgrasgebieden. Van Grutto en Otter naar Grutto en Dotter.

Veenweidepact
In 2005 hebben Provincie Zuid-Holland, gemeenten en belangenorganisaties
het Veenweidepact Krimpenerwaard gesloten. Dit pact beoogt gezamenlijk
toe te werken naar een gebiedsontwikkeling waarin 5 doelen centraal staan:

Wel geld voor natuur en niet voor structuurverbetering
Voor de pijler versterken van landbouwstructuur is geen geld meer. Aan boeren is gevraagd om zelf met plannen aan te komen. LTO Noord Krimpenerwaard is woedend dat er geen geld komt voor landbouwstructuurverbetering
en wel voor natuur die door de boeren moet worden beheert. ‘Je hebt florerende bedrijven nodig om natuur te beheren en het gebied levendig te houden. Daarom is er ook aandacht nodig voor agrarische structuurversterking.’

1. De aanleg van nieuwe natuur (realisering 2450 ha natuur);
2. Duurzaam waterbeheer en tegengaan van bodemdaling;
3. Versterken van de landbouwstructuur;
4. Extra kansen voor toerisme en recreatie;
5. Het stimuleren vernieuwend ondernemerschap.
Deze doelen worden ook wel de vijf pijlers van het Pact genoemd en zijn
democratisch tot stand gekomen. Ze zijn met opzet door het pact algemeen
omschreven en niet concreet toegelicht zodat er vrijheid is voor de belangenorganisaties om er een eigen invulling aan te geven. De aanleiding van dit
pact was dat voor de toekomst de landbouwstructuur (toekomstbestendig)
en het watersysteem (robuuster) verbeterd diende te worden. Tevens kon
zo een bijdrage aan het Nationaal Natuur Netwerk (voorheen Ecologische
Hoofdstructuur genaamd) kunnen worden geleverd. Het Natuur Netwerk is
een samenhangend netwerk van bestaande en toekomstig te ontwikkelen
belangrijke natuurgebieden in Nederland. Het pact was uniek voor dit gebied
met een verleden van veel conflicten over inrichting van het landschap.
(Bron: landschapsvisie Krimpenerwaard-Noord en advies Ytje Feddes)
Veenweidepact (2008)
Zoals eerder gezegd werd het veenweidepact breed gedragen, maar het
vertrouwen tussen de partijen verdween toen de provincie Zuid Holland
zonder overleg een nieuwe natuurbegrenzing vaststelde dat fors afweek van
de eerder afgesproken begrenzingen. Met als argument een gewenste waterrijke verbindingszone tussen Delta en Wadden (de ‘Groene Ruggengraat’).
Door deze herbegrenzing zou in de polders ter weerszijden van Gouderak
geen enkele melkveehouderij aan de dijk met de huidige bedrijfsvoering nog
een bestaan kunnen vinden. Het eeuwenoude agrarische landschap zou in
een nat natuurgebied veranderd worden. Terwijl de aangrenzende natuurpolder de Nesse, met veel weidevogels en natuurwaarde op de oevers en in het
water, weer uit de oorspronkelijke natuurbegrenzing verwijderd was. Het is
duidelijk dat dit nieuwe plan niet op veel steun van de boeren en gemeenten
kon rekenen.
(Bron: landschapsvisie Krimpenerwaard-Noord )
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Bron: (http://www.veenweidepactkrimpenerwaard.nl
Wat is uitgevoerd
Wanneer je goed kijkt naar de uitvoering tot nu toe dan valt op dat er niet zoveel is gebeurd. Elke pijler van het veenweidepact heeft een eigen kleine ontwikkeling doormaakt behalve structuurverbetering landbouw. De pijler natuur
is nog het verst ontwikkeld. Een drietal gebieden zijn klaargemaakt voor weidevogels en er is een faunapassage aangelegd. Het waterbeheer viel onder
verantwoording van het Hoogheemraadschap die fors geïnvesteerd heeft in
waterlopen en gemalen. Voor recreatie is er 1 wandelpad aangelegd, 1 theetuin en 2 dorpsparken. Voor vernieuwend ondernemerschap wordt nogmaals
de theetuin genoemd en een boerderij die naast de kaas ook boerderijgolf en
midgetgolf aanbiedt. Daarnaast wordt onder deze noemer ook een zorgboerderij genoemd, maar die valt net buiten de grens van de Krimpenerwaard. Tot
slot wordt bij landbouwstructuurverbetering alleen ruilverkaveling benoemd.
Dit betreft de 120 hectare ruilverkaveling die tot nu toe heeft plaatsgevonden.
Kortom er is tot nu toe niet heel veel gebeurt en wat er is gebeurt hangt niet
met elkaar samen. De ambities van het oorspronkelijke veenweidepact lijken
te smoren door een te grote nadruk op de pijler natuur en doordat verbeteringen van de overige pijlen niet met elkaar samenvallen door gebrek aan een
integrale visie.

2.2 Huidige en toekomstige problemen
Uit de vorige paragraaf bleek dat de ambities van het oorspronkelijke veenweidepact smoren door een te grote nadruk op de pijler natuur en doordat
verbeteringen van de overige pijlen niet met elkaar samenvallen door gebrek
aan een integrale visie. Het gebrek van een integrale visie heeft voor een
deel te maken met de algemeenheid en vrijheid van intepretatie van de doelen van het pact waardoor er uiteindelijk geen samenhang in de planvorming
zit. Daarnaast mist het plan een breed draagvlak doordat het van bovenaf
opgelegd is. Slechts door geldgebrek valt de impact van de pijler natuur op
het landschap mee. In eerste instantie was het de bedoeling dat er een groot
stuk moeras zou komen nu is de ambitie bijgesteld naar weidenatuur. In deze
paragraaf zullen de belangrijkste kritiekpunten worden toegelicht.
1. Monofunctioneel
Een kwaliteitsteam onder leiding van Ytje Feddes van Bureau Feddes en
Olthof heeft het veenweidepact onder de loep genomen en daarbij de volgende conclusies getrokken. Het beleid is met name gericht op de natuur
waarbij landbouw nauwelijks een rol speelt. Bij landbouw is er vooral gekeken naar schadeloosstelling, subsidieverlening en uitplaatsing ten behoeve
van het creëren van nieuwe natuur. Door deze monofunctioneel benadering ontbreekt er een integrale ruimtelijke visie voor de hele Krimpenerwaard.
Een invalshoek waarbij de cultuurhistorie van het gebied als een belangrijke
leidraad wordt gehanteerd vergroot naar de mening van het Kwaliteitsteam
bovendien het draagvlak voor de plannen.”(Feddes 2010) Dit was het belangrijkste kritiekpunt op het veenweidepact, maar het wordt nog erger in het
nieuwe natuurontwikkelingsplan waar er helemaal geen geld meer is voor
de pijler landbouwstructuur verbetering. “ Er is ook ruimte voor agrarische
structuurversterking, alleen is daarvoor vooralsnog geen geld. Aan boeren is
gevraagd zelf met plannen te komen. (bron: nieuwe oogst). LTO Noord betreurt dat de provincie geen geld uittrekt voor de landbouw, maar wel voor de
natuur. ‘Die verhouding lijkt schreef. Ook zijn de regelingen voor kavelpaden
en onderwaterdrainage verdampt’, zegt afdelingsbestuurder Mart Jan Verkaik
van LTO Noord Krimpenerwaard. ‘Je hebt florerende bedrijven nodig om natuur te beheren en het gebied levendig te houden. Daarom is er ook aandacht
nodig voor agrarische structuurversterking.’
(bron: http://www.nieuweoogst.nu/scripts
2. Cultuurhistorie is onderbelicht.
Het plan is bestuurlijk opgelegd van boven. Het veenweidepact heeft volgens
(Neefjes, van Duinhoven, en Bleumink, 2006) negatieve gevolgen voor de
cultuurhistorie van de Krimpenerwaard. Het landschap gaat door het pact op
grotere schaal veranderen dan het geval was in de oudere plannen. Inpassing van nieuwe natuur zal eerder leiden tot transformatie. Dit betekent dat
het oude cultuurhistorische landschap niet intact blijft. Bestuurlijk is men er
echter van overtuigd dat dit de enige weg is om tenminste een deel van het
landschap te bewaren en de landbouw een toekomst te bieden.
3. Landbouwstructuur
De agrarische sector is altijd de drager van het landschap van de Krimpenerwaard geweest en dat is nog steeds het geval, er heeft dan ook in de in de afgelopen 500 jaar geen ruilverkaveling plaatsgevonden. Dit in tegenstelling tot
vele andere landbouwgebieden. Volgens (Van der Wal en Joldersma, 2008)

is in de laatste 25 jaar de landbouw wel sterk veranderd in omvang. Zo is het
aantal bedrijven vanaf 1980 meer dan gehalveerd.
Uit onderzoek naar de landbouwstructuur van de Krimpenerwaard (Mooijman, Theije en Buijs, 2007) is gebleken dat de Krimpenerwaard wordt gekenmerkt door een slechte verkavelingssituatie en over het algemeen een
slechte bereikbaarheid en de vaak grote afstand tot de veldkavels heeft. Om
veldkavels te bereiken is er bovendien sprake van vele hindernissen zoals
wegversmallingen, dat alles brengt hogere kosten met zich mee zoals arbeid, brandstof en loonwerk. Dit is met het oog op een eventuele toekomstige
bedrijfsvergroting een nadelige situatie. In de Krimpenerwaard zullen bedrijven die zich richten op schaalvergroting steeds meer tegen de natuurlijke
beperkingen, veel sloten, smalle kavels en wegen aanlopen. De landbouwvoertuigen, de melkwagen, de voerleverancier, etc. kunnen hier nadeel van
hebben. Hierdoor is er een halt toegeroepen aan de schaalvergroting. Er is
geen ruimte voor superbedrijven, wel voor gewone familiebedrijven waar de
kennis aanwezig is om in die speciale omstandigheden een goed product te
leveren (Keijzer, W., 2009).
Dit landschap waar natuur in het verleden alles te maken heeft gehad met
cultuur (landbouw). Natuur is hier in bijna alle gevallen een bijproduct van het
agrarisch grondgebruik. Veel natuur is pas de laatste decennia zo gaan heten toen door de intensivering van de veehouderij deze bijproducten verloren
dreigde te gaan. Bergboezems en eendenkooien die buiten gebruik raakten
werden omgezet in weilanden of aangekocht door natuurorganisaties. Blauwgraslanden (de natte, minst bemeste hooilanden op grote afstand van de
boerderij) verdwenen door intensivering, bemesting en grotere drooglegging
of werden aangekocht als natuurreservaat (Keijsers, W., 2009)
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Fig. 11 Smalle middeleeuwse polderlinten en tiendwegen in de Krimpenerwaard zijn
niet geschikt voor vrachtwagens die melk ophalen (Bron: Alterra)

Fig. 12 Bestaande natuur en eigendom Zuid-Hollands Landschap (ZHL) en Bureau Beheer Landbouwgronden (BBL) (Bron: Grontmij)

3. hoge kosten onteigenen en opnieuw inrichten
Grond is aangekocht of moet nog aangekocht worden, boeren zijn
schadeloosgesteld en er moet subsidie komen voor de inrichting van
het natuurgebied. Daarnaast moet het natuurgebied jaarlijks worden onderhouden. Dit kost veel geld van de belastingbetaler, terwijl
dezelfde grond voorheen nog belasting opbracht. Boer Martin van
Zuylen die met de nieuwe natuurbegrenzing zijn melkveehouderij in
Gouderak moet verkopen, vindt dat de Krimpenerwaard “een geldverslindend reservaat” wordt. In het AD maakt hij de balans op per
hectare natuur: ,,De aankoop van een hectare natuur door de overheid kost de belastingbetaler ruim 75.000 euro. Dat is inclusief schadeloosstelling. De nieuwe beheerder ontvangt dan nog een subsidie
om het in te richten van ongeveer 7000 euro en dan moet er nog
jaarlijks geld bij voor het onderhoud. (http://www.ad.nl/ad/nl/1012/
Nederland/article/detail/2177369/2008/07/02/rsquo-Wij-voelen-onsin-de-steek-gelaten-rsquo.dhtml)
4. Duur gekochte grond op de verkeerde plekken
Naast de hoge kosten van het onteigenen en opnieuw inrichten van
natuurgebied, is er ook nog een groot probleem bij het versnipperd
aankoopbeleid van de provincie. Tot 2013 is 250 hectare ingericht
voor natuur. Binnen de begrenzing van 2.450 hectare is 1.400 hectare aangekocht. De overige 1.000 hectare is beschikbaar (BBL en
ZHL-bezit), maar ligt niet op de plek waar de natuur was bedacht. Er
is nu geen geld meer om nieuw grond aan te kopen en dus wil men
via ruilverkaveling alsnog de grond verkrijgen. Tot nu toe is het nog
maar bij 120 hectare gelukt. Ondertussen zit de provincie wel met de
duur gekochte grond op de verkeerde plekken.

Toekomstige problemen
Klimaatverandering
Bij de verwachte klimaatverandering met meer en intensievere piekbuien komt wateroverlast in de toekomst vaker voor. (PBL 2015) Zodra het extreem hard of dagenlang regent, dreigt wateroverlast in
de diepste delen van de Westelijke Veenweiden. Dat kan optreden
bij een verstopping, of simpelweg omdat de afvoercapaciteit onvoldoende is. Dit laatste probleem wordt vermoedelijk alleen maar groter, omdat klimaatscenario’s laten zien dat de frequentie en intensiteit van het aantal piekbuien toenemen (KNMI 2014). De gevolgen
zijn extra kosten vanwege onderhoud en herstel van huizen en infrastructuur.
Co2 uitstoot
Bij de oxidatie van het veen worden koolstofdioxide (CO2) en lachgas (N2O) uitgestoten, gassen die bijdragen aan het broeikaseffect.
Uit directe metingen van CO2 in de lucht en metingen van de bodemdaling schatten wetenschappers dat er door oxidatie van het veen
een uitstoot van broeikasgassen ontstaat, die gelijk staat aan vijf tot
vijftien ton CO2 per hectare per jaar. Ter vergelijking: de Krimpenerwaard heeft dezelde hoeveelheid CO2 uitstoot als 32.400 auto’s op
jaarbasis.
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Fig. 13 Kaart van uitgevoerde projecten van het Veenweidepact. (Gebaseerd op: veenweidepactkrimpenerwaard.nl)

2.3 Onderzoeksvragen
In het unieke Westelijk Veenweidegebied in Nederland zakt door het afwatersysteem de bodem. Bodemdaling heeft grote gevolgen, waterbeheer wordt
duur en ingewikkeld, er zijn hoge kosten aan herstel en aanleg van infrastructuur en er vindt door de afbraak van veen uitstoot van broeikasgassen
plaats. Het overgaan op ander grondgebruik dan landbouw is echter niet de
oplossing want met het verdwijnen van de landbouw verdwijnt ook de drager
van het landschap en dus uiteindelijk ook het unieke cultuurlandschap. Het
waterpeil vormt de sleutel tot de oplossing. Door landbouw met een hoog
waterpeil zou de bodemdaling geremd kunnen worden waardoor de gevolgen
van bodemdaling beperkt worden en het unieke cultuurlandschap een toekomst heeft. Als student landschapsarchitectuur aan de Landbouw Universiteit Wageningen lijkt het me een uitdaging om een ontwerpend onderzoek te
doen naar duurzame landbouw (landbouw met een hoog peil) in het Westelijk
Veenweidegebied.
Het gebied de Krimpenerwaard is een uitstekend testgebied voor een ontwerpend onderzoek naar een duurzame vorm van landbouw. Het is een herkenbare landschappelijke eenheid dat zeer kwetsbaar is voor bodemdaling
en bij uitstek een landbouwgebied is. De landbouw heeft het moeilijk in de
Krimpenerwaard. Dit heeft te maken met de kostbare gebiedsontwikkeling
die met name gericht is op het realiseren van natuurdoelen waarbij nauwelijks
geld beschikbaar is voor het verbeteren van de condities voor de landbouw.
Terwijl het voor de landbouw met haar middeleeuwse landbouwstructuur en
dure waterbeheer steeds moeilijker wordt om een winstgevende melkveehouderij te runnen. Met het verdwijnen van de melkveehouders zou ook het
oude cultuurhistorische landschap verloren gaan. Vooraf gestelde doelen zijn
nauwelijks gerealiseerd behalve de natuurdoelen. Er zijn wel ontzetend hoge
kosten gemaakt en ook veel kwaad bloed gezet onder de bewoners bij het
aankoopbeleid van grond, dat van bovenaf is opgelegd.

Fig. 14 Afgraven van de toplaag van een perceel in de Krimpenerwaard (Bron:veenweidepactkrimpenerwaard.nl)

Het doel van deze MSc thesis is het bieden van een duurzaam en integraal alternatief op de huidige monofunctionele gebiedsontwikkeling in de Krimpenerwaard.
Dit alternatieve plan zal gericht zijn op een duurzame vorm van landbouw (landbouw met een hoog peil) en multifunctioneel is. Vanuit dit doel zijn de volgende
onderzoeksvragen ontstaan:

- Wat is een duurzame vorm van landbouw die geschikt is voor de Krimpenerwaard?
- Hoe kan deze vorm van duurzame landbouw geaccomodeerd worden waarbij zoveel mogelijk tegemoet gekomen wordt aan de
oorspronkelijke doelen van het Veenweidepact en het cultuurlandschap behouden/versterkt wordt?
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In hoofdstuk 2 is naar voren gekomen dat het beleid in de Krimpenerwaard
teveel gericht is op natuur en geen toekomst biedt voor de landbouw en dus
daarmee te monofunctioneel is. Landbouw is de drager van het landschap
en komt niet voor in de planvorming. Het daaruit voortkomende doel van dit
ontwerpend onderzoek is een alternatief plan maken voor de Krimpenerwaard met een integrale benadering die perspectief biedt voor de landbouw.
Vanwege de complexe aard van de opgave en het interdisciplinaire karakter
is een ontwerpend onderzoek een geschikte methode. Kennis is nodig vanuit verschillende vakgebieden. Mijn rol als landschapsarchitect is om deze
kennis, vanuit verschillende vakgebieden, te gebruiken voor een integraal
ontwerp. Het ontwerpend onderzoek is een vormend proces waarbij al in een
vroeg stadium begonnen wordt met het ontwerpen en het reflecteren op het
ontwerp. Het ontwerp wordt telkens getest en aangepast op nieuw verkregen
kennis. De aanpak van dit ontwerpend onderzoek zal top-down zijn vanuit
het watermanagement en zal leiden tot twee modellen voor een mogelijk ontwerp. In het begin was het ontwerpend onderzoek oriënterend en analyserend van aard, gaandeweg werd het onderzoek meer schetsend van aard en
kreeg het ontwerp langzaam vorm. Doormiddel van interviews met experts en
het bestuderen van rapporten zijn aannames gedaan die vervolgens resulteerde in ontwerpstappen. Deze ontwerpstappen zijn voorgelegd in latere interviews en op die manier getest en bijgesteld. Eerst begint dit hoofdstuk met
de hoofdvraag, daarna komen er gaandeweg het onderzoek steeds nieuwe
deelvragen op. Dit proces van de nieuwe inzichten en keuzes in het ontwerpend onderzoek worden in dit hoofdstuk beschreven.
Fig. 15 Koeien in de wei in het veenweidegebied (Foto: Ruud Morijn)

De twee onderzoeksvragen voor het onderzoek luiden:

Karakteristiek melkveebedrijf representatief voor de Krimpenerwaard

- Wat is een duurzame vorm van landbouw die geschikt is voor de Krimpenerwaard?
- Hoe kan deze vorm van duurzame landbouw geaccomodeerd worden waarbij zoveel mogelijk tegemoet
gekomen wordt aan de oorspronkelijke doelen van het
Veenweidepact en het cultuurlandschap behouden/
versterkt wordt?

