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Water  
verbindt 
ons

Over waterschap 
Vechtstromen
 
Onze uitdagingen
•  Reliëf, hoogteligging en grondsoort zijn  

bepalend voor het waterbeheer

•  Klimaatverandering. Lange perioden droog  

en nat. Incidentele hoosbuien 

•  Overlast bij knikpunten in het reliëf of bij  

flessenhalzen  

•  Infiltratie hemelwater is beperkt. Onvoldoende 

aanvulling grondwater

•  Intensief beheer en onderhoud wateren,  

stuwen, gemalen en beschoeiing  

•  Emissies vanuit RWZI’s, industrie, verkeer en 

landbouw bedreigen (plaatselijk) de kwaliteit 

van het water

•  Te weinig ruimte voor water bij hoosbuien.  

Tunnels, straten, pleinen en huizen lopen onder. 

Door ongezuiverd afvalwater in oppervlakte- 

water verloopt zuiveringsproces slechter 

Onze Opgaven
•  Waterlopenstelsel is ingericht zodat we meestal 

goed wonen en werken

•  Door een goede afwateringssystematiek  

wonen en landbouwen we in voormalige  

moerasgebieden  

•  Watersysteem herontwerpen (ecologische 

kwaliteit te verhogen/afvoer te vertragen) en de 

aanvulling van het grondwater voor drinkwater 

vergroten

•  De sponswerking van de bodem verbeteren.  

Het waterschap stimuleert en motiveert. 

•  Verweving van functies en grensvlakken  

tussen landbouw en natuur

•  Aanpak chemische waterkwaliteit vanuit 

stimulerende rol. Eigen vervuiling door RWZI’s 

aanpakken

•  Ontvlechten van afvalwater/hemelwater.  

Oppervlaktewater terugbrengen in de steden  

en dorpen 

Onze werkwijze
•  Bestuurlijke, opgave gerichte keuzes, doelen, 

afwegingen van kosten, risico’s en prestaties  

en urgentie/behoefte bepaalt werkwijze

•  Slim combineren van natuurlijke en technische 

ingrepen voor een klimaatrobuust watersysteem

•  Interactie en samenwerken met overheden en 

(private) partijen 

•  Bijdragen aan opgaven zoals de klimaatveran-

dering, energietransitie, leefbaarheid, economie 

en toekomstbestendige ontwikkeling van het 

landelijke gebied

•  Aanspreken motivatie van partijen om invulling 

te geven aan een wateropgave. Rol is faciliteren

•  Taakgericht werken (vergunningverlening, 

handhaving, onderhoud en dagelijks beheer 

van waterlopen, kunstwerken en zuiverings-

technische werken) 

Waterschap Vechtstromen Beheer en onderhoud

Projecten

Onderhoud en vervanging bruggen
In Drenthe is het waterschap bezig met verschillende 

vervangingsopgaves, onderhoud en inspecties vanuit 

de assetmanagement gedachte. In Emmen werken we 

aan de vervanging van een oude brug. De nieuwe brug 

wordt vervolgens overgedragen aan de wegbeheerder 

(de gemeente). 

Baggeren 
In het hele gebied van het waterschap worden  

waterlopen gebaggerd. Jaarlijks wordt er ongeveer 

voor €1 miljoen gebaggerd in Drenthe.

Overdracht peilbeheer scheepvaartkanalen
De provincie Drenthe heeft het peilbeheer van de Zuid-

oost-Drentse kanalen officieel overgedragen aan de 

waterschappen Drents Overijsselse Delta en Vecht- 

stromen. Concreet betekent dit dat beide waterschappen 

enkele gemalen en aflaatwerken overnemen en  

nu verantwoordelijk zijn voor waterkwaliteit en de  

waterpeilen. Tevens is een geactualiseerd Water- 

akkoord Drenthe ondertekend. Een aflaatwerk is een 

‘schuif’ waarbij water van een hoger gelegen gedeelte 

naar een lager gedeelte wordt ‘afgelaten’, te vergelijken 

met een stuw. Met de nieuwe afspraken en de  

overdracht kan het waterbeheer op de kanalen tussen  

Meppel en Coevorden nog beter worden afgestemd op 

de verschillende functies (landbouw, natuur, recreatie).  