Kengetallen:
Melkras koeien:
Kalveren:
Pinken:
Omvang:
Graslandgebruiksysteem:
Melkproductie:
Huidig waterpeil op:

70 stuks
33 stuks
31 stuks
50 ha
onbeperkt weiden
7800 kg/mk
> 50 cm drooglegging

Begrazing
Weidevogels

jan

feb
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apr

Fig 16 Kenmerkend Krimpenerwaards melkveebedrijf (Gebaseerd op: Hoving, I.E., de Vos, J.A., 2007)
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3.1 Duurzame landbouw in de
Krimpenerwaard
Het startpunt van dit ontwerpend onderzoek komt voort uit de eerste onderzoeksvraag; Wat is een duurzame vorm van landbouw die geschikt is voor de
Krimpenerwaard? Het belang van een duurzame vorm van landbouw staat
beschreven in het vorige hoofdstuk. Met duurzame landbouw wordt bedoeld,
een vorm van landbouw die mogelijk is in combinatie met een hoog waterpeil,
geen afbreuk doet aan de herkenbaarheid van het cultuurlandschap van de
Krimpenerwaard en economisch rendabel is. In dit ontwerpend onderzoek is,
als het gaat om landbouw, uitgegaan van een toekomstgericht melkveebedrijf
dat representatief is als melkveebedrijf uit de Krimpenerwaard (zie kader).
Het ontwerpend onderzoek heeft een aanpak die gericht is op het vinden
van oplossingen en is in deze beginfase orienterend en analyserend van
aard. Deze orienterende fase begint met onderzoek naar landbouw met een
hoog peil. Zoals al eerder beschreven gaat een hoog waterpeil over het algemeen niet goed samen met productieve landbouw. Uit interviews met Cees
Kwakernaak, bodemdeskundige, en Egbert Lantinga, graslanddeskundige,
is naar voren gekomen dat een hoog waterpeil de betreedbaarheid van het
grasland verslechtert met als gevolg dat koeien ziektes krijgen. Daarnaast
worden de percelen door het hoge peil moeilijk betreedbaar voor maaimachines. Een hoog waterpeil heeft dus inkomstenderving tot gevolg door slechte
begaanbaarheid voor koeien en machines. Op basis van deze informatie is
vervolgens literatuur hoe om te gaan met deze omstandigheden. Overgaan

op andere koeienrassen zoals de Blaarkop, die beter tegen natte omstandigheden kunnen bleek een optie, echter ze produceren minder melk (Vogelzang, Blokland, 2011). Koeien een jaarrond op stal laten bleek ook niet
wenselijk omdat de kwaliteit van het gras achteruit gaat als het niet begraasd
wordt. Als weidegrond niet begraasd wordt, zal de soortenrijkdom afnemen
en daardoor heb je minder goed gras voor kuilvoer (Lantinga, E. 2013) Om de
betreedbaarheid van de veenweidepercelen mogelijk te maken bij een hoog
peil zijn er ook andere voertuigen om gras te maaien. Het gebruik van deze
andere voertuigen brengt echter extra kosten met zich mee (De Jong, J.J. et
al., (2003). De inpassing van onderwaterdrains in de percelen werd door de
deskundigen gezien als oplossing voor het samengaan van landbouw met
een hoog peil. Hier wordt in de volgende paragraaf verder op in gegaan.
Voordat er verder gegaan wordt met inpassing van onderwaterdrains is er
eerst nog verder gekeken of andere vormen, dan alleen de huidige melkveebedrijven, wellicht duurzamer en rendabeler voor de toekomst zouden
zijn. Kwakernaak adviseerde me de Landschapswaaier, bouwstenen voor
duurzame landbouw en natuur in het Groene hart. Doel van de landschapswaaier is om de keuzemogelijkheden in het beheer in beeld te brengen op bedrijfsniveau als bouwstenen voor durrzame instandhouding en ontwikkeling
van natuur en landschap. Volgens de landschapswaaier zijn acht vormen van
duurzame landbouw voor het veenweidegebied. Bij de ontwikkeling van deze
bedrijfsvormen is gefocussed op ecologische en economische duurzaamheid. De waaier levert acht bedrijfsvormen van natuur- en landschapsbeheer
in het veenweidegebied. Varierend van een open landschap met veehouderij
tot moerasbos met minimaal ingrijpen van de mens (Kloen, H., et al., 2008).

1- Melk uit weidevogelrijke natuur
2- Weidevogelbedrijf
3- Gangbaar melkveebedrijf met een klein aandeel natuur
4- Veenweidelandschapsbedrijf
5- Vleesveebedrijf met potstal
6- Vleesveebedrijf met jaarrond begrazing
7- Energiemaaibedrijf, zonder vee
8- Natuurdienstbedrijf
De optie energieteler viel als eerste af omdat in Nederland in vergelijking met
andere landen het moeilijk is om rendabel energiegewassen (bijvoorbeeld
Koolzaad) te telen. Het rendement van energieteelten is relatief laag: biomassa dient bij deze teelten als een grondstof voor energieproductie, en de
energieprijzen zijn (nog) te laag voor een rendabele teelt. Daarnaast heeft
productie van biomassa mogelijk een te grote impact op de herkenbaarheid
van het cultuurlandschap. (http://www.agriholland.nl/dossiers/biobrandstoffen/agrarischesector.html)
De bedrijfsvormen met de nadruk ligt op natuurbeheer vallen ook af. Landbouw met natuurbeheer is niet meer realistisch als rendabele duurzame vorm
van landbouw want er is steeds minder geld beschikbaar om de boer te compenseren voor natuurbeheer. Daarnaast is er veel discussie over de effectiviteit van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer in de huidige vorm. Het
kabinet heeft daarom besloten om het stelsel voor agrarisch natuurbeheer te
vereenvoudigen om het beter te laten aansluiten bij de internationale biodiversiteitsdoelen. Regionale collectieven waarin agrarische natuurverenigin-
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Fig. 18 Maaivelddaling in relatie tot slootpeil (Bron: Alterra)
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gen samenwerken krijgen daarbij een centrale rol. Voor individuele boeren
wordt het straks niet meer mogelijk om direct een subsidie te ontvangen voor
agrarisch natuurbeheer, dat gaat alleen met tussenkomst van een collectief.
Gezien het verleden en het heden waar boeren en de natuurorganisaties in
de Krimpenerwaard vaak recht tegenover elkaar staan ligt het niet in de lijn
der verwachtingen dat boeren samen met de natuurverenigingen gaan werken. Daarbij moet de boer wel bereid zijn om als natuurbeheerder te gaan
werken.
Overgaan op vleesbedrijven is een alternatief voor de huidige gangbare
melkbedrijven, omdat je dan een hoger dan het huidige waterpeil kunt voeren. Voor een klein aantal bedrijven misschien een aantrekkelijk alternatief.
Het is niet wenselijk dat alle boeren van de Krimpenerwaard over zouden
gaan stappen op vleesrunderen. Het landschappelijk beeld zou hierdoor veranderen omdat er geen koeien meer in het weiland lopen en de weilanden
voornamelijk gebruikt zouden gaan worden voor grasproductie voor het vee
op stal. Hoe rendabel dat is met een hoog peil is de vraag aangezien de kwaliteit van de grasoogst vermindert bij een hoog peil en ook het oogsten een
stuk kostbaarder is dan bij soortgelijke bedrijven elders in Nederland.
Verbrede landbouw
Vervolgens is gekeken of misschien verbrede landbouw en schaalvergroting
landbouw met een hoog peil rendabel kan maken. Bij verbrede landbouw kun
je denken aan een camping, bed and breakfast of wellicht een zorgboerderij.
Dit laatste lijkt zeer onwaarschijnlijk aangezien de boer dan niet meer boer
is maar zorgverlener. Inkomsten verkrijgen door bijvoorbeeld een camping
of bed and breakfast is niet haalbaar op grote schaal. Niet elke boer kan en
wil recreanten op hun erf. De volksaard is niet vijandig tegenover recreanten,
maar ze willen hun werk ongestoord kunnen doen zoals ook melkveehouder
Jaap Schep uit Bergambacht het schetst: ‘ ‘We zijn niet tegen toerisme, maar
af en toe zitten we elkaar wel letterlijk en figuurlijk in de weg, Fietsers weten
vaak niet wat ze moeten doen als ze een landbouwvoertuig tegenkomen, en
dan gaan ze stilstaan op de weg in plaats van uit te wijken. Dat geeft ergernis.’ De lokale afdeling van LTO Krimpenerwaard Noord vindt dan ook dat
toeristen bewust gemaakt moeten worden van het gebied waar ze zijn. Voorzitter Cees Verhagen zegt: ‘Mensen moeten begrijpen dat ze in een streek
zijn waar wordt gewoond en gewerkt. Het moet hier geen agrarisch pretpark
worden. (http://www.omroepwest.nl/nieuws) Bij toerisme zal dus goed moeten worden nagedacht worden hoe de recreanten wel kunnen genieten van
de rust in het gebied zonder de rust en het dagelijks werken van de bewoners
te verstoren.
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Schaalvergroting
Duidelijk is geworden dat melkveebedrijven in de Krimpenerwaard niet geschikt zijn voor schaalvergroting vanwege de typische landbouwstructuur met
de daarbij behorende beperkingen. Er is wel toekomst voor familiebedrijven
die met hun kennis al eeuwen produceren onder deze speciale omstandigheden (Keijsers, W., (2009). De verschillende vormen van duurzame landbouw
van de landschapswaaier, verbrede landbouw en schaalvergroting blijken niet
de oplossing in de Krimpenerwaard te zijn om landbouw met een hoog waterpeil rendabel te maken voor de toekomst en/of om de huidige landschappelijke kwaliteiten te behouden. Daarom wordt er in dit ontwerpend onderzoek
verder gegaan met het verkennnen van de kansen van een andere mogelijkheid van duurzame landbouw, namelijk inpassing van onderwaterdrains.
Onderwaterdrains
Lantinga wees me op de proeven die zijn gedaan in de testboerderij van boer
Spruit rond Zegveld (zie kader) met onderwaterdrains. Uit deze proeven is
gebleken dat bij percelen met onderwaterdrains meer draagkracht was bij
een hoog water peil dan bij percelen zonder onderwaterdrains. Ook Kwakernaak sprak positief over deze methode en verwees me door naar onderwaterdrainsdeskundige Jan van den Akker voor meer specifieke informatie over
dit onderwerp. Inpassing van onderwaterdrains wordt gezien als een veelbelovende methode om een hoog waterpeil te combineren met landbouw. De
draagkracht van de percelen is namelijk een bepalend aspect voor de mate
van landbouwproductie. Een hoog peil (een peil dat bodemdaling met de helft
reduceert) heeft tot gevolg dat de draagkracht afneemt. Hierdoor wordt beweiding onmogelijk wat een slechte productie tot gevolg heeft. Beweiding is
essentieel voor de kwaliteit van het voer en dus de melk (Lantinga, 2015).
Met inpassing van onderwaterdrains wordt het echter wel mogelijk met een
hoog peil een goede draagkracht te behouden. Zie paragraaf 3.2 waarin de
werking van onderwaterdrains wordt toegelicht. Kortom, inpassing van onderwaterdrains om landbouw te combineren met een hoog peil in de Krimpenerwaard is een veelbelovende richting om verder te onderzoeken.

Fig. 19 Boeren en natuurorganisaties staan vaak lijnrecht tegenover elkaar in de Krimpenerwaard (Bron: geenweidepact.nl)

Fig. 20 Boeren en natuurorganisaties staan vaak lijnrecht tegenover elkaar in de Krimpenerwaard (Bron: geenweidepact.nl)

Het melkveebedrijf van boer Spruit, een voorbeeld van een duurzaam bedrijf
Een duurzaam melkveebedrijf uit de praktijk met onderwaterdrains dat me aangeraden werd door Lantinga om als voorbeeld te nemen als duurzaam landbouw
bedrijf voor de Krimpenerwaard, is het bedrijf van boer Spruit uit Zegveld. Dit
familiebedrijf heeft als bijproduct natuur en schoon water door hun manier van
bedrijfsvoering. Daarnaast vind er geringe bodemdaling plaats door een hoog peil
in combinatie met onderwaterdrains. Volgens (Weeda, et al. 2004) bestaat deze
bedrijfspraktijk daarnaast nog uit een aantal ideeën die als voorbeeld kunnen
dienen voor duurzame landbouw in de Krimpenerwaard, namelijk:
• Het werken met koeienrassen die bij een sober rantsoen zonder krachtvoer
een goede melkproductie geven, zonder roofbouw op zichzelf te plegen,
• Het onderhouden van een kringloop waarbij zonder kunstmestgebruik en met
minimaal verlies aan voedingsstoffen de productie van het grasland en de koeien
in stand blijft terwijl het milieu er geen schade aan ondervindt,
• Het bemesten van het land met een mengsel van dierlijk mest, slootbagger en
resten van slootvegetatie,
• Het samengaan van een gezonde veestapel met een rijke wilde flora en fauna
langs de sloten,
•Het afstemmen van de bedrijfsvoering op de bodem- en weersomstandigheden,
• Het gezamenlijk welzijn van mens, dier en plant.
Een aanbeveling uit het rapport (Weeda, et al. 2004) gaat over het mestbeleid
van boer Spruit. Rietmaaisel uit natuurreservaten uit de omgeving zouden gebruikt kunnen worden om de mest mee te mengen om zo een laag ammoniakgehalte te bereiken. Vanuit de kringloop gedachte ligt het immers voor de hand
plantaardig materiaal uit dezelfde streek te gebruiken. Momenteel gebruikt boer
Spruit tarwestro dat uit Zeeland wordt aangekocht om de mest mee te mengen
voor een laag ammoniakgehalte.
Het ontwerpend onderzoek van deze thesis richt zich als het gaat om duurzame landbouw voornamelijk op het mogelijk maken van landbouw met een hoog
waterpeil. Daarom zal er niet te diep ingegaan worden op dit onderwerp. Maar
omdat mestbeleid ook een belangrijk en actueel thema is als het gaat om duurzame landbouw in het veenweidegebied, wordt deze informatie over het mengen
van riet en mest meegenomen als aanbeveling voor duurzame landbouw in de
Krimpenerwaard.

Fig. 21 Boer Spruit met zijn koeien (Bron: Burgers, G., Meekma, A., 2009)
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3.2 Onderwaterdrains
We weten nu dat voor het tegengaan van bodemdaling een hoog waterpeil
noodzakelijk is en dat voor de landbouw begrazing noodzakelijk is. Om die
twee te combineren is er de methode van onderwaterdrains zoals al in de praktijk gebracht door boer Spruit in de vorige paragraaf. Door onderwaterdrains
is het wel mogelijk een hoog peil te hanteren en toch een hoge productie te
halen als melkveehouder. Uit literatuuronderzoek (Hoving en de Vos, 2007)
is namelijk gebleken dat met onderwaterdrainage een drooglegging (waterpeil ten opzichte van het maaiveld) van 35 tot 45 cm even veel draagkracht
geeft als een drooglegging van 60 cm zonder onderwaterdrainage. Drainage
maakt het dus mogelijk een hoger slootpeil te hanteren. Voor het effectief
tegengaan van bodemdaling is een gemiddelde drooglegging van 30 cm het
meest effectief (Jansen, Hendriks en Kwakernaak (2009). Afhankelijk van de
drooglegging en wegzijging kunnen onderwaterdrains worden ingepast zodat
de maaivelddaling kan halveren. Bij veengronden met een kleidek kan de
maaivelddaling tot vrijwel nul reduceren als de grondwaterstand niet meer tot
in de veenondergrond zakt (Jansen, Hendriks en Kwakernaak (2009). Nu is
het belangrijk om eerst meer te weten over de werking van onderwaterdrains
en de gevolgen van onderwaterdrains. Tot slot komen de gevolgen van grootschalige inpassing van onderwaterdrains voor de Krimpenerwaard aan bod.
Veenweidepercelen met onderwaterdrains maken het voor de melkveehouderij wel rendabel om te boeren op de natte veenbodem terwijl de bodemdaling wordt afgeremd. Ze zorgen ervoor dat de grondwaterstand in de veenweidepercelen hoog blijft in droge periodes waardoor de percelen nat blijven
in de droge periodes, als het veen het snelst afbreekt. De bodemdaling zal
daardoor verminderen. In natte periodes zorgen onderwaterdrains juist dat de
veenweidepercelen droog blijven, en dus bruikbaar voor de melkveehouderij.
Onderwaterdrains zijn buizen die 10 tot 20 cm onder het slootpeil worden
aangelegd. In droge tijden infiltreren ze het water in de percelen en in natte
tijden draineren ze de percelen. Daardoor blijft het veen nat en zal de bodem
minder snel dalen. De drains liggen om de 4 tot 6 meter dwars op de perceelrichting (van den Akker, 2010).

Fig 23 Schets van een dwarsdoorsnede van een veenbodem met
daarin het grondwaterstandverloop in de winter 2003/2004 en in de
zomer 2004 bij een laag slootpeil op Praktijkcentrum Zegveld. Boven
de drains is het effect veel sterker en kruipt de grondwaterstand nog
meer naar de slootwaterstand (Gebaseerd op: Veenweide 25x belicht)
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Fig. 22 Onderwaterdrains worden ingebracht (Bron: verantwoordeveehouderij.nl)

Fig. 24 Onderwaterdrains voorkomen het ‘‘slootkant effect’’. Ook al staat het water in de sloot hoog, zonder drains dringt het
water maar moeizaam en slechts enkele meters het perceel binnen (Gebaseerd op: Onderwaterdrains in het veenweidegebied. Van den Akker, J, 2010)

Fig 25 Het verschil in maaivelddaling in mm per jaar tussen de huidige situatie met onderwaterdrains en de huidige situatie zonder onderwaterdrains (Bron: Alterra)

Fig 26 Aanleg van onderwaterdrains (sleufloos). De drains worden betrekkelijk eenvoudig aangelegd. Tijdens de aanleg van de drains wordt het peil in de sloot tijdelijk
verlaagd (Bron: Alterra)

Infiltreren
De sleutel tot de werking van onderwaterdrains is de grondwaterstand. In een
droge zomer infiltreren onderwaterdrains slootwater tot in het midden van de
veenweidepercelen, waardoor de grondwaterstand vrijwel net zo hoog wordt
als in de sloten. Daardoor blijft het veen in de bodem nat. Zo breekt de veenbodem minder snel af, en wordt ervoor gezorgd dat de bodem minder snel
daalt (Van den Akker, J, 2010).

het klimaatbestendig maken van het veenweidegebied. Hierbij gaat het om
veenweidegebieden zonder kwel met pure veenbodems of veenbodems met
een dun kleidek, waar het slootwaterpeil tussen de 35 en 60 centimeter onder
maaiveld staat (van den Akker, J., 2010).

Draineren
Een ander effect van onderwaterdrains is dat ze in natte perioden drainerend
werken. Daardoor wordt verhinderd dat het grondwater te hoog wordt. De
grond blijft droger en de draagkracht neemt toe. Voor de melkveehouderij levert dit een belangrijke toename van de bedrijfszekerheid op, omdat het land
eerder kan worden bereden, de koeien eerder en langer op het land kunnen
en berijding- en vertrappingschade wordt beperkt. Daarnaast wordt er minder
water - met daarin eventueel mest - over het maaiveld naar de greppels en
sloten afgevoerd (Jansen, P.C. et al. 2009)

Snelle reactie
Bij inpassing van onderwaterdrains zal het watersysteem in de veenweidegebieden sneller gaan reageren op veranderende weersomstandigheden.
Onderwaterdrains zorgen voor een makkelijke aan- en afvoer van water,
daarmee dempen ze de fluctuaties in de grondwaterstand in de veenweidegebieden (van den Akker, 2010).
Voorwaarden voor inpassing
Volgens onderzoek is minstens de helft van het westelijk veenweidegebied
geschikt voor onderwaterdrains. Het meest effectief zijn ze in gebieden met
een pure veengrond of met een veengrond met een dun kleidek. Onderwaterdrains zijn niet zinvol in veenweidegebieden met veel kwelwater. Inpassen
van onderwaterdrains in zulke gebieden kan de kwel versterken. De sleutel
bij het toepassen van onderwaterdrains is de grondwaterstand, ze werken
het beste bij een slootpeil tussen de 35 en 60 centimeter onder maaiveld.
Als het slootpeil hoger is dan 35 centimeter onder maaiveld dan wordt het
al snel te drassig voor begrazing. Als het slootpeil lager dan 60 centimeter
onder maaiveld is dan zullen de onderwaterdrains ook in droge periodes blijven draineren waardoor er juist meer oxidatie plaatsvind. Verder is het niet
verstandig om onderwaterdrains toe te passen in gebieden waar veel wegzijging plaatsvindt.Onderwaterdrains kunnen ook op minder geschikte locaties toegepast worden maar het is logisch om ze toe te passen op gebieden
waar ze het meest bijdragen aan de vermindering van de bodemdaling en

Op basis van deze informatie is er in dit ontwerpend onderzoek vervolgens
gekeken naar de mogelijke toepasbaarheid van onderwaterdrains in de Krimpenerwaard. Wat opvalt als je kijkt naar de bodemkaart is dat de Krimpenerwaard voornamelijk uit veen bestaat. Langs de randen komt er klei en zand
voor. Op de kaart van kwel en wegzijging is duidelijk te zien dat er kwel en
wegzijging voorkomt in de Krimpenerwaard. Ten oosten van Bergambacht is
een rode vlek van wegzijging te zien dit is vanwege een waterwingebied. Ook
bij Gouderak achter de dijk van de Hollandse IJssel is er sprake van wegzijging. Langs de Vlist en ten zuiden van Berkenwoude is er kwel. Concluderend uit de bodemkaart en de kaart met kwel en wegzijging is de Krimpenerwaard een geschikt gebied voor inpassing van onderwaterdrains, behalve de
plekken waar kwel of wegzijging is aangeduid. Op fig.xxx is globaal aangeduid welk deel van de Krimpenerwaard het meest geschikt is voor inpassing
van onderwaterdrains.
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Fig 27 Bodemkaart van de Krimpenerwaard (Bron: HHSK)

Fig. 28 Kwel en wegzijging in de Krimpenerwaard (Bron: Grontmij)

Fig. 29 Gebied dat geschikt is voor toepassing van onderwaterdrains (Gebaseerd op:
Casimir, T., Kwadijk, F. (2006)

Kritiek op onderwaterdrains
Op de vraag waarom er niet al grootschalig onderwaterdrains worden ingepast in de Krimpenerwaard antwoordde Hil Kuypers, de projectleider van het
toemalige Veenweidepact, in een interview dat onderwaterdrains uitspoeling
van meststoffen uit de percelen tot gevolg hebben. De Europese kaderrichtlijn water is voor het hoofdheemraadschap reden geweest om niet onderwaterdrains te promoten, omdat ze denken dat daarmee teveel uitspoeling
plaatsvindt van mest uit percelen waardoor die richtlijnen niet gehaald gaan
worden. Ook in de inrichtingsMER natuuropgave wordt dit beschreven. Die
uitspoeling zou slecht zijn voor de waterkwaliteit en zou kunnen betekenen
dat het Europees kaderrichtlijn water niet gehaald zou worden. Ik heb deze
kritiek besproken met Rob Hendriks, onderzoeker en expert op het gebied
van onderwaterdrains van Alterra. Hij is bekend met deze kritiek, maar hij
had deze kritiek al eerder weerlegd met het onderzoek waar hij mede aan gewerkt heeft (Van Gerven et al 2011) waarin is aangetoond dat inpassing van
onderwaterdrains helemaal niet schadelijk hoeft te zijn voor de waterkwaliteit.

wel goed blijft waardoor koeien kunnen blijven grazen en machines op het
land kunnen blijven komen. Het grootste deel van de Krimpenerwaard heeft
een bodem die geschikt is voor toepassing van onderwaterdrains. In het figuur hierboven kun je het gebied zien dat geschikt is voor toepassing van
onderwaterdrains. Dit gebied is groen gekleurd.

3.3 Gevolgen voor het watersysteem

Conclusie
De eerste fase van het onderzoek bestond uit een verkenning naar de mogelijkheden van het tegengaan van bodemdaling (een hoog peil) in combinatie
met een gezonde bedrijfsvoering. Er is aanbevolen door experts om te kijken
naar de oplossing van onderwaterdrains. Middels interviews en literatuuronderzoek is verder onderzocht hoe onderwaterdrains het mogelijk maken
een duurzame vorm van landbouw te bedrijven. Het wordt mogelijk een hoog
slootpeil te hanteren waardoor bodemdaling wordt tegengegaan en tegelijk
kan er wel een rendabele bedrijfvoering worden gevoerd. Dit komt omdat de
draagkracht die normaal slecht wordt bij een hoog peil met onderwaterdrains

Als meest geschikte optie van duurzame landbouw voor de Krimpenerwaard
is gekozen voor een combinatie van onderwaterdrains op grote schaal met
een hoog peil. Door verschillende interviews en het lezen van rapporten werd
al snel duidelijk dat het niet een kwestie is van het simpelweg voorzien van
de Krimpenerwaard van onderwaterdrains. Een grootschalige inpassing heeft
namelijk mogelijk grote gevolgen voor de waterhuishouding en is niet zomaar
toepasbaar in de Krimpenerwaard. Een logische volgende stap in het onderzoek is dan ook het verkennen wat de mogelijke gevolgen zijn van inpassing
van onderwaterdrains op een grote schaal om inpassing van onderwaterdrains in de Krimpenerwaard mogelijk te maken en tegelijk om te gaan met
deze gevolgen. De volgende paragraaf gaat in op de mogelijke gevolgen van
de inpassing van onderwaterdrains op een grote schaal in de Krimpenerwaard. Conclusies hieruit zullen richting geven voor de uiteindelijke strategie
onderwaterdrains met een boezemsysteem.

Uit de vorige paragraaf is gebleken dat de Kirmpenerwaard met haar bodem
zeer geschikt is voor inpassing van onderwaterdrains. Op enkele gebieden
na kan het overal toegepast worden, dit zal zorgen voor een goede draagkracht bij een hoog peil waardoor er bodemdaling wordt tegengegaan en tegelijk efficiente bedrijfsvoering mogelijk is. Er zijn echter wel gevolgen van
inpassing van onderwaterdrains voor het watersysteem. Deze paragraaf zal
eerst algemeen omschrijven wat de gevolgen zijn van onderwaterdrains. Op
basis van interviews en literatuur wordt het watersysteem in de Krimpenerwaard geanalyseerd en haar behandeld. Tot slot wordt er beschreven wat de
gevolgen zijn voor dit watersysteem van het inpassen van onderwaterdrains
op grote schaal.
Onderwaterdrains en droogte
In droge periodes houden onderwaterdrains de veenweide percelen natter
maar hebben om dat te kunnen doen wel meer water nodig. De drains infiltreren het slootwater tot in het midden van de veenweidepercelen waardoor
de veengrond natter blijft, en de bodemdaling sterk verminderd. Onderzoek
heeft uitgewezen dat percelen met onderwaterdrains gemiddeld tien tot vijftien procent meer water nodig hebben. In het Westelijk veenweidegebied gaat
het daarbij om miljoenen kubieke meters water extra (van den Akker, 2010).

35

Onderwaterdrains en extreme regenval
Bij zware regenval worden de percelen in de veenweidegebieden vaak moeilijker te betreden. Het land wordt dan drassig en lager gelegen plekken komen dan onder water te staan. Bij zware regenval stijgt de grondwaterstand
in het perceel. Dat water moet worden weggewerkt. Normaal loopt het regenwater dan via greppels naar sloten. In veenweidepercelen met onderwaterdrains loopt veel van het water via de drains naar de sloten. Dit zorgt voor
een betere draagkracht van de percelen in natte perioden (van den Akker,
2010). Onderzoek heeft uitgewezen dat onderwaterdrains in combinatie met
peilverhoging een belangrijke bijdrage kan leveren aan de afname van de
maaivelddaling en de broeikasgasemissie, zonder dat dat ten koste gaat van
de bedrijfsvoering van melkveehouders (Jansen, P.C. et al 2009)
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Klimaatverandering
Het extra water dat nodig is om de extreme droogte door klimaatverandering
op te vangen in veenweidegebieden, overschaduwt de effecten van de onderwaterdrains op de watervraag in diezelfde gebieden. In de toekomst zullen
droge zomers als die van 2003 om de twee jaar voorkomen, dan neemt in
veenweidegebieden de vraag naar water met vijftig procent toe. Om dat te
voorkomen moeten veenweidegebieden in droge zomers nat worden gehouden. In warme zomers wordt vaak water uit het IJsselmeer gehaald. Dat is in
strijd met het beleid om watersystemen zoveel mogelijk zelfvoorzienend te
laten zijn, en heeft gevolgen voor de waterkwaliteit. (van den Akker, 2010).
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CO2
In een uitgedroogde veenbodem wordt het veen tot diep in de bodem aan
lucht bloot gesteld, waardoor stikstof vrijkomt en koolstof reageert met zuurstof tot co2. Daardoor daalt niet alleen de bodem, maar komen ook broeikasgassen vrij (van den Akker, 2010). De veengronden in Nederland produceren
gezamenlijk 2 procent van de nationale broeikasgassen. Het toepassen van
onderwaterdrainage in het Westelijk veenweidegebied kan leiden tot een forse reductie van de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen. Een halvering van
de bodemdaling zou een afname van ongeveer 0,7 miljoen ton co2 per jaar
opleveren. Bij een co2-waarde van 21 euro per ton (ECN & PBL 2014) vertegenwoordigt dit een half miljard euro per jaar aan tegenwaarde (Pieterse,
et al, 2015).

Fig. 30 Piekaanvoer veengronden bij regulier peilbeheer, W+scenario, zeer droog jaar (1976) (Gebaseerd op: Van den Akker, J.,
et al. 2010

De belangrijkste gevolgen voor het watersysteem zijn:
- Watersysteem gaat sneller reageren
- Meer risico op wateroverlast in natte tijden
- Extra watervraag in droge tijden
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Fig. 31 Hoogtekaart van de Krimpenerwaard (Bron: Grontmij)

Fig. 32 Huidige situatie van de waterhuidhouding van de Krimpenerwaard. Het systeem heeft 14 peilvakken (Bron: Keijsers, W., (2009)

Watersysteem Krimpenerwaard

Versnipperd watersysteem
Al sinds eeuwen zakt het maaiveld in de westelijke veenweiden met enkele
mm per jaar. Sinds de jaren 60 wordt het westelijk veenweidegebied op vele
plaatsen dieper ontwaterd (particulier onderbemaling) door een slootpeil van
ca. 60 cm ten opzichte van het maaiveld in te stellen. Particulier onderbemaling is dat boeren zelf een klein gemaaltje hebben waarmee ze dieper bemalen dan afgesproken met het waterschap zodat de koeien langer het land op
kunnen. Deze particuliere onderbemaling heeft ervoor gezorgd dat het noorden van de Krimpenerwaard, waar meer bemaald is, lager is komen te liggen.
Dit hoogteverschil heeft de de afwateringsrichting van het watersysteem van
Noord naar Zuid bepaald. De vele kleine peilvakjes als gevolg van particuliere
onderbemaling hebben een versnipperd watersysteem opgeleverd met hoge
bemalingskosten tot gevolg. Ook bemoeilijkt de vele verschillende waterpeilen (zie fig. 33 Bemalingsdiepte) in het versnipperde watersysteem het tegengaan van bodemdaling. Als gevolg van deze particuliere bemaling is de maaivelddaling meer dan verdubbeld (Jansen, Querner en van den Akker, 2009).

Uit het vorige stuk kunnen we concluderen wat de relevante gevolgen voor
het watersysteem van de Krimpenerwaard zijn bij inpassing van onderwaterdrains op grote schaal. Door eerst het watersysteem van de Krimpenerwaard te analyseren doormiddel van interviews met deskundigen en naslag
van literatuur, kan er achterhaald worden wat dit kan betekenen voor specifiek het watersysteem van de Krimpenerwaard. Het watersysteem van de
Krimpenerwaard is een poldersysteem, de overdracht van het water tussen
de polders vindt zoveel mogelijk plaats onder vrij verval. Dit betekent dat het
water dat via de Lek wordt ingelaten zich simpelweg door de zwaartekracht
beweegt van het hoger gelegen zuiden naar het lager gelegen noorden (zie
hoogtekaart HHSK, 2015). Er is voor dit systeem gekozen door het Hoogheemraadschap omdat er relatief weinig bemalen hoeft te worden en dus
minder bemalingskosten zijn (HHSK 2015). Het belangrijkste gemaal voor de
inlaat van rivierwater is gemaal Krimpenerwaard aan de Lek. Hier wordt veruit
het meeste water ingelaten maar er wordt ook af en toe water ingelaten via
de Vlist. Het water in de Krimpenerwaard wordt uitgeslagen op een van de
gemalen langs de Hollandse IJssel. De afwaterrichting van het water is over
het algemeen van zuid-oost naar noord-west, dus eigenlijk van hoog naar
laag. Er zijn ook nog gemalen tussen de polders van de Krimpenerwaard die
gebruikt worden als het water niet onder vrij verval kan worden overgedragen. De Krimpenerwaard heeft veertien verschillende polders met ieder een
eigen waterpeil tussen de NAP -1,84 in het zuid-oosten tot NAP -2,60 in het
noord-westen van de Krimpenerwaard. In dit stuk over het watersysteem van
de Krimpenerwaard zullen stuk voor stuk de meest relevante problemen van
het huidige watersysteem van de krimpenerwaard beschreven worden. Vervolgens zal beschreven worden wat de gevolgen van grootschalige inpassing
van onderwaterdrains zullen betekenen voor dit huidige watersysteem.

Plaatselijk slechte doorstroom
Daarnaast heeft het huidige watersysteem plaatselijk te maken met een
slechte doorstroom (HHSK, 2013). Dat betekent dat er plaatselijk behoefte
is aan bredere watergangen. Als gevolg van deze slechte doorstroom zijn er
problemen met wateroverlast geweest die in de toekomst door klimaatvernadering waarschijnlijk frequenter zullen voorkomen.
Wateroverlast
Uit een gesprek (van Oostdam, 2013) met Jan Oostdam (hydroloog van het
HHSK) werd duidelijk dat de Krimpenerwaard niet altijd kan uitslaan op de
Hollandse IJssel omdat deze rivier regelmatig in natte tijden overbelast is, de

Fig. 33 Bemalingsdiepte (Bron: HHSK (2011)

waterstand van deze rivier is dan te hoog. Er zijn vele polders naast de Krimpenerwaard die de Hollandse IJssel als afwateringsrivier gebruiken. Doordat
deze rivier niet altijd beschikbaar is voor afwatering zijn er al regelmatig situaties voorgekomen dat het overtollige water in de Krimpenerwaard in natte
tijden op het land is komen staan. Dit is een probleem dat met klimaatverandering en piekbuien in de toekomst alleen maar vaker en heviger zal plaatsvinden met grote economische schade voor de landbouw tot gevolg.
Gevolgen voor de Krimpenerwaard
Nu in grote lijnen duidelijk is geworden hoe het watersysteem in de Krimpenerwaard werkt en waar de knelpunten liggen kunnen we aannames doen
over de gevolgen van inpassing van onderwaterdrains voor dit huidige watersysteem.
De knelpunten zijn:
- Een versnipperd watersysteem (veel peilvakken)
- Plaatselijk slechte doorstroom met wateroverlast tot gevolg
- Niet kunnen uitslaan op de Hollandse IJssel bij hoog water
Wat zijn de gevolgen van inpassing van onderwaterdrains voor het watersysteem van de Krimpenerwaard zoals het nu is? Om deze vraag te beantwoorden zal elk onderdeel van de gevolgen van onderwaterdrains voor het
watersysteem uit de vorige paragraaf worden ‘geprojecteerd’ op het huidige
watersysteem van de Krimpenerwaard met haar zo juist besproken knelpunten. Deze analyse is gedaan met behulp van interviews met de deskundigen
en literatuur. Tot slot worden de belangrijkste conclusies beschreven.

Fig. 34 Fractie systeemvreemd water in het oppervlaktewater gedurende de maand
juli (%). De Krimpenerwaard is omcirkeld (Bron: RIZA)

Omgaan met het snelle reageren
Een nadeel is wel dat het systeem niet snel kan reageren als het water zich
onder vrij verval van polder naar polder verplaatst. Bij inpassing van onderwaterdrains op grote schaal zou het juist snel moeten kunnen reageren om
overlast en droogte te voorkomen. De Krimpenerwaard heeft een poldersysteem en heeft plaatselijk te maken met moeilijke doorstroom met overlast
bij piekbuien tot gevolg. Ook weten we dat er wateroverlast kan ontstaan als
er niet uitgeslagen kan worden op de Hollandse IJssel. Het huidige poldersysteem lijkt niet in staat om te kunnen gaan met het snelle reageren van het
watersysteem op veranderende omstandigheden bij inpassing van onderwaterdrains op grote schaal.
strategieën van waterberging
Om te weten te komen wat een geschikte methode is om water vast te houden
in de Krimpenerwaard heb ik literatuur er op nageslagen. Volgens (Gerits, R.,
2006) zijn er vier strategieën voor waterberging in een veenweidegebied te
onderscheiden namelijk;
1 water in de haarvaten
Op het laagste schaalniveau kan ruimte voor water worden gecreëerd in de
bodem en in de sloten. Grondwater en oppervlakte water in sloten zijn zeer
nauw met elkaar verbonden; grondwaterstanden in West Nederland worden
met name bepaald door de drooglegging van het oppervlaktewater.

verdubbeling boezemstelsel

decentrale waterberging

centrale waterberging

Fig. 35 Oppervlaktewatertekort en afhankelijkheid van water uit het IJsselmeer. De
Krimpenerwaard is omcirkeld (Bron: RIZA)

Fig. 36 De vier strategieen van waterberging in het veenweidegebied (Bron: Gerits,
R., 2006)

De nadelen van de neveneffecten van grootschalige inpassing van onderwaterdrains kunnen worden gecompenseerd door in bepaalde perioden grotere
marges in het streefpeil toe te staan en door te anticiperen met inlaten en
afvoeren op de weersverwachting (Jansen, P.C., et al, 2009). Bij langdurige aanhoudende slootpeilverhoging zal er wateroverlast op de percelen ontstaan, met nadelige gevolgen voor de melkveehouderij. (Gerits, R., 2006)

als opvangbekkens voor het regenwater uit de omgeving (voorraadvorming).
Deze waterbergingsgebieden worden ingezet voor een relatief kleine omgeving. Het ligt het meest voor de hand deze waterbergingsgebieden te situeren
vlak bij de plaats waar de kans op wateroverlast het grootst is. Ook hier geld
dat om wateroverlast te voorkomen de afwatering van – en naar het waterbergingsgebied voldoende capaciteit moet hebben door voldoende pompcapaciteit. Een verbinding met het boezemstelsel is noodzakelijk.

2 vergroting van het boezemstelsel

4 centrale waterberging

Op een schaalniveau hoger dan de bodem en de sloten ligt het boezemstelsel. De ruimte voor water kan in het boezemstelsel substantieel vergroot
worden door een verbreding van bestaande boezemwateren en/of nieuwe
boezemwateren. Om in dit boezemstelsel piekbuien op te kunnen vangen en
in te zetten als waterreservoir in tijden van droogte is het nodig om flexibele
waterpeilen toe te staan. Het voordeel van de strategie van vergroting van het
boezemstelsel is dat de boezem een functie kan hebben van waterberging
als voor aan- en afvoer. De vertakkingen van het boezemstelsel door het hele
gebied maken het, bij voldoende boezemcapaciteit, waarschijnlijk mogelijk
om voor het hele gebied de water aanvoer, afvoer en berging te verzorgen
aangezien het boezemstelsel in directe verbinding staat met alle peilvakken.
Om wateroverlast in de polders te voorkomen zal de ontwatering naar de
boezem wel voldoende (pomp) capaciteit nodig hebben.

Bij centrale waterberging worden waterbergingsgebieden op een regionaal
niveau, per afwateringseenheid, ingezet. Deze waterbergingsgebieden dienen een grote capaciteit te hebben aangezien ze een groot gebied bedienen.
Bij voorkeur liggen zij in het diepste deel van de afwateringseenheid omdat
hier door de beschikbare hoogte de meeste bergingscapaciteit te realiseren
is, en omdat het water hier natuurlijk naar toe stroomt (meeste kans op wateroverlast). Om wateroverlast in de omringende gebieden te voorkomen dient
een goede afvoer van het water door voldoende pompcapaciteit gerealiseerd
te worden. Een ruime verbinding met het boezemstelsel is noodzakelijk.