De droogteperiodes benadrukken extra het belang  

van een goede werking van dit aan- en afvoersysteem. 

In het landelijke gebied begeleiden we agrariërs bij de 

keuze van de juiste, schade beperkende maatregelen. 

We zoeken synergie met andere doelen: water- en  

bodemkwaliteit en klimaatbestendigheid.  

In de afgelopen jaren zijn de potentiële knelpunten 

duidelijk geworden, die alleen in overleg en samen- 

werking kunnen worden opgelost.

Drinkwatervoorziening 
Het waterschap denkt mee in het klimaatbesten-

dig maken van de Drentse drinkwatervoorziening 

(WMD) en het zoeken naar Aanvullende Strategische 

Voorraden (ASV’s). Verder werken we samen aan de 

uitvoeringsprogramma’s van de gebiedsdossiers drink-

watervoorziening die gericht zijn op een duurzame be-

scherming van de drinkwaterkwaliteit en -kwantiteit.

Regionale grondwateragenda 
Samen met andere waterschappen, provincies en  

gemeenten werkt het waterschap aan een nieuwe  

regionale grondwateragenda. Hoofddoel is een duurzame 

en robuuste instandhouding van de beschikbare grond-

watervoorraad, in kwalitatieve en kwantitatieve zin.

Lokaal Bestuursakkoord Water 
Naar aanleiding van de Omgevingswet is de provincie 

bezig met het aanpassen van haar verordening. Het 

waterschap toetst parallel het watersysteem aan de 

NBW-normen (Nationaal Bestuursakkoord Water).  

Afspraken uit het Lokaal Bestuursakkoord Water- 

berging (LBW), waarin gezocht is naar ruimte voor 

water onder extreme omstandigheden, wordt opnieuw 

tegen het licht gehouden. Deze processen zijn nauw 

met elkaar verweven en vragen een goede onderlinge 

afstemming tussen waterschap, provincie, en in het 

geval van LBW, met gemeenten.

Recreatie 
Het waterschap beheert het water zo, dat iedereen  

het kan gebruiken en beleven. Wateren, oevers en  

onderhoudspaden zijn grotendeels opengesteld en  

we staan open voor initiatieven van recreanten en  

hun belangenorganisaties. Initiatieven proberen  

wij een goede plek te geven tijdens de inrichting. 

Na afronding van het project wordt het beheer en  

onderhoud van routes en voorzieningen zoveel  

mogelijk overgedragen aan recreatieschappen,  

hengelsportfederaties, kanoverhuurbedrijven,  

wandelorganisaties en gemeenten. Voorbeelden  

van deze projecten zijn: Buffer Noord Bargerveen 

(wandelroutes/vissteiger), Buffer Weiteveen Bargerveen 

(wandelroutes), herinrichting Nieuwe Drostendiep 

(mogelijke aanleg van een wandelpad).

Biodiversiteit 
Het waterschap wil meer aandacht geven aan ecologie 

en biodiversiteit. Op haar eigendommen en bij het 

verpachten van gronden. Denk aan bijvoorbeeld  

weidevogelbeheer. Kansen in de uitvoering, bij projecten 

en maatschappelijke initiatieven worden ondersteund 

wanneer die de eigendommen en beheertaken van 

het waterschap raken. Vechtstromen is bezig met  

de herziening van het maairegime, waarbij het  

nadrukkelijk samenwerking zoekt met de partners.