3 decentrale waterberging
Piekbuien worden opgevangen door een stijging van waterpeilen.
waterberging in het oppervlaktewater (flexibel of dynamisch peilbeheer)

water in de haarvaten

Ruimte aan water geven kan ook gerealiseerd worden door nieuwe gebieden aan te wijzen buiten het bestaande oppervlaktewaterstelsel, die dienen

Conclusie
Strategie ‘1 water in de haarvaten’ zou kunnen in een poldersysteem als de
Krimpenerwaard alleen heeft deze strategie als nadeel dat als het waterpeil
veel schommelt bij het anticiperen op piekbuien de landbouw en haar productie benadeeld wordt door een regelmatig hoog waterpeil. Voor een duurzame
vorm van landbouw is het belangrijk dat de productie niet in gevaar komt (zie
hoofdstuk 1), daarom valt deze strategie af voor de Krimpenerwaard. De stra-
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tegieën ‘3 decentrale waterberging’ en ‘4 centrale waterberging’ vragen om
een verbinding met een boezemstelsel. Als er gekozen zou worden voor een
van deze twee strategieën dan zou de Krimpenerwaard wel eerst over moeten gaan van een poldersysteem naar een boezemsysteem. Als er dan toch
overgegaan wordt op een boezemsysteem dan lijkt de strategie ‘2 vergroting
van het boezemstelsel’ voor de Krimpenerwaard de meest geschikte strategie omdat deze strategie goed kan omgaan met een sneller reageren watersysteem en daarnaast water kan vasthouden dat vervolgens weer gebruikt
kan worden in droge tijden zonder dat de landbouw er schade van ondervindt.
Van poldersysteem naar boezemsysteem
Het overgaan van een poldersysteem naar een boezemsysteem lijkt een goede strategie voor de Krimpenerwaard om inpassing van onderwaterdrains
op grote schaal mogelijk te maken zonder nadelen te ondervinden van de
gevolgen van inpassing van onderwaterdrains op grote schaal. Om dit idee
te ‘testen’ heb ik het voorgelegd aan een hydroloog HHSK Jan Oostdam,
Kwakernaak, bodemdeskundige, Hendriks en Van den Akker onderwaterdraindeskundigen van Alterra. Allen reageerden positief en vonden het een
realistisch idee. Ook wezen ze op de kansen voor waterzuivering die zo een
boezem met riet zou kunnen bewerkstelligen. Jan Oostdam wees me erop
dat er al een plan voor een boezem is geweest in de Krimpenerwaard. De
hoge kosten door de bouw van extra gemalen zou destijds echter de reden
zijn geweest dat er niet voor een boezemsysteem is gekozen. Daarentegen
kan je je afvragen wat de kosten zullen zijn van wateroverlast in de toekomst.

Conclusies
Gevolgen van inpassing van onderwaterdrains zijn een sneller reagerend
watersysteem op veranderende omstandigheden, een groter water tekort in
droge tijden en overlast in natte tijden. Voor het huidige watersysteem van de
Krimpenerwaard lijkt het dat de afhankelijkheid van de rivieren de Hollandse IJssel en de Lek voor het inlaten en uitslaan van water een toekomstig
probleem zal worden. Met inpassing van onderwaterdrains op grote schaal
zullen deze problemen alleen maar versterkt worden. Het watersysteem van
de Krimpenerwaard is een poldersysteem, de overdracht van het water tussen de polders vindt zoveel mogelijk plaats onder vrij verval. Een nadeel is
wel dat het systeem daardoor niet snel kan reageren. Bij inpassing van onderwaterdrains op grote schaal is een snel reagerend systeem juist belangrijk. Het lijkt daarom een duurzame oplossing om water vast te houden in de
Krimpenerwaard om in natte tijden niet meer afhankelijk te hoeven zijn van
de Hollandse IJssel. Dit vastgehouden water zou dan in droge tijden gebruikt
kunnen worden om minder afhankelijk te zijn van de Lek. Het veranderen
van het poldersysteem naar een boezemsysteem lijkt daarom een logische
oplossing om de gevolgen van grootschalige inpassing van onderwaterdrains
op te vangen. Als een streng tussen alle peilvakken kan een boezem namelijk sneller reageren op veranderende omstandigheden, dan bij het huidige
poldersysteem het geval is. Daarnaast kan een boezem het water bergen
uit de aangrenzende polders. Ook kan de boezem gebruikt worden als een
reservoir om in droge tijden de Krimpenerwaard van water te voorzien zodat
er minder afhankelijkheid is van de Lek. Kortom, een boezem lijkt de drie
belangrijkste gevolgen van inpassing van onderwaterdrains op grote schaal
op te vangen.
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Fig. 38 Ontginningsgeschiedenis van de Krimpenerwaard. Een groot deel van de begrenzing van de huidige peilvakken is uit deze ontginningsgeschiedenis te herleiden

Fig. 37 Schematische weergave van mogelijke gevolgen voor het watersysteem van
de Krimpenerwaard.

3.4 Een boezem in de Krimpenerwaard
In de vorige paragraaf is toegelicht wat de gevolgen zijn van inpassing van
onderwaterdrains op grote schaal en wat dit voor het watersysteem van de
Krimpenerwaard kan betekenen. Gevolgen van inpassing van onderwaterdrains zijn een sneller reagerend waterysteem op veranderende omstandigheden, een groter water tekort in droge tijden en mogelijke overlast in natte
tijden. Voor het huidige watersysteem van de Krimpenerwaard lijkt het dat de
afhankelijkheid van de rivieren de Hollandse IJssel en de Lek voor het inlaten
en uitslaan van water een toekomstig probleem zal worden. Met inpassing
van onderwaterdrains op grote schaal deze problemen alleen maar versterkt
zullen worden. De conclusie van de vorige paragraaf is dat het overgaan
van een poldersysteem naar een boezemsysteem een goede strategie lijkt
voor de Krimpenerwaard om inpassing van onderwaterdrains op grote schaal
mogelijk te maken zonder nadelen te ondervinden van de gevolgen daarvan.
De vraag die nu ontstaat is: Wat is een geschikte boezem voor het landschap
van de Krimpenerwaard? Deze paragraaf zal ingaan op wat een geschikte
boezem is voor de Krimpenerwaard bekeken vanuit haar watersysteem en
cultuurhistorisch landschap. Keuzes die hebben geleid tot het ontwerp van
de boezem worden beschreven. Als eerst zal gekeken worden wat een boezem is en waar het aan moet voldoen. Vervolgens wordt er vanuit historisch
perspectief gekeken naar de functie van een boezem in de krimpenerwaard
waarna de keuze voor het tracé van het ontwerp van de boezem en het ruimtelijk principe voor een boezem in de krimpenerwaard wordt onderbouwd.

Wat is een boezem
Een boezem is een deel van het oppervlaktewater dat geen vast peil heeft.
De boezem dient er toe polderwater op te slaan voor het wordt afgevoerd op
een rivier of een meer. Als het water niet op een natuurlijke manier geloosd
kan worden wordt het via een gemaal of spuisluis uitgeslagen. Dat het water
van de boezem geen vast peil heeft wil niet zeggen dat er niet naar een peil
wordt gestreefd. Dit peil waarnaar wordt gestreeft wordt het boezempeil genoemd. Een boezem waar tijdelijk water op wordt geborgen wordt een bergboezem genoemd. Boezems kunnen complexe stelsels van kanalen zijn die
als een soort streng/ schakel tussen de peilvakken loopt. Bij de aanleg van
een boezem is het in verband met wateroverdracht belangrijk om rekening
te houden met de locatie van bestaande gemalen, stuwen en sluizen in het
watersysteem. Ook is het belangrijk voor wateroverdracht dat de boezem
aangetakt is aan alle peilvakken binnen het watersysteem. Daarom is het
logisch om het tracé van de boezem tussen de verschillende peilvakken te
laten doorlopen. Voor het boezempeil moet rekening gehouden worden met
de maaiveldhoogte van het omliggende land en het waterpeil van de aangrenzende polders.
Historisch perspectief
Bij de eerste verkenning naar een mogelijke boezem voor de Krimpenerwaard
is er onderzocht of er in het verleden al gebruik is gemaakt van boezemwater
in de Krimpenerwaard. Door het besturderen van historisch kaartmateriaal
en literatuur is het patroon van historisch boezemwater in de Krimpenerwaard duidelijk geworden (zie fig.41) Dit historisch boezemwater bestaat uit
het veenriviertje de Loet en een aantal blokboezems haaks op de rivieren.

Daarnaast was er op de historische kaarten een opvallend breed omkaad
water te vinden dat lijkt aan te sluiten op de Loet. Bij verder onderzoek naar
dit stuk bleek het te gaan om een gegraven ringvaart uit de 18e eeuw dat ooit
bedoeld was als transportroute om afgegraven veen af te voeren. Dit is een
brede ringvaart die gegraven is in de 18e eeuw en nog herkenbaar is in het
landschap. Het veenriviertje de Loet heeft in het verleden als natuurlijke boezem gefungeerd. Deze oude veenstroom dateert nog van voor de ontginning
en is vooral nog herkenbaar als een wat bredere watergang met een plaatselijk bochtige loop. Dit tracé loopt midden door de Krimpenerwaard en is tot
een bepaalde plek herkenbaar als stroompje. Daarna lijkt het te verdwijnen,
waarschijnlijk is het bij de ontginning rechtgetrokken. Ook kent de Krimpenerwaard een geschiedenis van zogenaamde blokboezems. Deze boezems
waren bedoelt om water vast te houden in de Krimpenerwaard als het water op de rivieren te hoog was om af te wateren. Deze blokboezems zijn
omkaad en liggen haaks op de rivieren, met name aan de Hollandse IJssel
liggen blokboezems zoals de Stolwijkse boezem. Vanuit cultuurhistorisch en
landschappelijk perspectief heeft de Krimpenerwaard dus altijd boezemwater
gehad. Kenmerkend zijn de blokboezems haaks op de Hollandse IJssel. Ze
zijn herkenbaar als een langgerekte brede strook water met percelen met
bosbegroeiing. Ook is het voormalig boezemwater, de veenstroom de Loet
herkenbaar als bosrijk riviertje. Het tracé van de historische ringvaart zou als
boezem kunnen dienen aangezien het voor een groot deel tussen de peilvakken in ligt, en omdat het breed water is en omkaad. De blokboezems zouden
moeilijker als boezem kunnen dienen omdat ze niet als ‘streng’ tussen de
peilvakken kunnen liggen. Dit tracé valt tussen de peilvakken, heeft breed
water en zou daarom goed als boezem kunnen fungeren.

41

Fig. 39 De veenstroom de Loet. In het verleden diende dit water als boezem voor de Krimpenerwaard (Foto: Piet Guijt)

Fig. 40 Luchtfoto van de Stolwijkse boezem, een blokboezem in de Krimpenerwaard
(Foto: Siebe Swart)
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Fig. 41 Historische kaart van de Krimpenerwaard uit 1837. De boezemwateren zijn blauw gekleurd. Het tracé van de geoctroijeerde vervening is rood gekleurd (Gebaseerd op: Weggeman Guldemont, HHSK)

Fig. 42 Locatie van het kartonnen profiel van de historische Ringvaart

Fig. 43 Kartonnen profiel van de bestaande situatie van de ringvaart van de geoctroieerde vervening.

De geoctrooieerde vervening
Door historische kaarten en literatuur bestudeerd te hebben over de geschiedenis van de geoctrooieerde vervening (de mislukking daarvan) is duidelijk
geworden dat het historisch tracé in het landschap bestaat uit een brede vaart
met kades eromheen. De breedte van dit gegraven tracé dat destijds bedoeld
was voor bootjes om het afgegraven veen mee af te voeren is duidelijk zichtbaar in het landschap. In 1778 ontstond het plan om een groot deel van de
Krimpenerwaard te vervenen. Het ging hierbij om ongeveer 4700 hectare.
Aanleiding voor dit plan was de destijds slechte situatie in de landbouw door
o.a. runderpest en de overstromingsrampen die de Krimpenerwaard tussen
1726 en 1760 troffen. De vervening van het gebied zou de welvaart in het
gebied verbeteren en Nederland minder afhankelijk maken van de invoer van
turf (Van den Brink, 2003). Voor dit plan is er een sluis gebouwd in 1800 in
de dijk van de Hollandse IJssel om het water van de Krimpenerwaard in verbinding te stellen met de rivier. Daarbij is er een ringvaartvaart gegraven met
nieuwe kades eromheen om het af te graven veen te vervoeren en via de
nieuwe sluis naar de Hollandse IJssel en verder te kunnen afvoeren. Uiteindelijk is er niks terrecht gekomen van de vervening van de Krimpenerwaard,
vermoedelijk door een slechte kwaliteit van de turf uit de Krimpenerwaard.
Het resultaat is wel dat o.a. de vaart met haar kades en de sluis bewaard zijn
gebleven. Dit tracé van de geoctroieerde vervening leek een geschikt tracé
om te gebruiken als boezem aangezien het een grotendeels omkaad breed
water is dat door een groot deel van de Krimpenerwaard gaat. Je kan in
dit cultuurhistorisch landschap wel nieuwe watergangen maken, maar je kan
beter bestaande brede watergangen gebruiken of breder maken. Dan heb
je meer capaciteit en minder impact op het landschap. Hiermee wordt ook

het cultuurhistorisch landschappelijk element als de ringvaart nieuw leven
ingeblazen.
Bepalen van het tracé van de nieuwe boezem
Met het idee om het tracé van de geoctroieerde vervening te gebruiken als
mogelijk boezemtracé is er eerst gekeken naar hoe dit tracé in verbinding
staat met het huidige watersysteem van de krimpenerwaard. Bij het bepalen
van het tracé van een boezem is het in verband met wateroverdracht belangrijk om rekening te houden met de locatie van bestaande gemalen, stuwen
en sluizen in het watersysteem. Ook is het belangrijk voor wateroverdracht
dat de boezem aangetakt is aan alle peilvakken binnen het watersysteem.
Daarom is het logisch om het tracé van de boezem tussen de verschillende
peilvakken te laten doorlopen. Voor het boezempeil moet rekening gehouden
worden met de maaiveldhoogte van het omliggende land en het waterpeil van
de aangrenzende polders. Fig.41 geeft weer dat tracé van de geoctrooieerde
vervening aansluit op zes peilvakken en enkele gemalen. Niet alle peilvakken
worden dus bereikt door dit tracé, al zijn het wel belangrijke peilvakken waar
het tracé langskomt.
Boezemprincipe voor de Krimpenerwaard
Om de breedte van het boezemwater te bepalen zijn de breedte van de blokboezems, de Loet en de breedte van de Ringsloot als referentie genomen.
Deze breedtes varieerden tussen de 10 en 60 meter breed. Om de nieuwe boezem aan te laten sluiten bij de breedte van de historische boezems
en zo passend te maken in landschap van de Krimpenerwaardin heb ik een
breedte van 35 meter genomen als gemiddelde breedte voor de boezem.

Deze breedte komt overeen met de breedte van de historische ringsloot en
de gemiddelde breedte van de historische blokboezems. Ik heb vervolgens
het tracé van de historische Ringsloot van de geoctrooieerde vervening bekeken en een profiel van karton gemaakt van de bestaande situatie van de
Ringsloot om een gevoel te krijgen met de minimale hoogteverschillen en met
de dimensie van het landschapselement.
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D

D

Legenda

Stolwijker sluis
Minimaal

11.200 meter

A

21.500 meter

B

31.800 meter

C

35.300 meter

peilvakken
Hoofd uitlaat
Gemaal Verdoold
Capaciteit
Uitgaande van een gemiddelde breedte van de watergang van 35 m, en
een beschikbare diepte van 1 meter. Aantal dagen is m3 : aantal m3 dat
er verdwijnt per dag (7.321,51 m3)

Minimaal:
A:
B:
C:

11.200 x 35 x 0,5 =
21.500 x 35 x 0,5 =
31.800 x 35 x 0,5 =
11.200 x 35 x 0,5 =

196.000 m3
376.250 m3
556.500 m3
617.750 m3

= 27 dagen
= 51 dagen
= 76 dagen
= 84 dagen
DD

Berekenen m3 die er per dag extra nodig is.
1. Wat is het % open water in het gebied met onderwaterdrainage?
2. Wat is de peilvariatie?
3. Wat is de verdamping in mm (cm?) per dag?
4. Hoeveel water verdwijnt er in m3 per dag?

1. 17% open water in owd gebied (oppervlakte owd gebied: 5317 ha / 53.170.000 m2 x.17= 9.038.900 m2 open water in owd gebied)
2. 10 cm, 0,1 m (bron: van den Akker, 2009) ????
3. 0,67 mm per dag + 0,14 (owd+dynamisch peilbeheer) = 0,81 mm per dag (0,81 liter per m2 per dag)
4. 9.038.900 m2 open water x 0,81 = 7.321.509 liter = 7.321,51 m3 per dag

D

Uitlaat
Gemaal

D

Hoofd inlaat
Gemaal Krimpenerwaard

D
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Fig. 44 Berekening van de boezemcapaciteit in drie varianten.
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Boezemcapaciteit berekenen
De functie van de boezem is het bergen van water in natte tijden en het vasthouden van dit water voor droge tijden. Hiervoor heeft de boezem voldoende
bergingscapaciteit nodig. Om deze capaciteit te berekenen zijn een aantal
gegevens belangrijk namelijk: de lengte van de boezem, de breedte van de
boezem en het fluctuatieniveau van het boezemwater. Dit fluctuatieniveau is
het verschil tussen de hoogst mogelijk waterstand in de boezem en de laagst
mogelijke waterstand. Om deze waterstanden vast te stellen heb ik eerst onderzocht wat de maaiveldhoogtes zijn langs het mogelijke boezemtracé. Aan
de hand van die gegevens heb ik de fluctuatie van het boezempeil vast kunnen stellen namelijk tussen de NAP -1.8 en -2.3. Er is dus 50 cm fluctuatie
mogelijk. In figuur.. zijn de berekeningen die hebben geleid tot dit peil terug
te vinden. Door een gemiddelde breedte van 35m te nemen en deze te vermenigvuldigen met de lengte van de boezem en het fluctuatieniveau is de
capaciteit van de boezem berekend. Met deze gegevens ben ik hydroloog
Peter Jansen van Alterra gegaan. In het interview met Jansen bleek deze
boezem waarschijnlijk onvoldoende capaciteit te hebben. Hij kwam tot de
conclusie dat door verdamping er te weinig watercapaciteit is in deze boezem, omdat de voorraad te klein is om heel juni van water uit de boezem te
kunnen voorzien. In april/ mei doe je water vasthouden, in de maand juni heb
je water nodig. Het water dat in de winter geborgen is, raak je voor een deel al
kwijt in het voorjaar door verdamping. In de maanden mei en juni is normaal
de meeste verdamping. Conclusie is dat de boezem met zijn oppervlakte onvoldoende water kan vasthouden om in droge tijden de Krimpenerwaard van
water te voorzien zonder afhankelijk te zijn van de Lek. (zie berekening in de
bijlage). Een logisch gevolg hiervan was om de boezem breder te maken om
zo meer water te kunnen laten vasthouden en bergen.
Verbreden en verlengen van de boezem
Om de capaciteit van de boezem te vergroten heb ik het boezemwater verbreedt van 35 meter naar een gemiddelde breedte van 50 meter. Het profiel
van de Ringsloot met een verbrede watergang heb ik vervolgens ‘getest’ op
andere potentiele boezem locaties in de Krimpenerwaard om te verkennen
wat voor impact het verbreden ervan heeft op het landschap. Deze locaties
zijn bepaald op basis van de huidige hoofdafwatering van het watersysteem.
Het maken van profielen (zie pagina 48 t/m 51) van mogelijke andere plekken in de Krimpenerwaard voor de boezem is ook gedaan om inzichtelijk te
maken wat een mogelijk boezempeil zou kunnen zijn, een peil dat niet te
hoog is voor de lage delen waar het doorheen stroomt en niet te laag voor de
hoge delen. Met behulp van het programma autocad met een gedetailleerde
luchtfoto (op schaal via GIS) en de hoogtekaart (AHN) heb ik de minimale
hoogteverschillen in profielen inzichtelijk kunnen maken.
Fig. 45 Kaartje met ‘structuurdragers’ voor de boezem. Blauw is de hoofdafwatering, de vierkantjes geven de huidige gemalen weer, de stippellijn is het tracé van de geoctroieerde vervening, magenta zijn de peilvakken.
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Fig. 46 Profielen van huidige en de voorgestelde situatie van de Ringsloot
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Fig. 47 Een 3D model van het boezemprincipe.
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Berkenwoudse boezem

De Loet A
De Loet B
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Fig. 48 Testlocaties voor profielen
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Boezem met eigen waterpeil
Wateroverdracht via gemaal
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Fig. 49 Een 3D model van het boezemprincipe met onderwaterdrains

Berkenwoudse boezem huidige situatie
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Berkenwoudse boezem nieuwe situatie
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Fig. 50 Profielen van de huidige situatie en de nieuwe situatie van de Berkenwoudse boezem

De Lek boezem, huidige situatie
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Fig. 53 Profielen van de huidige en de nieuwe situatie van de Lek boezem
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NAP -1

NAP -1,8

75 meter

NAP -1,5

Fig. 51 De Berkenwoudse boezem (Bron: Panoramio)

Fig. 52 Locatie van het profiel van de Berkenwoudse boezem (Bron: Google earth)

Fig. 54 De Lek boezem (Bron: Panoramio)

Fig. 55 Locatie van de doorsnede van de Lek boezem (Bron: Google earth)
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De Loet A, huidige situatie
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De Loet A, huidige situatie
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NAP -1,6
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47 meter
Fig. 56 Profielen van de huidige situatie en de nieuwe situatie van de Loet A

De Loet B, huidige situatie
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De Loet B, nieuwe situatie
NAP -1,85

NAP -0,5
NAP -2,16

Fig. 59 Profielen van de huidige en de nieuwe situatie van de Loet B
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67 meter

Fig. 57 De Loet (Bron: Panoramio)

Fig. 58 Locatie van het profiel van de Loet A (Bron: Google earth)

Fig. 60 De Loet (B) (Bron: Panoramio)

Fig. 61 Locatie van de doorsnede van de Loet B (Bron: Google earth)
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Hoofdafwatering

Bergboezem

Historische kades

+

=

Fig. 62 De dimensie van de bergboezem is voor een groot deel gebaseerd op het
huidige afwatersysteem en het patroon van historische kades
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Gebruik maken van historische kades en andere bestaande keringen
Om verzekerd te zijn van voldoende boezemcapaciteit kwam ik op het idee
om meer gebruik te maken van de sloten en percelen aangrenzend aan de
boezem en deze onder het boezempeil te laten vallen. Om de nieuwe begrenzing van het boezemwater te bepalen heb ik gekeken naar bestaande
waterkeringen in het landschap buiten het bebouwd gebied zoals historische
kades, tiendwegen, en wegen. Met deze beslissing werd mij duidelijk dat de
boezem kan dienen als een vaarwereld met eilandjes en kansen kan bieden
voor de ecologische diversiteit als grotere stukken land onder invloed komen
van het fluctuerende boezempeil. Het ontwerp van de boezem veranderd zo
van een 35 meter breed omkaad water in een breder water dat minder duidelijk omkaad omdat grotere stukken land onder het boezempeil vallen. Als referentie voor het ontwerp van deze bredere bergboezem heb ik locaties in het
westelijk veenweidegebied gebruikt die breed water hebben (rond de 50 meter) en dienen als vaargebied. Op basis van deze referenties heb ik ontwerpbeslissingen kunnen nemen over bijvoorbeeld het weghalen van percelen en
het breder maken van bestaand water in het ontwerp van de bergboezem
van de Krimpenerwaard. Ook heb ik op basis van de historische kades (zie
figuur) het tracé van de boezem door het noorden van de Krimpenerwaard
laten lopen. Niet alleen vanwege het gebruik kunnen maken van de historische kades maar ook omdat dit deel diep gelegen is waardoor er meer water
geborgen kan worden. Omdat de laagste delen vaak een aaneengesloten
gebied vormen waar moerasnatuur het meest geëigend is, kan dat goed worden ingezet voor waterberging volgens (Jansen, Hendriks en Kwakernaak. ,
2009). Door het inpassen van de boezem langs de historische kades in het
noordelijk deel van de Krimpenerwaard veranderd de boezem van een lineair
model in een cirkel model (zie figuur). Uiteindelijk is een regionaal ontwerp
ontstaan van een bergboezem die gebaseerd is op cultuurhistorische patro-

nen in het landschap, geschikt is voor vaarrecreatie en tevens grootschalige
inpassing van onderwaterdrains mogelijk maakt door water te kunnen bergen
in natte tijden en vast te houde voor droge tijden. Of dit ontwerp van de verbreedde versie van de boezem voldoende capaciteit heeft heb ik vervolgens
getest met behulp van de waterbalansen van Rob Hendriks. In deze waterbalansen is het overschot in natte tijden en het tekort in droge tijden bij inpassing van onderwaterdrains op grote schaal voor alle afzonderlijke peilvakken
berekend. Berekening capaciteit bergboezem:
Uit de waterbalansen per peilvak is gebleken dat het verschil tussen de situatie zonder onderwaterdrains en de situatie met onderwaterdrains een extra
uitlaat van water in de winter 1.540.000 m3 is en in de zomer een extra watervraag van 2.868.000 m3 is.
De bergboezem heeft een oppervlakte van 14 840 000 m2 (1 484 ha), een
groot deel daarvan is land. Ik doe de aanname dat het bergend vermogen
van de boezem bepaald wordt door het oppervlaktewater dat bestaat uit het
boezemwater en de sloten. De Krimpenerwaard bestaat voor 15% uit oppervlaktewater. Dus de oppervlakte van de bergboezem dat uit oppervlatewater
bestaat wordt bepaald door de brede boezem van gemiddeld 50 meter breed
en het overige oppervlakte water dat 15% van de oppervlakte van de bergboezem beslaat. Omdat een groot deel van het oppervlak van de bergboezem
bestaat uit het brede boezemwater zal het percentage van oppervlaktewater
groter zijn dan gemiddeld in de Krimpenerwaard. Ik doe de aanname dat 25%
van het oppervlak van de berboezem uit oppervlaktewater bestaat. Dus 25%
van het totale oppervlak van de bergboezem heeft een bergend vermogen.
.25 X 14 840 000 = 3 710 000 m2 is het oppervlak van het oppervlaktewater
van de bergboezem. Om de capaciteit te berekenen moet de oppervlakte van

dit oppervlakte water vermenigvuldigd worden met het maximale fluctuatieniveau. Het maximale fluctuatieniveau is .5 meter, dus 3 710 000 X .5 = 1 855
000 m3 aan bergend vermogen.Het resultaat van de waterbalansen was dat
in de winter 1.540.000 m3 meer wateruitaat is en dat er in de zomer een extra
watervraag van 2.868.000 m3 is.
Uit deze berekening blijkt dat de bergboezem in de winter voldoende capaciteit heeft om om te gaan met de gevolgen van onderwaterdrains op grote
schaal door de extra wateruitlaat die er dan ontstaat te kunnen bergen. Uit
deze berekening blijkt ook dat de bergboezem niet in staat is in de extra watervraag als gevolg van inpassing van onderwaterdrains op grote schaal te
kunnen voorzien. Daarbij komt nog eens de verdamping in het voorjaar die
er voor zorgt dat een groot deel van dit geborgen water verdwijnt. Ik doe de
aanname dat dit zou opgelost kunnen worden door het peil van de boezem
hoog te houden door water van de Lek in te laten als de lek hoog staat in het
voorjaar.
Conclusies
Uit de vorige paragraaf is gebleken dat het overgaan van een poldersysteem
naar een boezemsysteem een goede strategie lijkt voor de Krimpenerwaard
om inpassing van onderwaterdrains op grote schaal mogelijk te maken zonder nadelen te ondervinden van de gevolgen daarvan. De vraag die daaruit
ontstond is: Wat is een geschikte boezem voor de Krimpenerwaard? Deze
paragraaf behandeld het het ontwerpend onderzoek naar een geschikte boezem voor de Krimpenerwaard. Keuzes die hebben geleid tot het ontwerp van
de boezem worden beschreven. Als eerst is beschreven wat een boezem is
en waar het aan moet voldoen. Vervolgens is er vanuit historisch perspectief
gekeken naar een boezem in de krimpenerwaard. Daarna wordt de keuze

aanleg nieuwe kades waar nodig
gebruik maken van historische kades voor tracé
inpassing van onderwaterdrains
maximale opslagcapaciteit

Fig. 63 Bestaande waterkeringen in het landschap buiten het bebouwd gebied zoals;
kades (zwart), tiendwegen (cyaan), wegen (rood)

voor het trace van het ontwerp van de boezem en het ruimtelijk principe voor
een boezem in de krimpenerwaard onderbouwd. Met al deze informatie is het
boezempeil bepaald, maar ook de mate van fluctuaties en daarmee ook de
capaciteit van de boezems. Bij het berekenen of het voorlopig ontwerp van de
boezem voldoende capaciteit had bleek dit niet zo te zijn. Hierop is besloten
de boezem te verbreden en te verlengen. Door een groter gebied onder het
boezempeil te laten vallen zou de boezem voldoende capaciteit hebben. Dit
is berekend door de informatie uit de waterbalansen (zie bijlage) te meten
aan de capaciteit van de verbreedde boezem. De nieuwe verbreedde boezem bleek wel voldoende capaciteit te hebben om water te bergen in natte
tijden en dit water vast te houden voor droge tijden.

enkele nieuwe windmolentjes voor
wateroverdracht
ophogen en/of verstevigen bestaande kades

inundatie mogelijk voor
maximale capaciteit
verbreden huidige
watergangen

Fig. 64 Boezemprincipe voor de Krimpenerwaard en de te ondernemen acties
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3.5 Twee modellen
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Bestaand gemaal

Bestaand gemaal

Nieuw gemaal

Nieuw gemaal

Bergboezem

Bergboezem

Peilvak

Peilvak

Onderwaterdrains

Onderwaterdrains

Fig. 65 Het lineair model

Fig. 66 Het cirkel model

Lineair model

Cirkel model

- Oppervlakte: 579 ha
- 11 peilvakken (exclusief bebouwd gebied)
- Ongeveer 5 extra gemaaltjes nodig voor wateroverdracht tussen bergboezem en overige peilvakken
- Capaciteit: 1 134 675 m3

- Oppervlakte: 1 484 ha
- 12 peilvakken (exclusief bebouwd gebied)
- Ongeveer 6 extra gemaaltjes nodig voor wateroverdracht tussen bergboezem en overige peilvakken
- Capaciteit: 1 855 000 m3

Dit model beslaat een kleiner oppervlak dan het cirkel model. Ook hoeven er in dit model minder nieuwe kades aangelegd te worden en zal daarom minder kostbaar zijn. Het belangrijkste nadeel is dat deze boezem te weinig capaciteit
heeft om de gevolgen van inpassing van onderwaterdrains op grote schaal op te vangen.

In dit model doorsnijdt de boezem de lage polders van de Krimpenerwaard. Hierdoor kan er meer water geborgen worden en krijgt de bergboezem een cirkelvorm. De recreatieve ontsluiting over het water wordt hierdoor aantrekkelijker.
De extra sluis bij Schuwacht maakt het ideaal om van de Lek door de Krimpenerwaard naar de Hollandse IJssel te
varen. De extra grond die in dit model bij de boezem betrokken wordt kan op de hogere delen gewoon haar landbouw
functie behouden en begraasd blijven. In de lageren delen kan op deze grond bijzondere natuurontwikkeling plaatsvinden op basis van het fluctuerende waterpeil van het boezemwater. Deze extra benodigde grond, ten opzichte van het
lineaire model, is al natuur.

3.6 Conclusie
In dit hoofdstuk is het verloop van het ontwerpend onderzoek beschreven en
is duidelijk geworden dat een combinatie van een hoog waterpeil met onderwaterdrains een mogelijke alternatieve strategie voor duurzame landbouw in
de Krimpenerwaard is. Het toepassen van deze strategie zou een perspectief
voor de boeren bieden en tevens snelheid de bodemdaling met meer dan
de helft terugdringen. Er zitten echter grote gevolgen voor het huidige watersysteem van de Krimpenerwaard aan het inpassen op grote schaal van
onderwaterdrains. Het watersysteem gaat sneller reageren, er is een tekort
aan water in de zomer en in perioden met veel regenval neemt de kans op
overlast toe. Het watersysteem van de Krimpenerwaard blijkt niet in staat om
te gaan met deze gevolgen. Een boezem kan de uitkomst bieden doordat
het als een streng tussen de peilvakken beter kan omgaan met een sneller reagerend watersysteem. Daarnaast kan een boezem water vasthouden
waardoor het in perioden van overlast water kan bergen en in perioden van
tekort dit water beschikbaar kan stellen. Vervolgens is er onderzocht wat voor
soort boezem het meest geschikt is voor de Krimpenerwaard. Er is een principe profiel gemaakt voor de boezem gebaseerd op referenties. Vervolgens
is er gekeken of het mogelijk is om zo’n boezem in het landschap van de
Krimpenerwaard in te passen. Door het maken van profielen van verschillende potentiele plekken is onderzocht of het mogelijk is deze toe te passen.
Daarna zijn de mogelijkheden voor een tracé onderzocht en hoeveel water
er geborgen kan worden bij de verschillende tracés. De bergingscapaciteit
was niet voldoende. Om de bergingscapaciteit te vergroten is een verbreding
van de boezem onderzocht. Door zoveel mogelijk gebruik makend van bestaande waterkeringen en historische kades in het landschap zijn uiteindelijk
twee modellen ontworpen; een lineair model en een cirkel model. Kortom,
het ontwerpend onderzoek naar een duurzame vorm van landbouw voor de
Krimpenerwaard heeft geresulteerd in twee modellen voor een bergboezem
in combinatie met onderwaterdrains. Het cirkel model wordt verder uitgewerkt
omdat dit model in tegenstelling tot het lineaire model voldoende bergingscapaciteit heeft en omdat dit model meer kansen biedt voor recreatie. In het
volgende hoofdstuk zal beschreven worden hoe deze duurzame vorm van
landbouw als alternatief kan dienen voor de huidige gebiedsontwikkeling in
de Krimpenerwaard.

Fig. 67 Een combinatie van GBKN, hoogtekaarten (AHN) en GIS luchtfotos op schaal zijn gebruikt bij het maken van het ontwerp voor de bergboezem in autocad.
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4. Beschrijving van het ontwerp
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Fig. 68 Sfeerbeeld van de bergboezem nabij de Bergvliet ten oosten van Schoonouwen

In het vorige hoofdstuk is beschreven hoe het ontwerpend onderzoek heeft
geleid tot twee modellen voor het ontwerp van een bergboezem in de Krimpenerwaard. In dit hoofdstuk wordt het cirkel model (zie giguur) verder uitgewerkt. Dit model heeft in tegenstelling tot het lineaire model voldoende bergingscapaciteit om te kunnen omgaan met de wateroverlast als gevolg van
inpassing van onderwaterdrains op grote schaal, maar ook omdat dit model
meer kansen biedt voor recreatie. In dit hoofdstuk zal worden beschreven
hoe het onterp van de bergboezem als duurzame vorm van landbouw als
alternatief kan dienen voor de huidige gebiedsontwikkeling in de Krimpenerwaard. In de beschrijving zal het regionaal ontwerp van de bergboezem en
de twee deeluitwerkingen worden beschreven. Dit wordt gedaan aan de hand
van landschappelijke doorsnedes van verschillende relevante locaties binnen deze bergboezem. Deze doorsnedes laten de gevolgen van de ruimtelijke ingrepen in het landschap zien. De kansen voor de gebiedsontwikkeling
van de Krimpenerwaard die door dit ontwerp van de bergboezem ontstaan
worden vervolgens toegelicht. Na de beschrijving van het regionaal ontwerp
worden twee deeluitwerkingen voor het voetlicht gebracht ‘de kaasfabriek’ en
‘het summercamp’. Deze twee deeluitwerkingen laten zien wat het regionaal
ontwerp kan betekenen op het schaalniveau van de beleving van alledag en
en wat dit ontwerp te bieden heeft op het schaalniveau van de beleving van
de mensen uit de Randstad die gebruik zullen maken van de bergboezem.
Als metafoor is er de uitwerking van een ‘summercamp’ voor kinderen uit de
nabije steden. Daarnaast wordt inzichtelijk gemaakt hoe de ‘recreatieve poort’
van deze bergboezem onder Gouda zo ontworpen kan zijn zodat deze past
in de overgang van de rivier naar het slagenlandschap. Als metafoor voor
de verbetering van de landbouwstructuur van de Kirmpenerwaard is in deze
‘poort’ een kaasfabriek ontworpen waar de kaas gemaakt kan worden van de
melk uit een mogelijke Krimpenerwaard cooperatie.

Bestaand gemaal
Nieuw gemaal
Bergboezem
Peilvak
Onderwaterdrains
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Fig 69 Het cirkel model
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Fig. 70 Plankaart van het regionaal ontwerp
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5 Stolwijkersluis

3 Langs de provinciale
weg

1 Het Loetbos

6 Het summercamp

4 De Ringsloot

2 Bilwijk

7 Langs de lange
tiendweg

Fig. 71 Sfeerbeeld van een boer die zijn koeien van het land haalt waar onderwaterdrains ingebracht gaan worden
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Fig. 72 Landschappelijke doorsnedes van verschillende locaties in de bergboezem

4.1 Cultuurhistorie en landbouw
Het landschap van de Krimpenerwaard en haar herkenbaarheid hangt sterk
samen met het landgebruik, de landbouw. Daarom wordt het ontwerp van de
bergboezem in deze paragraaf beschreven vanuit het perspectief van zowel
cultuurhistorie als landbouw. Het landschap van de Krimpenerwaard is een
cultuurhistorisch waardevol landschap waarvan de ontginningsgeschiedenis
voor het grootste deel nog goed zichtbaar is. Deze herkenbaarheid van de
ontginningsgeschiedenis wordt grotendeels bepaald door de langgerekte slagenverkaveling en de landschapselementen als veenkades, polderlinten en
tiendwegen. Maar ook formalig boezemwater als het riviertje de Loet en de
blokboezems en het omkaadde tracé van de geoctroieerde vervening. Het
regionaal ontwerp van de bergboezem is naast het huidige watersysteem
voor een groot deel gebaseerd op het cultuurhistorisch landschap door de
boezem in te passen in het netwerk van veenkades. Deze veenkades zullen
waar het nodig is opgehoogd worden en er zullen nieuwe kades aangelegd
worden met een onverhard, halfverhard of verhard pad. Het ontwerp van
deze nieuw aan te leggen kades zal zijn gebaseerd op de bestaande kades
in de Krimpenerwaard. Ook wordt het riviertje de Loet geherintroduceerd als
boezemwater, een functie die het in het verleden ook had. De landschappelijke betekenis van deze landschapselementen wordt hiermee vergroot en het
ontginningspatroon geaccentueerd.

In een groot deel van de bergboezem blijft landbouw gewoon mogelijk als
landgebruik. Vooral de hogere delen kunnen begraasd blijven. Het ontwerp
van de bergboezem kan bijdragen aan de verbetering van de landbouwstructuur in de Krimpenerwaard. Het grootste probleem volgens LTO Krimpenerwaard Noord, als het gaat om de landbouwstructuur, zijn de grote vrachtwagens die de melk op komen halen. De wegen zijn daarvoor niet geschikt.
De provincie heeft aangegeven dat voor de landbouwstructuur er nu geen
geld meer is. Boeren wordt nu gevraagd om zelf met plannen te komen. In
het alternatieve plan is hierop ingespeeld door een eigen kaasfabriek op te
nemen in het ontwerp (zie: 4.4 Deeluitwerking ‘De kaasfabriek’), geinspireerd
op het principe van de Beemster waar CONO kaasmakers als coorperatie
melk afneemt van de boeren in de Beemster. De kaas wordt gemaakt in het
gebied waar de melk vandaan komt. Doordat de fabriek dichtbij staat kan
er vaker melk opgehaald worden met kleinere vervoersmiddelen. De brede
boezem zou gebruikt kunnen worden om de melk per boot op te halen en te
brengen naar de kaasfabriek die in open verbinding staat met de bergboezem via de Stolwijkersluis. Mobiele melkrobots kunnen in de toekomst in het
weiland worden gezet om de koeien in het weiland te melken. Vervolgens
zou er nagedacht kunnen worden over punten bij de boezem waar aanmeerplekken zijn voor een boot die de koeltanks met melk kan vervoeren over de
bergboezem naar de fabriek. Onder andere in Weidum (Friesland) was het
vervoer van melk over water gebruikelijk tot 1971 (zie fig. 74). Kortom met
het ontwerp van de bergboezem is er een alternatief ontstaan op de huidige
landbouwstructuur. Dit alternatief vervoerd melk over het water in plaats van
over het land. De nieuwe brede waterweg staat in verbinding met punten

van overdracht van melk vanaf het land en met de nieuwe kaasfabriek via de
Stolwijkersluis.
De inpassing van onderwaterdrains op grote schaal in het landschap van de
krimpenerwaard zorgt voor een betere draagkracht van de percelen wat de
productiviteit van de landbouw ten goede komt. Het principe van het mengen
van mest met riet van boer Spruit (par.3.1) kan op grote schaal in de Krimpenerwaard worden toegepast door het riet uit bergboezem te gebruiken.
Het bemesten van het land met een mengsel van mest en riet uit de boezem
is een schone manier van bemesten en zorgt voor een goed bodemleven.
Samen met de inpassing van onderwaterdrains kan de waterkwaliteit in de
sloten vergroot worden met bijzondere vegetatie tot gevolg.

Fig. 74 Voorbeeld van vervoer van melk over water. Deze manier van vervoer van
melk over water vanaf Deinum naar de melkfabriek te Weidum (Friesland) was gebruikelijk tot 1971 (Bron: Archief Leeuwarder Courant)

Fig. 75 Hoogtekaart van de bergboezem. Binnen het rode kader is ongeschikt voor
begrazing wegens te hoge waterstanden ten opzichte van het maaiveld ter plekke.

Nieuwe kansen voor vernieuwend ondernemerschap ontstaan er ook met het
ontwerp van de bergboezem. De ‘vaarwereld’ van de boezem doorsnijdt een
groot deel van de Krimpenerwaard waar melkveehouders op hun aangrenzende percelen aan bijvoorbeeld kano en/of boot verhuur kunnen doen. De
verkoop van streekeigen producten zal waarschijnlijk ook makkelijker gaan
als meer rereanten de Krimpenerwaard via het water en de boezemkades
weten te vinden. Het zou onderzocht kunnen worden wat de mogelijkheden
zijn in de Krimpenerwaard voor boeren om zich te verenigen in een cooperatie zoals in de Beemster om zo hun melk voor een hogere prijs te kunnen
verkopen en de logistiek van het vervoer van melk over water en de bemesting van het land met een mengsel van mest en riet goed op elkaar af te laten
stemmen.
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Fig. 73 Nieuw aan teggen kades:geel. Bestaande waterkeringen in het landschap
buiten het bebouwd gebied zoals; kades (zwart), tiendwegen (cyaan), wegen (rood)

Het herintroduceren van de Loet als boezem

Fig. 76 Vogelvlucht van het ontwerp van de bergboezem in het Loetbos
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Fig. 77 Plankaart 1:10 000 van het ontwerp van de bergboezem, locatie Loetbos
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Fig. 78 Profiel van een sloot tussen percelen met ondetwaterdrains. Het bemesten van het land met een mengsel van mest en riet uit de boezem is een schone manier van bemesten. Samen met de inpassing van onderwaterdrains
kan de waterkwaliteit in de sloten vergroot worden met bijzondere vegetatie tot gevolg.

Fig. 79 Profiel van een verlaagde oever van de boezem ten behoeve van riet
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Het tracé kan gebruikt worden
als netwerk voor melkboten

Koeien kunnen langer op het land
door inpassing van onderwaterdrains

Riet kan gebruikt worden
om te mengen met mest

Fig. 80 Vogelvlucht van het ontwerp van de bergboezem in Bilwijk
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Fig. 81 Plankaart 1:10 000 van het ontwerp van de bergboezem, locatie Bilwijk

Onverharde kades
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Fig. 82 Kades in de Krimpenerwaard

Half verharde kades

Verharde kades

De nieuwe vaarwereld biedt kansen
voor vernieuwend ondernemerschap

Fig. 83 Vogelvlucht van het ontwerp van de bergboezem langs de Provinciale weg
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Fig. 84 Plankaart 1:10 000 van het ontwerp van de bergboezem, locatie Bilwijk

4.2 Duurzaam waterbeheer
In deze paragraaf zal beschreven worden wat het ontwerp voor de bergboezem kan betekenen voor het waterbeheer in de Krimpenerwaard. Omdat
de mate van bodemdaling en de bijkomstige CO2 uitstoot sterk afhankelijk is
van het waterpeil zullen deze onderwerpen ook behandeld worden in deze
paragraaf. Een belangrijke verschil tussen het ontwerp van de bergboezem
en het huidige watersysteem in de Krimpenerwaard is de overgang van een
poldersysteem naar een boezemsysteem. De Krimpenerwaard is afhankelijk
van de Lek voor de aanvoer van water in droge tijden en afhankelijk van de
Hollandse IJssel voor afvoer van water in natte tijden. In de huidige situatie
wordt er in droge tijden, als het water in de Lek laag staat, water uit het IJsselmeer gebruikt om de Krimpenerwaard van water te voorzien. Dit is niet
diurzaam. Daarnaast is er in de winter geregeld het probleem van wateroverlast als het water op de Hollandse IJssel te hoog staat om het water uit de
Krimpenerwaard er op uit te slaan. Deze problemen zullen in de toekomst
alleen maar erger worden met klimaatverandering. Met het ontwerp van de
bergboezem zal deze afhankelijkheid van de Lek en de Hollandse IJssel minder groot worden omdat de bergboezem voldoende capaciteit heeft om water
te bergen in natte tijden, dit water vast te houden en dat water vervolgens te
gebruiken in droge tijden. Berging van het water in de bergboezem zoals in dit
plan is niet alleen een duurzame oplossing maar ook een lucratieve oplossing
omdat berging van water op landbouwgrond erg kostbaar is (zie fig.XXX).
Bij het streven naar een duurzaam waterbeheer hoort een robuust watersysteem (zo min mogelijk peilvakken). In het ontwerp van de bergboezem zijn
er twee minder peilvakken dan het watersysteem nu heeft. De bergboezem
is ingebed tussen alle relevante peilvakken zodat er wateroverdracht kan
plaatsvinden tussen deze verschillende peilvakken en de bergboezem. Deze
wateroverdracht zal mogelijk gemaakt worden door de al bestaande gemalen
maar er zullen ook enkele nieuwe gemalen toegevoegd moeten worden aan
het watersysteem om zo alle peilvakken aan te sluiten op de bergboezem .
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Met het ontwerp van de bergboezem wordt het watersysteem van de Krimpenerwaard duurzamer omdat het watersysteem dan meer gebruik kan maken
van gebiedseigen water en daardoor minder afhankelijk is van water uit de
Lek. Dit is ook gunstig voor de waterkwaliteit in de Krimpenerwaard omdat
water uit te Lek dat ingelaten wordt vaak van slechtere kwaliteit is dan het
gebiedseigen water in de Krimpenerwaard. Door het bemesten van het land
met een combinatie van riet en mest zoals in de vorige paragraaf is beschreven zal de waterkwaliteit van het gebiedseigen water nog verder toenemen.
De boezem zal daarom voor een groot deel een flauw talud hebben zodat
de oevers begroeid kunnen raken met riet ten behoeve van een zuiverende
werking van het boezemwater. Daarnaast wordt door de bergboezem de inpassing van onderwaterdrains op grote schaal mogelijk omdat de boezem
voldoende capaciteit heeft om de gevolgen van inpassing van onderwaterdrains op grote schaal op te vangen. Met de inpassing van onderwaterdrains
op grote schaal in het landschap van de Krimpenerwaard wordt het mogelijk
een hoger peil te hanteren zonder dat de draagkracht van de percelen er op
achteruit gaat. Productieve landbouw blijft zo mogelijk terwijl de bodemdaling
met gemiddeld 50% wordt afgeremd. In de huidige situatie daalt de bodem
in de Krimpenerwaard in 35 jaar gemiddeld met 70 cm (bron: pbl.nl). In het
alternatieve plan daalt door de onderwaterdrains de bodem gemiddeld in 35
jaar met 35 cm (Van den Akker, J).
Met de invoer van een cooperatie in de krimpenerwaard zoals in de vorige

paragraaf is beschreven zijn er vermoedelijk betere afspraken te maken over
het te hanteren waterpeil waardoor het probleem van particuliere onderbemaling (zie paragraaf 3.3) verholpen zou kunnen worden. De uitstoot van CO2
zou met inpassing van onderwaterdrains halveren. Momenteel heeft de Krimpenerwaard een uitstoot van 90.720 ton CO2. Dit komt overeen met 32.400
auto’s per jaar. (per auto 2,8 ton p.j.). In het plan van de bergboezem zal deze
uitstoot van co2 door de inpassing van onderwaterdrains gehalveerd worden

(Van den Akker, J, 2010). Dus 45.360 ton CO2 uitstoot per jaar hetgeen overeenkomt met de uitstoot van CO2 van 16.200 auto’s per jaar. Een halvering
van de bodemdaling zou een afname van ongeveer 0,7 miljoen ton CO2 per
jaar opleveren. Bij een CO2-waarde van 21 euro per ton (ECN & PBL 2014)
vertegenwoordigt dit een half miljard euro per jaar aan tegenwaarde.

Fig. 85 De bestaande gemalen (zwarte blokjes) en de mogelijke punten voor extra toe te voegen gemalen gebaseerd op de hoofdafwatering van de
verschillende polders.

Nieuwe windmolentjes
voor wateroverdracht

Riet voor waterzuivering

Fig. 86 Vogelvlucht van het ontwerp van de bergboezem locatie: Ringsloot

69
Fig. 87 Plankaart 1:10 000 van het ontwerp van de bergboezem, locatie Ringsloot

4.3 Recreatie
Het recreatief netwerk van de bergboezem is duidelijk gescheiden van de dorpen en polderlinten zodat de bewoners van de Krimpenerwaard ongestoord
worden. Het scheiden van recreatie en het dagelijks leven van de bewoners
van de Krimpenerwaard, vooral op de zondagen is een belangrijk gegeven
om rekening mee te houden blijkt uit hoofdstuk twee. In dit regionale ontwerp
van de bergboezem is een samenhangend aaneengesloten vaarwereld gecreeerd binnen een netwerk van kades waarover gefietst en gewandeld kan
worden. Het gemiddeld 50 meter brede water van de boezem is naast haar
boezemfunctie ook erg geschikt als vaargebied voor pleziervaart. Door de
aansluiting van de boezem op de recent gerestaureerde Stolwijkersluis is er
een directe vaarverbinding tussen de Hollandse IJssel en de bergboezem.
Door een tweede sluis bij Schuwacht wordt de bergboezem ook nog eens
met de Lek verbonden. In verband met het behoud van de rust in de Krimpenerwaard is het belangrijk geen gemotoriseerde boten toegang te verlenen
tot de bergboezem. Sloepen zonder motor en kleine zeilbootjes kunnen de
sluis passeren. Verder is de boezem uitermate geschikt om in te kanoen.
Verschillende aanmeerplekken in de boezem bieden kansen voor melkveehouders om kano’s te verhuren. Daarnaast wordt door de nieuwe kades in het
ontwerp van de bergboezem het netwerk van bestaande kades uitgebreid en
de recreatieve ontsluiting van de Krimpenerwaard versterkt.
Fig. 88 Locaties van ‘poorten’ naar de bergboezem
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Fig. 89 De entree van de bergboezem bij Bilwijk (Bron: Panoramio)

Fig. 90 De entree van de bergboezem bij de oude molenruïne (Bron:
Panoramio)

Fig. 91 Entree van de bergboezem bij de molen de Bachtenaar (Bron:
Panoramio)

Een nieuw vaarnetwerk
ontstaat

De Stolwijkersluis verbindt de bergboezem
met de Hollandse IJssel

Uitbreiding van het
netwerk van paden

Fig. 92 Vogelvlucht van het ontwerp van de bergboezem locatie: Stolwijkersluis
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Fig. 93 Plankaart 1: 10 000 van het ontwerp van de bergboezem, locatie Provinciale
weg en Stolwijkersluis
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Fig. 94 Deze kaart laat zien dat de bergboezem ver van de bebouwing is gelegen en waar de bergboezem aansluit op de padenstructuur van de Krimpenerwaard

Kansen voor aanleg nieuwe recreatiegebieden
binnen de bergboezem

Fig. 95 Vogelvlucht van het ontwerp van de bergboezem locatie: Summercamp
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Fig. 96 Plankaart 1:10 000 van het ontwerp van de bergboezem, locatie: Summercamp

4.4 Natuur
Zoals beschreven in paragraaf 4.1 zal in een groot deel van de bergboezem
landbouw mogelijk blijven als landgebruik. Vooral de hogere delen kunnen
gewoon begraasd blijven. De overige lage delen waar landbouw door een
te hoge waterstand niet mogelijk is kunnen gaan dienen voor natte natuur
zoals natte schrale graslanden, trilveen, weidevogel graslanden, etc. (zie
figuur 102) afhankelijk van de maaiveldhoogte (zie figuur 99) in relatie tot het
boezempeil. Zoals eerder beschreven in hoofdstuk 1 is natuur in het veenweidegebied is altijd een belangrijk bijproduct geweest van de landbouw.
Door de diepere bemalingen is veel van deze natuur na de Tweede Wereldoorlog echter verdwenen. Ik doe de aanname dat met de duurzame vorm
van landbouw die uit dit ontwerpend onderzoek naar voren is gekomen de
gebiedseigen veenweidenatuur weer zal terugkeren op een grotere schaal
in de Krimpenerwaard zoals in het verleden. Het hoge peil in combinatie met
onderwaterdrains en de bemesting van het land met een mengsel van riet
uit de boezem en mest verbeterd de condities voor veenweidenatuur. Ook
wordt met het ontwerp van de bergboezem de herintroductie van de Otter
weer mogelijk, omdat het tracé een directe natte verbinding tussen de Hollandse IJssel en de Lek vormt. Ecologie is niet mijn vakgebied, maar ik kan
wel de aanname doen dat er meer ecologische diversiteit mogelijk is in de
bergboezem dan in het huidige plan voor natuur in de Krimpenerwaard. De
bergboezem heeft namelijk een fluctuerend waterpeil van ongeveer 40cm
waardoor er, in relatie tot de maaiveldhoogtes, die erg verschillen binnen de
bergboezem, veel vershillende natuurtypen kunnen ontstaan die vervolgens
veel verschillende doelsoorten kunnen aantrekken (zie figuur 102). Met de
hoogtekaart en het boezempeil kunnen sleutelgebieden, corridors en stapstenen worden vastgesteld binnen de bergboezem per dier.
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Fig. 97 Beeld van een ondergelopen veenweidegebied (Bron:Alterra)

Fig. 98 Slootkantvegetatie (Bron: veenweidepact.nl)

Boezempeil

max.

-1.9 NAP

min.

-2.4 NAP

Fig. 99 Hoogtekaart van de bergboezem

Broad water with
shelter for Otter
Many species find
there habitat

Different nature
types arise

Fig. 100 Vogelvlucht van het ontwerp van de bergboezem locatie: Lange Tiendweg
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Fig. 101 Plankaart 1:10 000 van het ontwerp van de bergboezem, locatie: Lange Tiendweg
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Natte schraallanden

Nat schraal grasland

Dotterbloem grasland

Nat, matig voedselrijk grasland

Weidevogelnatuur
Nat, matig voedselrijk grasland

Bloemrijk grasland van het zand en veengebied

Fig. 102 Overzicht van mogelijke natuurdoeltypen en bijbehorende doelsoorten
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Fig. 103 De locatie van deeluitwerking ‘De kaasfabriek’

Fig. 104 Zicht op het terrein van Koudasfalt vanaf Gouda. Foto: Frans Berkelaar

Fig. 105 Het terrein van Koudasfalt. Bron: goudasfalt.nl

4.5 Deeluitwerking ‘De kaasfabriek’
De Stolwijkersluis ligt op de linkeroever van de Hollandse IJssel ter hoogte
van de buurtschap met de dezelfde naam. Deze sluis werd in 1800 gebouwd
als onderdeel van de geoctrooieerde vervening van de Krimpenerwaard en
diende voor de afvoer van de te winnen turf. Van de vervening is nooit iets
terrecht gekomen (zie paragraaf 3.4), wel is de sluis overgebleven. De recent
gerenoveerde Stolwijkersluis is weer in werking en is daarmee een geschikt
recreatief ‘opstappunt’ vanuit de metropool naar de bergboezem. Aan de dijk
vlak achter de Stolwijkersluis pal tegenover het historische waterfront van
Gouda ligt momenteel een zelling met daarop een asfaltfabriek (Koudasfalt).
Deze asfaltfabriek is recentelijk gesloten en het terrein heeft nog geen nieuwe
bestemming. Deze locatie van de zelling is een schakel tussen het slagenlandschap van het laagliggende veengebied, de dijk en de rivier. Ook ligt
deze plek pal tegenover de kaasstad Gouda. Als kans voor verbetering van
de landbouwstructuur van de Kirmpenerwaard is nabij dit ‘opstappunt’ een
kaasfabriek ontworpen waar de kaas gemaakt kan worden van de melk uit
de Krimpenerwaard. Een kaasfabriek op deze plek zou vanuit Gouda een
visueel uithangbord kunnen zijn voor kaas uit de Krimpenerwaard. Het terrein
van de zelling is uitermate geschikt voor de bouw van kleine industrie, dit past
immers in het karakter van de bebouwing langs de Hollandse IJssel.
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Fig. 106 De Stolwijkersluis na de restauratie met het achterliggende land van de Krimpenerwaard. Bron: waterstad.goudanet.nl

Fig. 107 Vogelvlucht van het ontwerp van de bergboezem locatie: Stolwijkersluis
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Fig. 108 Plankaart 1:10 000 van het ontwerp van de bergboezem, locatie: Stolwijkersluis en provinciale weg
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Fig. 109 Het terrein van Goudasfalt. Bron: goudasfalt.nl, binnen het gele kader bevind zich het projectgebied.

Fig. 110 Een kaasfabriek op deze plek zou vanuit Gouda een visueel uithangbord
kunnen zijn voor kaas uit de Krimpenerwaard.

Fig. 111 Het terrein van de zelling kan een recreatieve schakel vormen tussen Gouda
en de bergboezem.

Fig. 112 Een belangrijk uitgangspunt in het ontwerp is het zichtbaar maken van het
hoogteverschil tussen de dijk en de zelling

Een belangrijk uitgangspunt in het ontwerp is het zichtbaar maken van het
hoogteverschil tussen de dijk en de zelling waar de kaasfabriek op staat.
Momenteel heeft de zelling voor een groot deel dezelfde maaiveldhoogte als
de weg op de dijk die er langs loopt. Door het aanplempen van grond aan de
dijk in het verleden is het karakter van de dijk verloren gegaan. Het onderscheid tussen de dijk en de zelling is verloren gegaan. Het hoogteverschil is
een eerste aspect waardoor de dijk herkenbaar is (Bureau Alle Hosper Landschapsarchitectuur en Stedenbouw, 1998).

van ongeveer een halvemeter breed. In deze akkers worden wilgenstekken uitgezet die gesnoeid worden als ze een hoogte van ongeveer 5 meter
bereikt hebben. De kade diend ook voor het keren van normaal hoog water.
In het geval van de Hollandse IJssel ter hoogte van de Stolwijkersluis is dat
+1.36 NAP (springtij). Een veerpontje verbind de kade van Gouda met de
grienden en het recreatie netwerk van de Krimpenerwaard. Bij het aankomstpunt van het fietspontje is er de mogelijkheid het bezoekerscentrum van
de kaasfabriek te bezoeken. Ook kan er direct met de fiets over een brug
de Stolwijkersluis bereikt worden. Hierlangs loopt een fietspad de dijk af de
Krimpenerwaard binnen (zie fig). In het ontwerp van de kaasfabriek is tevens
een klein haventje waar bootjes met opgehaalde melk uit de Krimpenerwaard
kunnen aanmeren en waar deze melk verplaatst kan worden naar de fabriek
om kaas van te maken. Deze ‘melkbootjes’ kunnen de fabriek bereiken vanuit
de Krimpenerwaard via de Stolwijkersluis.

Als ik vervolgens van de 8481 m2, 75% neem dan kom ik op het oppervlak
dat nodig zou zijn voor een fabriek voor de Krimpenerwaard.
.75 X 8481 = 6361 m2 voor de Krimpenerwaard. Cono heeft 90 parkeerplaatsen. .75 x 90 is 81. Dus ik ga uit van 81 parkeerplaatsen die nodig zijn
op het terrein van de fabriek. Cono heeft 18 koeltanks, dus ga ik uit van 12
voor de Fabriek van de Krimpenerwaard. Het pekellokaal en de kaasmakerij
hebben veel lengte nodig daarom bestaat het ontwerp van de fabriek uit twee
lange blokken. Naast deze blokken staan 12 koeltanks en er is een bezoekerscentrum met kaaswinkel aan het haventje (zie fig).

Achter deze zichtbaar gemaakte dijk door gedeeltelijke afgraving van de
zelling is een griend ontworpen waar de kaasfabriek in komt te staan. Dit
vormt een indrukwekkend beeld vanaf de kade in Gouda. Met een griend als
landschapselement wordt de oever van de Hollandse IJssel gekenmerkt met
zoetwatergetijde vegetatie die ook nog eens een cultuurhistorische betekenis
heeft voor het gebied. Daarnaast biedt de griend met haar kades een interesant recreatiegebied. Van oudsher zijn er langs de Hollandse IJssel een
deel van de buitendijkse gebieden gebruikt voor aanleg van grienden voor
productiehout. Voor het ontwerp van deze griend is de zelling gedeeltelijk
afgegraven tot een hoogte van NAP 0. Om dit afgegraven deel wordt een
kade gelegd met een maaiveldhoogte van NAP +2. Op sommige plaatsen is
de kade open zodat de griend onder invloed van het fluctuerend peil van de
Hollandse IJssel komt te staan. Regelmatig stroomt het water naar de achterkant in de Griend van waaruit de griend volloopt (zie fig.) Dit zorgt voor sedimentatie wat ten goede komt aan de groei van de wilgen. De griend bestaat
uit lange smalle akkers van ca. 4 meter breedte met daartussen greppels

Het programma van de kaasfabriek is gebaseerd op het programma van de
fabriek van CONO kaasmakers uit de Beemster. Voor deze gegevens heb ik
Bastiaan Jongerius geraadpleegd (architect van de kaasmakerij van CONO
kaasmakers). Ik heb een bestand gekregen met oppervlaktes van de verschillende onderdelen van de fabriek (zie bijlage). Hiermee heb ik een inschatting
kunnen maken van de benodigde oppervlaktes voor de kaasfabriek in dit ontwerp. Het aantal melkveebedrijven in de Krimpenerwaard (Mooijman, L., de
Theije, L., Buijs, J., 2007) is 75% van het aantal melkveebedrijven dat melk
aan CONO kaasmakers levert (Cono.nl). De footprint van CONO kaasmakerij, pekellokaal, expeditie en voorfabriek= 8481 m2

Vanaf de kade van de kaasstad Gouda is het een indrukwekkend beeld om
de kaasfabriek aan de overkant in een zee van wilgen te zien staan. Deze
fabriek representeerd de poort naar het middeleeuws agrarisch landschap
van de Krimpenerwaard. Achter de fabriek is het landschap waar de koeien
grazen en de rust te ervaren is. Vanaf de kade aan de zijde van Gouda is met
de fietspont het terrein van de fabriek te bereiken. Aangekomen in de griend
is het mogelijk om onder het genot van een drankje en een kaasplankje te
genieten van het uitzicht op de Krimpenerwaard. Vandaaruit fiets je dijk naar
beneden tussen de knotwilgen het open landschap van de Krimpenerwaard
in.
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Fig. 113 Plankaart van het ontwerp van de kaasfabriek
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Fig. 114 Programma van de kaasfabriek
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Fig. 115 Sfeerbeeld van de kaasfabriek gezien vanaf de kant van Gouda nabij de sluis van de
museum haven

A

Fig. 116 Profiel van de deeluitwerking ‘de kaasfabriek’ schaal 1:500

A

A’
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Fig. 117 Werking van de griend

Fig. 118 Aanduiding van de locatie van het profiel van de deeluitwerking ‘de kaasfabriek’ schaal
1:500

A’
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Fig. 119 Foto van de maquette van de deeluitwerking ‘de kaasfabriek’
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Fig. 120 De Locatie van de deeluitwerking ‘Het summercamp’

Fig. 121 De Okkersekade

Fig. 122 Met terpen wordt in het natte gebied beplanting met Essen mogelijk

meter hoog. Op deze terpen zijn acht besloten ruimtes gecreëerd. Deze ruimtes zijn omsloten door een 3 meter hoge haag. Door deze verhoogde terpen
wordt het mogelijk om andere boomsoorten zoals de Es, die op de hogere
gedeeltes van de Krimpenerwaard veel voorkomen, te planten in dit gebied
(zie figuur 122). Op de lage delen groeien voornamelijk Wilgen en Elzen.

Voor de aanleg van deze bruggen zal er een diepe fundering nodig zijn om
houten palen die tot in het zand onder de veenlaag reiken. De betonplaten
moeten worden aangelegd op een dikke laag van piepschuim zodat ze niet
wegzakken. Op sommige percelen zijn grotere delen verhard met daarop
voorzieningen clusters voor het summercamp. De jeugd uit de Randstad kan
zowel kamperen als spelenvaren zowel in als om het summercamp. Er zijn
verschillende aanlegpunten voor bootjes en kano’s zodat vanuit het kamp de
hele vaarwereld van de boezem bereikbaar is.

4.6 Deeluitwerking ‘Het summercamp’
Het doel van deze deeluitwerking is om aan te tonen wat de bergboezem
voor waarde kan hebben op het menselijk schaalniveau. Dit ontwerp van het
summercamp voor de jeugd uit de aangrenzende metropool maakt het mogelijk voor deze jeugd om tijdens de zomers avonturen te beleven in het hart
van de Krimpenerwaard. De rest van het jaar is het terrein beschikbaar als
recreatiegebied waar gewandeld kan worden en rust gevonden kan worden.
De locatie van het summercamp aan de provinciale weg maakt het terrein
goed bereikbaar. Daarnaast is de locatie geschikt voor een summercamp
omdat het een afgelegen ligging heeft ten opzichte van de bebouwing van
de polderlinten. Zodat het summercamp niet verstorend is voor de bewoners
van de Krimpenerwaard, dit is vooral belangrijk in verband met de gewenste
zondagsrust in het gebied.
Het terrein van het summerkamp is onsloten door de Okkersekade (zie figuur
121), een historisch landschapselement dat onderdeel is van een netwerk
van veenkades. Dit landschapselement brengt de schaal van het landschap
van de Krimpenerwaard het summercamp binnen wat benadrukt wordt door
het brede boezemwater langs de veenkade.
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De ruimtelijke wetmatigeheid van dit veenweidelandschap wordt bepaald
door de smalle lange rechte kavels (zie figuur 124). In dit ontwerp van het
summercamp is de nadruk gelegd op deze wetmatigheid door de percelen
verschillende lengtes te geven. Op deze percelen staan zeven terpen van 2

Door deze beplanting van Essen onderscheid het summercamp zich van andere recreatiegebieden in de Krimpenerwaard zoals het Loetbos. De taluds
van de terpen verschillen in hellingshoek waardoor er een gevarieerd beeld
ontstaat. Deze besloten terpen zullen worden gebruikt als kampeerplaatsen
die bereikbaar zijn via een houten trap door een opening in de haag. Het summercamp is bereikbaar via de zuidzijde en via de westzijde door betonnen
bruggen zodat het kamp ook voor aan- en afvoer bereikbaar is per auto. Een
structuur van rechte paden van betonplaten zorgt voor een heldere omsluiting
van het summercamp. Deze betonplaten refereren aan de boerenerven van
melkveebedrijven in de buurt. Betonnen bruggen verbinden de verschillende
percelen van het summercamp.

Fig. 123 Vogelvlucht van het ontwerp van de bergboezem locatie: Summercamp
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Fig. 124 Uitgangspunten voor het ontwerp van het summercamp

Fig. 125 Plangebied van het ontwerp ligt binnen het gele kader

90
Fig. 126 Sfeerbeeld van het summercamp
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Fig. 127 Plankaart van de deeluitwerking ‘het summercamp’
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Fig. 128 Profielen van het sumemrcamp
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Fig. 129 Aanduiding van de profielen. De zwarte pijl geeft de kijkrichting van het sfeerbeeld weer
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Fig. 130 Maquette van het summercamp
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5. Evaluatie
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Evaluatie
Ik ben deze thesis begonnen met als doel een alternatief te bieden op de
huidige gebiedsontwikkeling in de Krimpenerwaard, het voormalig Veenweidepact (zie hoofdstuk 2). Voor de boeren van dit agrarische landschap is in
de planvorming van het veenweidepact weinig gedaan om hun toekomst te
verbeteren. Sterker nog op veel plekken in de Krimpenerwaard wordt geen
toekomst voor landbouw meer gezien. Er is veel grond opgekocht en er zijn
boeren onteigend. Deze planvorming kost veel belastinggeld en kan uiteindelijk resulteren in het verdwijnen van waardevol cultuurhistorisch landschap.
De gebiedsontwikkeling is monofunctioneel, voornamelijk gericht op het realiseren van natuurdoelen. Problemen als bodemdaling en CO2 uitstoot, die
allemaal verergeren door klimaatverandering, zijn vanuit het perspectief van
natuurontwikkeling benaderd. Op hoofdpunten resulteerd de gebiedsontwikkeling van het Veenweidepact in de volgende problemen:
- Gebiedsontwikkeling kost veel belastinggeld
- Het resulteerd in maatschappelijke ontwrichting
- Er is verlies van kostbare landbouwgrond
- De bodemdaling wordt onvoldoende tegengegaan

Natuurgebied Bilwijk
Renovatie gemaal

Kaasboerderij

Theetuin
Dorpspark

Natuurgebied
Berkenwoudse Driehoek

Een integrale benadering voor de planvorming is noodzakelijk maar wel vanuit een duurzame vorm van landbouw. Aan het begin van deze thesis zijn uit
de hiervoor geschetste problemen en het doel de volgende onderzoeksvragen beschreven:

Natuurgebied Kadijk-West
5 km fietspad

Wat is een duurzame vorm van landbouw die geschikt is voor de Krimpenerwaard?
Hoe kan deze vorm van landbouw geaccomodeerd worden inclusief het tegemoetkomen aan de fucties van het veenweidepact en daarbij het cultuurhistorische landschap behouden?
Uit dit ontwerpend onderzoek is gebleken dat grootschalige inpassing van
onderwaterdrains in combinatie met een bergboezem bijdraagt aan een geschikte duurzame vorm van landbouw voor de Krimpenerwaad. De bergboezem is ingepast in het cultuurhistorische landschap van de Krimpenerwaard.
Vervolgens is gekeken naar de kansen die deze bergboezem biedt vanuit een
integrale en regionale benadering om daarmee de doelen van het oorspronkelijke veenweidepact te behalen. Dit alles heeft geleid tot een regionaal ontwerp van een bergboezem en twee deeluitwerkingen. De eerste betreft een
zomerkamp op terpen langs de boezem en het tweede betreft een kaasfabriek waar de unieke Krimpenerwaardkaas gemaakt kan worden. Dit ontwerp
van de bergboezem en de deelontwerpen zijn niet de oplossing, maar een
voorbeeld over hoe een landschapsarchitect met een cultuurlandschap als de
Krimpenerwaard om kan gaan. Het is bedoeld om de discussie te stimuleren
over de toekomst van landbouw, de drager van het cultuurhistorische landschap, in het veenweidelandschap en hoe landschapsarchitectuur hieraan
kan bijdragen.
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Om te evalueren in welke mate deze thesis als alternatief kan dienen voor
de huidige planvorming in de Krimpenerwaard zullen de twee plannen vergeleken worden met elkaar in de eerste paragraaf van dit hoofdstuk. Deze
vergelijking wordt gedaan op basis van acht indicatoren. Vervolgens zal er
gereflecteerd worden op het ontwerpproces en zullen de conclusies besproken worden. Tot slot zullen er enkele aanbevelingen gedaan worden voor
verder onderzoek.

Zorgboerderij

Dorpspark

Dorpspark

Faunapassage

Nieuw gemaal

Dorpspark

Natuur
Recreatie
Vernieuwend ondernemen
Water beheer
Fig. 131 Kaart van uitgevoerde projecten van het Veenweidepact (Gebaseerd op:veenweidepactkrimpenerwaard.nl)

De kaasfabriek

Het Summercamp
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Fig. 132 Het regionaal ontwerp van de bergboezem en de twee deeluitwerkingen ‘de kaasfabriek’ en ‘het summercamp’

Veenweidepact

2 270

1 484

ha

1 Natuur

+

+

2 Duurzaam waterbeheer

+-

+

3 Versterken landbouwstructuur

-

+

4 Kansen voor toerisme en recreatie

+-

++

5 Vernieuwend ondernemerschap

+-

+

6 Cultuurhistorie en landschap

-

++

7 CO2 uitstoot in Krimpenerwaard

90.720 ton CO2 = 32.400 auto’s

45.360 ton CO2 = 16.200 auto’s

8 Bodemdaling in Krimpenerwaard

70 cm gedaald in 2050

35 cm gedaald in 2050

Fig. 133 Vergelijkingstabel van het Veenweidepact met het ontwerp van de bergboezem
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ha

Bergboezem

5.1 Vergelijking van het alternatief met
het Veenweidepact
In het originele veenweidepact hebben de verschillende partijen democratisch 5 doelen bepaald. Deze doelen worden ook wel de vijf pijlers van het
Pact genoemd en zijn democratisch tot stand gekomen. Ze zijn met opzet
door het pact algemeen omschreven en niet concreet toegelicht zodat er vrijheid is voor de belangenorganisaties om er een eigen invulling aan te geven.
Deze onduidelijkheid en algemeenheid heeft in de hand gewerkt dat er geen
samenhang in de planzorming zit. Op figuur 131 is te zien wat tot nu toe uitgevoerd is van de plannen van het Veenweidepact. Het zijn veel op zichzelf
staande ingrepen. In deze paragraaf wordt deze thesis als alternatief vergeleken met het huidige plan op basis van de 5 pijlers en een extra pijler, namelijk
behoud of versterking van de cultuurhistorisch landschap. Deze extra pijler is
in deze evaluatie toegevoegd omdat in het advies op de gebiedsontwikkeling
(Feddes, Y., 2010) is aangeraden dit thema meer te betrekken in de gebiedsontwikkeling. De uitstoot van CO2 is ook toegevoeg als indicator omdat dit
volgens (in de toekomst tot hoge kosten kan leiden. Tot slot wordt het tegengaan van bodemdaling ook appart als indicator gebruikt. De indicatoren voor
de vergelijking zijn:
1 De aanleg van 2450 ha natuur ten behoeve van E.H.S
2 Duurzaam waterbeheer en tegengaan van bodemdaling
3 Versterken van de landbouwstructuur
4 Extra kansen bieden voor toerisme en recreatie
5 Het stimuleren van vernieuwend ondernemerschap
6. Behoud of versterking van het cultuurhistorisch landschap
7. Uitstoot van CO2 in de Krimpenerwaard
8. Bodemdaling in de Krimpenerwaard
1 Natuur
In het huidige plan is 2270 ha landbouwgrond opgekocht en eigendom van
de overheid. Deze gronden liggen echter verspreid over het gebied en zijn
niet gesitueerd in het Noorden waar het plan is voor een groene ruggegraat
ten behoeve van E.H.S. Nu is het plan dit met grondruilen alsnog te bewerkstelligen, maar dat gaat zeer moeizaam. Slechts voor 120ha is dat gelukt. In
het alternatieve plan van de bergboezem zal binnen de 1484 ha natuur zijn
plek vinden. Deze grond is tevens grond dat gebruikt wordt voor landbouw en
waterreservoir en dient dus ook de landbouw in tijden van wateroverlast en
in tijden van droogte. Ook wordt met het alternatief plan de E.H.S.verbinding
mogelijk, omdat het tracé een directe natte verbinding tussen de Hollandse
IJssel en de Lek vormt. Ecologie is niet mijn vakgebied, maar ik kan wel de
aanname doen dat er meer ecologische diversiteit mogelijk is met het alternatief plan. De bergboezem heeft namelijk een fluctuerend waterpeil van
ongeveer 40cm.
2 Duurzaam waterbeheer en tegengaan bodemdaling
De Krimpenerwaard is afhankelijk van de Lek voor de aanvoer van water in
droge tijden en afhankelijk van de Hollandse IJssel in natte tijden. Met het
alternatief plan zal deze afhankelijkheid minder groot worden omdat in dit
plan de bergboezem het water vasthoudt. Het waterbeheer is in dit plan ook
duurzamer omdat in de toekomst mede door klimaatverandering berging van
water op landbouwgrond nodig is. Kosten hiervoor zijn erg hoog blijkt uit on-

derzoek. Berging van het water in de bergboezem zoals in het alternatieve
plan scheelt enorm in de kosten. Tot slot daalt in de huidige situatie de bodem
in de Krimpenerwaard in 35 jaar gemiddeld met 70 cm (bron: pbl.nl). In het
alternatieve plan daalt door de onderwaterdrains de bodem gemiddeld in 35
jaar met 35 cm (Jan van den Akker).
3 Versterken van de landbouwstructuur
Het grootste probleem volgens LTO Krimpenerwaard Noord, als het gaat om
de landbouwstructuur ,zijn de grote vrachtwagens die de melk op komen halen. De wegen zijn daarvoor niet geschikt. De provincie heeft aangegeven
dat voor de landbouwstructuur er nu geen geld meer is. Boeren wordt nu
gevraagd om zelf met plannen te komen. In het alternatieve plan is hierop
ingespeeld door een eigen kaasfabriek op te nemen in het ontwerp (zie: 4.4
Deeluitwerking ‘De kaasfabriek’), geinspireerd op het principe van de Beemster waar CONO kaasmakers als coorperatie melk afneemt van de boeren in
de Beemster. De kaas wordt gemaakt in het gebied waar de melk vandaan
komt. Doordat de fabriek dichtbij staat kan er vaker melk opgehaald worden met kleinere vervoersmiddelen. Tevens zou de boezem gebruikt kunnen
worden om de melk per boot op te halen. Mobiele melkrobots kunnen in de
toekomst in het weiland worden gezet om de koeien in het weiland te melken.
Vervolgens zou er nagedacht moeten worden over punten bij de boezem
waar aanmeerplekken zijn voor een boot die de koeltanks met melk kan vervoeren naar de fabriek. In de landbouwstructuur is een nieuwe waterweg
ontstaat die in verbinding staat met de Stolwijkersluis en de fabriek.
4 Kansen voor toerisme en recreatie
De ontwikkelingen op het gebied van recreatie in het Veenweidepact zijn beperkt en onsamenhangend. Het huidige plan heeft op het gebied van recreatie in totaal slechts 2,5 kilometer aan wandelpad opgeleverd en een fietspad
van 5 kilometer. Daarnaast is er 1 boer begonnen met midgetgolf aan te bieden. Eén boer is een theetuin begonnen en een aantal boeren verkoopt haar
streekproducten aan huis. Tot slot is er geld besteed aan drie dorpsparken.
In het alternatieve plan wordt er met haar cirkelvormige boezem een samenhangend aaneengesloten vaarwereld gecreeerd met een netwerk aan kades
waarover gefietst en gewandeld kan worden.
5 Het stimuleren van vernieuwend ondernemerschap
Voor dit doel is wegens geldgebrek aan boeren is gevraagd om zelf met plannen te komen. Een zorgboerderij, theetuin en een kaasboerderij is wel nog
gefinancierd. In het alternatieve plan biedt de boezem en haar recreatiestructuur met waterrecreatie er aan bij dat er veel meer kansen voor vernieuwend
ondernemerschap ontstaan. Er zijn mogelijkheden voor de melkveehouder
om tweede inkomsten te genereren middels bijvoorbeeld verhuur van kano’s.
Daarnaast is er voor de boeren de mogelijkheid om samen op te trekken
en een cooperatie van Krimpenerwaard boeren te beginnen zoals dat ook
gebeurt is bij de polder de Beemster. Hiervoor is een voorzet gegeven door
het plaatsen van een kaasfabriek in de Krimpenerwaard om speciale Krimpenerwaardkaas te maken die gericht is op de consument die kwaliteit wil.
De meeste grond die binnen de bergboezem valt zou eigendom kunnen zijn/
blijven van de melkveehouders. Ook kunnen er op grote stukken nog koeien
grazen. Deze grond worden beheerd door de boer. In het Veenweidepact zijn
er hoge kosten gemaakt voor onteigenen, inrichten en onderhoud. Er zijn
berekeningen waarbij deze kosten oplopen tot wel €75000 per ha. In het plan
van de bergboezem is zoveel mogelijk grond die binnen de boezem valt in

het beheer van de boer. Dit om de kosten te drukken en de boer te kunnen
laten profiteren van de kansen die de boezem biedt voor vernieuwend ondernemerschap zoals verhuur van kano’s of verkoop van kaas.
6 Behoud en versterken cultuurhistorisch landschap
Een kritiekpunt op het veenweidepact was dat het behoud en versterking van
cultuurhistorie geen onderdeel uitmaken van het plan. In een cultuurlandschap als de Krimpenerwaard hoort dit mede de basis te zijn van ruimtelijke
planvorming. In het alternatieve plan vormt de cultuurhistorie juist wel de inspiratie en de basis voor het ontwerp. Voor de opgave om water te bergen,
die uit het onderzoek bleek, is gekozen voor een bergboezem die ingepast
kan worden in het fijnmazige netwerk van middeleeuwse kades. Daarnaast
wordt het netwerk van bestaande kades uitgebreid en de beleving daarvan
vergroot door nieuwe paden. Het landschapselement, de boezem, is een
landschapselement dat typerend is voor het veenweidelandschap en heeft
met haar tracé historische betekenis voor het gebied.
7. CO2 uitstoot
Momenteel heeft de Krimpenerwaard een uitstoot van 90.720 ton CO2. Dit
komt overeen met 32.400 auto’s per jaar. (per auto 2,8 ton p.j.). In het alternatieve plan zal deze uitstoot van co2 door de inpassing van onderwaterdrains
gehalveerd worden (Van den Akker, J, 2010). Dus 45.360 ton CO2 uitstoot
per jaar hetgeen overeenkomt met de uitstoot van CO2 van 16.200 auto’s per
jaar. Het remmen van de verwachte bodemdaling, wat in een groot deel van
het Groen Hart haalbaar is door, onder andere, het toepassen van onderwaterdrainage, kan leiden tot een forse reductie van de jaarlijkse uitstoot. Een
halvering van de bodemdaling zou een afname van ongeveer 0,7 miljoen ton
CO2 per jaar opleveren. Bij een CO2-waarde van 21 euro per ton (ECN & PBL
2014) vertegenwoordigt dit een half miljard euro per jaar aan tegenwaarde.
8. Bodemdaling
Volgens Deltametropool zal de bodem in 2050 met gemiddeld 70 cm zijn
gedaald. Volgens Van den Akker neemt met onderwaterdrains de snelheid
van de bodemdaling met de helft af. Dat komt erop neer dat de bodem in de
Krimpenerwaard in 2050 met het alternatieve plan in plaats van gemiddeld 70
cm met gemiddeld 35 cm gedaald zal zijn.

De modelberekening gevel een daling in arbeidsopbrengst van:
Waterbeherende maatregel

Daling in arbeidsopbrengst per jaar (€)

Verbrede sloten
Boezemland incl.
(verhoging slootwaterpeil naar 60cm)
Land uit productie
Retentiepolder
Grondwaterpeil 45 cm
Grondwaterpeil 30cm

400,1.700,1.200,1.300,7.700,10.700,-

Fig. 134 Modelberekening voor de inkomstenderving voor een melkveebedrijf in het veenweidegebied door het aanbieden van blauwe diensten (Bron:
Veenweide 25X belicht)
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5.2 Reflectie op het ontwerpproces
Deze MSc thesis behelst een ontwerpend onderzoek naar een duurzame
vorm van landbouw met als resultaat een regionaal ontwerp voor de Krimpenerwaard. Het ontwerp is voor een groot deel gebaseerd is op kennis van
andere disciplines zoals geologie, hydrologie en landbouwwetenschappen.
Gezien het multidisciplinaire karakter van het probleem van bodemdaling in
het Westelijk Veenweidegebied is het proces van ontwerpend onderzoek een
uitermate geschikte methode voor deze thesis. Ontwerpend onderzoek geeft
namelijk de mogelijkheid om over de hele breedte informatie uit andere disciplines doormiddel van een ontwerp tot één inzicht te brengen. Dit ontwerp
wordt vervolgens getest en/of gevalideerd door andere disciplines. Dit leidt
tot betrouwbare ontwerpkennis. Daarnaast wordt in het proces van testen
en/of valideren, de deskundigen van andere disciplines zich meer bewust
hoe het nut of de toepasbaarheid van zijn/haar kennis vergroot kan worden
(Lenzholzer et al.). Het was tevens een kans om als student landschapsarchitectuur voor een MSc thesis gebruikt te maken van de aanwezigheid van de
benodige kennisgebieden, zoals hydrologie, landbouwwetenschappen, enz.
die binnen de Wageningen Universiteit aanwezig zijn. Tijdens het proces van
het ontwerpend onderzoek komen er steeds nieuwe vragen op en krijgt het
ontwerp gaandeweg het onderzoek steeds meer vorm. Door dit proces ontwikkelde niet alleen het ontwerp, maar vond er ook constant reflectie plaats
op het ontwerp bekeken vanuit verschillende disciplines.

Deze bergboezem, die ingepast is in het fijnmazige netwerk van middeleeuwse kades, biedt kansen voor nieuwe vormen van recreatie, ecologie en vernieuwend ondernemerschap.

5.3 Conclusie
In het unieke cultuurlandschap van het Westelijk Veenweidegebied zakt door
het afwatersysteem de bodem. Het veen in de bodem breekt af omdat het
door een lage waterstand ten behoeve van landbouw aan zuurstof wordt
blootgesteld. De gevolgen van bodemdaling zijn groot. Waterbeheer wordt
duur en ingewikkeld, er zijn hoge kosten aan herstel en aanleg van infrastructuur en er vindt door de afbraak van veen uitstoot van broeikasgassen plaats.
Het overgaan op ander grondgebruik dan landbouw is echter niet de oplossing want met het verdwijnen van de landbouw verdwijnt ook de drager van
het landschap en dus uiteindelijk ook het unieke cultuurlandschap. Het waterpeil vormt de sleutel tot de oplossing. Door landbouw met een hoog waterpeil
zou de bodemdaling geremd kunnen worden en het unieke cultuurlandschap
een toekomst hebben. Aanleiding voor een onderzoek naar een duurzame
vorm van landbouw (landbouw met een hoog peil).

Het zelf bepalen van de grenzen van het vakgebied van de landschapsarchitect was soms erg lastig in een breed ontwerpend onderzoek als deze. Om
bijvoorbeeld de interviews met de verschillende deskundigen zo goed mogelijk voor te bereiden heb ik veel literatuur bestudeerd van het desbetreffende
vakgebied om zo gericht mogelijk vragen te stellen en diep in te kunnen gaan
op de stof. Hiervoor heb ik me veel verdiept in andere vakgebieden waardoor
ik soms het overzicht verloor en veel tijd kwijt ben geweest aan zaken die
achteraf niet relevant waren voor deze thesis. Ik heb gemerkt dat ontwerpen
een sterke methode is die een landschapsarchitect kan gebruiken om reacties en de juiste informatie van andere disciplines los te krijgen. Het ontwerp
is beeldend en daardoor sprekend en direct als communicatiemiddel. Een
landschapsarchitect is in staat om doormiddel van een integraal ontwerp op
regionaal schaalniveau een oplossing te bieden voor complexe problemen.

Het gebied de Krimpenerwaard is gekozen als testgebied voor een ontwerpend onderzoek naar een duurzame vorm van landbouw. Het is namelijk een
herkenbare landschappelijke eenheid dat zeer kwetsbaar is voor bodemdaling en bij uitstek een landbouwgebied is. De landbouw heeft het moeilijk in
de Krimpenerwaard. Dit heeft te maken met de kostbare gebiedsontwikkeling
die met name gericht is op het realiseren van natuurdoelen waarbij nauwelijks
geld beschikbaar is voor het verbeteren van de condities voor de landbouw.
Negatieve gevolgen van deze gebiedsontwikkeling voor de Krimpenerwaard
zijn: maatschappelijke ontwrichting, verlies van waardevol cultuurlandschap,
hoge kosten, onvoldoende tegengaan van bodemdaling. Door landbouw met
een hoog waterpeil te onderzoeken zou de bodemdaling geremd kunnen worden en de landbouw samen met het unieke cultuurlandschap een duurzame
toekomst hebben.

Een ontwerpend onderzoek op regionaal schaalniveau is noodzakelijk bij
deze opgave omdat er veel stakeholders en processen op het regionale
schaalniveau invloed uitoefenen op de toekomst van het veenweidegebied.
Stakeholders als bijvoorbeeld de provincie, het hoogheemraadschap, natuurorganisaties, en processen als bodemdaling, klimaatverandering, stedelijke
druk, etc.

Uit dit ontwerpend onderzoek is gebleken dat grootschalige inpassing van
onderwaterdrains in combinatie met een bergboezem een geschikte duurzame vorm van landbouw is voor de Krimpenerwaard. Deze duurzame vorm
van landbouw bestaat uit de innovatieve oplossing van inpassing van onderwaterdrains op grote schaal dat de productieomstandigheden verbeterd en
de snelheid van de bodemdaling met de helft laat afnemen. Uit onderzoek is
echter gebleken dat inpassing van onderwaterdrains op grote schaal grote
gevolgen kan hebben voor de waterhuishouding. Door het ontwerp van een
bergboezem in de Krimpenerwaard wordt het omgaan met deze gevolgen
van inpassing van onderwaterdrains op grote schaal mogelijk gemaakt. Daarnaast biedt deze bergboezem kansen voor recreatie, natuur en versterking
van de leesbaarheid van het cultuurhistorisch landschap.

Beantwoording van de onderzoeksvragen:
Wat is een duurzame vorm van landbouw die geschikt is voor de Krimpenerwaard?
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Hoe kan deze vorm van duurzame landbouw geaccomodeerd worden waarbij
zoveel mogelijk tegemoet gekomen wordt aan de oorspronkelijke doelen van
het Veenweidepact en het cultuurlandschap behouden/versterkt wordt?

Een duurzame vorm van landbouw voor de Krimpenerwaard is de inpassing
van onderwaterdrains in het grootste gedeelte van het gebied waar geen kwel
of wegzijging plaatsvindt in combinatie met een bergboezem.

De bergboezem is ingepast in het cultuurhistorische landschap van de Krimpenerwaard. Vervolgens is gekeken naar de kansen die deze bergboezem
biedt vanuit een integrale en regionale benadering om daarmee de doelen

van het oorspronkelijke veenweidepact te behalen. Dit alles heeft geleid tot
een regionaal ontwerp van een bergboezem en twee deeluitwerkingen.
Het regionaal ontwerp is getest op belevingsniveau. Hierdoor is duidelijk geworden wat de bergboezem kan bieden voor het dagelijks leven van mensen
in het omliggend stedelijk gebied. Als metafoor hiervoor is er een ‘summercamp’ ontworpen voor kinderen uit de Randstad. Ze kunnen er camperen en
spelevaren om op die manier het landschap van het veenweidegebied eigen
te maken. Dit summercamp draagt er aan bij dat toekomstige generaties dit
landschap op waarde weten te schatten.
Als voorbeeld van een ‘poort’ naar de bergboezem vanuit de Randstad is er
een uitwerking gemaakt van het gebied rondom de Stolwijker sluis. Deze locatie is geschikt als poort omdat de recent heropende Stolwijkersluis hier het
water van de Hollandse IJssel verbindt met de vaart van de bergboezem. Dit
biedt kansen voor de recreatievaart in de Krimpenerwaard. Op de zelling bij
de sluis is een ontwerp gemaakt van een kaasfabriek in een griend. Deze locatie is vanuit het historisch centrum van Gouda berijkbaar per fietspont. Van
daaruit leidt er een fietspad naar het padennetwerk van de bergboezem in de
Krimpenerwaard. De kaasfabriek is als onderdeel van de verbetering van de
landbouwstructuur in de Krimpenerwaard. De slechte begaanbaarheid van
de melkveebedrijven in de Krimpenerwaard per vrachtwagen door de smalle
polderlinten wordt omzeilt door de bestemming van de melk uit de Krimpenerwaard (de fabriek) in het gebied zelf te plaatsen waardoor er minder grote
voertuigen gebruikt kunnen worden voor het ophalen van de melk. De melk
kan zelfs over het water vervoerd worden en via de sluis bij de fabriek worden
afgeleverd. De melkveehouders uit de Krimpenerwaard kunnen een cooperatie oprichten en een eigen kaas produceren zoals in de Beemster het geval
is. Een kaasfabriek op zo een prominente plek, die kaas produceerd uit melk
van het achterliggende land stimuleerd de binding van mensen uit deze regio met het product en de melkveehouderij in het algemeen. In verband met
de geloofsovertuiging en het behoudende karakter dat kenmerkend is voor
de bewoners van de Krimpenerwaard is er een duidelijke keuze gemaakt
om recreatiemogelijkheden die voornamelijk over watergaan en het woon en
werkleven van de inwoners te scheiden.
Het ontwerpend onderzoek gaf de mogelijkheid om over de hele breedte informatie uit andere disciplines doormiddel van een ontwerp tot één inzicht
te brengen. Een voordeel is dat er veel diepgang inzit en dat er relevante
ontwerpkennis ontstaat. Tijdens het proces van het ontwerpend onderzoek
kwamen er steeds nieuwe vragen op en heeft het ontwerp gaandeweg het
onderzoek steeds meer vorm gekregen. Er zijn keuzes gemaakt en die zijn
onderbouwd waarover gediscuseerd kan worden. Ontwerpen is een sterke
methode gebleken die een landschapsarchitect kan gebruiken om reacties
los te krijgen. Het ontwerp is beeldend en daardoor sprekend en direct als
communicatiemiddel. Ook zien mensen van verschillende disciplines hoe hun
informatie gebruik kan worden. Tot slot is er nog niet eerder een grootschalig
regionaal landschapsontwerp gemaakt voor de Krimpenerwaard met als doel
inpassing van onderwaterdrains op grote schaal mogelijk te maken.
Het doel van deze thesis was een alternatief te bieden voor de huidige gebiedsontwikkeling van de Krimpenerwaard. Het is een mogelijke oplossing en
niet de oplossing. Daarnaast is het doel van het ontwerp om de discussie te
stimuleren over de toekomst van de landbouw in het Westelijk Veenweidege-

bied. Dit ontwerp met het beschreven proces erbij kan dienen als een alternatief voor de huidige gebiedsontwikkeling van de Krimpenerwaard en kan als
communicatiemiddel gebruikt worden in het debat over de toekomst van de
landbouw in het westelijk veenweidegebied. Het is een voorbeeld over hoe er
vanuit de landschapsarchitectuur omgegaan kan worden met het waardevol
Nederlandse cultuurlandschap van het westelijk veenweidegebied en hoe er
in de toekomst omgegaan kan worden met problemen als bodemdaling, toekomst voor de landbouw, stedelijke druk en klimaatverandering.
Het boezemontwerp met onderwaterdrains is mogelijk ook toepasbaar op
andere veenweidegebieden die te kampen hebben met de problemen van
bodemdaling. Deze duurzame vorm van landbouw, onderwaterdrains op
grote schaal in combinatie met een bergboezem zou bijvoorbeeld toegepast
kunnen worden op gebieden als de Friese Veenweiden, waarbij de bodem
geschikt is voor onderwaterdrains en waar ook een historische boezem aanwezigheid is. Ook het veenweidegebied Wormer en Jisperveld waar bodemdaling plaatsvind kan een geschikt gebied zijn om deze duurzame vorm van
landbouw uit te testen. Als er daar onderwaterdrains op grote schaal zouden
worden ingepast in combinatie met een bergboezem zou het gebied wellicht
weer terug kunnen gaan naar beweiding als landgebruik in plaats rietland. In
Zuid West Friesland, de Lopikerwaard en delen van de Alblasserwaard waar
de veenbodem een dun kleidek heeft is het zelfs mogelijk door onderwaterdrains de veenoxidatie helemaal terug te brengen tot nul (Van den Akker, J.,
2010). Zie kaart samenstelling bovengrond.
Dit ontwerpend onderzoek is breed en voor een groot deel gebaseerd op
informatie van landbouwwetenschappen, bodemwetenschappen en hydrologie. Als student landschapsarchitectuur heb ik echter niet de kennis en de
tijd om te diep in te gaan op deze kennis uit andere disciplines, hoe interesant en relevant het voor deze thesis ook is. Er kan bijvoorbeeld onderzocht
worden of het zinvol is voor de melkveehouders uit de Krimpenerwaard om
een cöoperatie op te zetten. Het overgaan op grootschalige inpassing van
onderwaterdrains en het tegengaan van particuliere onderbemaling zou dan
beter met afspraken geregeld en gefinancierd kunnen worden. Een model
zoals in de Beemster wordt dan mogelijk in de Krimpenerwaard waarbij de
kaasfabriek in dit ontwerp de melk uit de Krimpenerwaard kan verwerken tot
kwaliteitskaas. De locatie op de zelling tegenover het historisch centrum van
de kaasstad Gouda is daarvoor ideaal. Ook kan onderzocht worden in hoeverre met een combinatie van mobiele melkrobots en de bergboezem de melk
in de Krimpenerwaard over het water zou kunnen worden verzameld en naar
de fabriek gebracht kan worden met bootjes. Tot slot zou er beter het provinciaal beleid en de planvorming van de Krimpenerwaard onderzocht kunnen
worden in relatie tot dit ontwerp. Er kan dan onderzocht worden in hoeverre
dit ontwerp realistisch is, hoe het aansluit op de toekomstige plannen voor het
gebied en wat er als eerst uitgevoerd kan worden.

Zuid West Friesland

Wormer en Jisperveld
Het Vechtplassengebied

fig. 136 Wormer en Jisperveld. Bron: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

De Alblasserwaard

Fig. 135 Samenstelling bovengrond (Bron: Rienks, W.A., Gerritsen, A.L., 2005)

Fig. 137 De Alblasserwaard (Bron: Simav.nl)
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D

D

Legenda

Stolwijker sluis
Minimaal

11.200 meter

A

21.500 meter

B

31.800 meter

C

35.300 meter

peilvakken
Hoofd uitlaat
Gemaal Verdoold
Capaciteit
Uitgaande van een gemiddelde breedte van de watergang van 35 m, en
een beschikbare diepte van 1 meter. Aantal dagen is m3 : aantal m3 dat
er verdwijnt per dag (7.321,51 m3)

Minimaal:
A:
B:
C:

11.200 x 35 x 0,5 =
21.500 x 35 x 0,5 =
31.800 x 35 x 0,5 =
11.200 x 35 x 0,5 =

196.000 m3
376.250 m3
556.500 m3
617.750 m3

= 27 dagen
= 51 dagen
= 76 dagen
= 84 dagen
DD

Berekenen m3 die er per dag extra nodig is.
1. Wat is het % open water in het gebied met onderwaterdrainage?
2. Wat is de peilvariatie?
3. Wat is de verdamping in mm (cm?) per dag?
4. Hoeveel water verdwijnt er in m3 per dag?

1. 17% open water in owd gebied (oppervlakte owd gebied: 5317 ha / 53.170.000 m2 x.17= 9.038.900 m2 open water in owd gebied)
2. 10 cm, 0,1 m (bron: van den Akker, 2009) ????
3. 0,67 mm per dag + 0,14 (owd+dynamisch peilbeheer) = 0,81 mm per dag (0,81 liter per m2 per dag)
4. 9.038.900 m2 open water x 0,81 = 7.321.509 liter = 7.321,51 m3 per dag

D

Uitlaat
Gemaal

D

Hoofd inlaat
Gemaal Krimpenerwaard

D
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D

1000

2000

3000

4000

NAP -2,1 m

NAP -1,8 m

3000 meter

3000 meter

NAP -1,1 m

NAP -1,4 m

5000 meter

10000 meter

4000 meter

Berekening van hydroloog Peter Jansen
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Informatie voor waterbalansen
Om de waterbalansen in te kunnen vullen heb ik de oppervlaktes van de peilvakken, kwel, wegzijging, intermediair berekend. Dit heb ik gedaan door het overtrekken van kaarten met
deze gegevens in autocad. Ook heb ik het gemiddelde waterpeil en de maaiveldhoogte vermeld om mee te nemen in de waterbalansen. Deze gegevens heb ik van HHSK.
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Zonder OWD
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Met OWD
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Berekening capaciteit bergboezem

Uit de waterbalansen per peilvak is gebleken dat het verschil tussen de situatie zonder onderwaterdrains en de situatie met onderwaterdrains een extra uitlaat van water in de winter 1.540.000 m3 is en in de zomer een extra watervraag van
2.868.000 m3 is.

Bergboezem heeft een oppervlakte van 14 840 000 m2 (1 484 ha), een groot deel daarvan is land. Ik doe de aanname dat het bergend vermogen van de boezem bepaald wordt door het oppervlaktewater dat bestaat uit het boezemwater en
de sloten. De Krimpenerwaard bestaat voor 15% uit oppervlaktewater. Dus de oppervlakte van de bergboezem dat uit oppervlatewater bestaat wordt bepaald door de brede boezem van gemiddeld 50 meter breed en het overige oppervlakte
water dat 15% van de oppervlakte van de bergboezem beslaat. Omdat een groot deel van het oppervlak van de bergboezem bestaat uit het brede boezemwater zal het percentage van oppervlaktewater groter zijn dan gemiddeld in de Krimpenerwaard. Ik doe de aanname dat 25% van het oppervlak van de berboezem uit oppervlaktewater bestaat.
Dus 25% van het totale oppervlak van de bergboezem heeft een bergend vermogen. .25 X 14 840 000 = 3 710 000 m2 is het oppervlak van het oppervlaktewater van de bergboezem.
Om de capaciteit te berekenen moet de oppervlakte van dit oppervlakte water vermenigvuldigd worden met het maximale fluctuatieniveau. Het maximale fluctuatieniveau is .5 meter, dus 3 710 000 X .5 = 1 855 000 m3 aan bergend vermogen.
Het resultaat van de waterbalansen was dat in de winter 1.540.000 m3 meer wateruitaat is en dat er in de zomer een extra watervraag van 2.868.000 m3 is.
Uit deze berekening blijkt dat de bergboezem in de winter voldoende capaciteit heeft om om te gaan met de gevolgen van onderwaterdrains op grote schaal door de extra wateruitlaat die er dan ontstaat te kunnen bergen. Uit deze berekening
blijkt ook dat de bergboezem niet in staat is in de extra watervraag als gevolg van inpassing van onderwaterdrains op grote schaal te kunnen voorzien. Daarbij komt nog eens de verdamping in het voorjaar die er voor zorgt dat een groot deel
van dit geborgen water verdwijnt. Ik doe de aanname dat dit zou opgelost kunnen worden door het peil van de boezem hoog te houden door water van de Lek in te laten als de lek hoog staat in het voorjaar.
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