Advisering mijnbouw 
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

verleent vergunningen voor mijnbouwactiviteiten: het 

onttrekken van delfstoffen en mineralen aan de diepe 

ondergrond. De decentrale overheden (gemeenten, pro-

vincie, waterschappen) hebben een adviesrol richting 

het Ministerie. Zij trekken samen op in adviestrajecten 

en bij knelpunten. Er is een ambtelijk kennisnetwerk 

met korte lijnen en goede onderlinge afstemming.

Watervoorziening 
Een groot deel van Drenthe kan voorzien worden van 

water dat afkomstig is uit het IJsselmeer of de IJssel. 

Dit water wordt aangevoerd door diverse kanalen, die 

primair zijn aangelegd voor het transport van hoog-

veen (turfvaart). Als gevolg van de extreme droogte van 

1976 is een wateraanvoerplan opgesteld, waardoor van-

af begin jaren 90 water vanuit het IJsselmeer tot hoog 

op het Drents Plateau gebracht kan worden. Hiermee  

kan droogteschade voor landbouw en natuur worden 

verminderd. Hedendaags fungeert het kanalensys-

teem bij wateroverlast als afvoersysteem en bij een 

tekort aan water als aanvoersysteem. Met behulp van 

gemalen en sluizen wordt het overtollige water geloosd 

en door middel van inlaten wordt het benodigde water 

in de zomer aangevoerd. Hierdoor kunnen de gebruiks-

functies zo optimaal mogelijk worden bediend. 

9   Aanpassing zuivering Emmen 
De rioolwaterzuivering Emmen is in de huidige  

vorm in 2006 in gebruik genomen. Aan de hand van 

verschillende onderzoeken zijn er in de loop van de 

jaren verschillende aanbevelingen en aanpassingen 

gedaan. Bij de aanpak van de slibgisting en de  

biogasinstallatie werd duidelijk dat er in de waterlijn 

nog steeds problemen zijn. 

In mei 2019 is een rapport opgeleverd met een  

knelpuntenlijst met oplossingsrichting en kosten- 

inschattingen. Aan de hand van dit rapport is besloten 

tot vervolgonderzoek, omdat het nog niet mogelijk was 

een verbeteringsplan te maken met de uitkomsten  

van het rapport.

10   Vervanging persleiding Emmen 
Uit onderzoek is gebleken dat met name de eerste 3,2 km 

van de persleiding Emmen niet meer voldoet aan de 

eisen qua betrouwbaarheid. Vervanging van de pers-

leiding in het bestaande tracé is voor bepaalde delen 

onmogelijk, ze liggen onder de bebouwing. Hiervoor is 

een alternatief tracé en een kostenraming opgesteld. 

Deze zijn besproken met de stakeholders en de grond- 

eigenaren.Een bouwteam zoekt samenwerking met de 

markt om maximaal gebruik te maken van beschikbare 

expertise. Er is extra afstemming met gemeente en  

provincie vanwege de overdracht van een weggedeelte 

waar de nieuwe persleiding langs komt te liggen. 

Gebiedsgericht grondwaterbeheer  
Emmen en Bargermeer Noord 
In Bargermeer-Noord en Emmen-Centrum is sprake 

van een complexe grondwatersituatie met meerdere 

grootschalige grondwaterverontreinigingen en twee 

grote grondwaterwinningen, waaronder de drink- 

waterwinning Noord-Bargeres. Het huidige grondwater-

beheer in Emmen-Centrum richt zich hoofdzakelijk op 

bodemsaneringsopgave. Om deze opgaves en belangen 

in het gebied zo goed mogelijk te integreren hebben  

gemeente Emmen, WMD Drinkwater, provincie Drenthe, 

waterschap Vechtstromen en Emmtec Services, onder-

steund door de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe 

(RUD), een plan voor een gebiedsgerichte en integrale 

aanpak van het grondwaterbeheer vormgegeven.

11   Rietplas Emmen 
Al meerdere jaren kent op de Rietplas (recreatieplas  

en wonen aan het water) in Emmen problemen met 

waterkwaliteit en peil-onderschrijdingen. De problemen 

waren de afgelopen 2 jaar groter dan de jaren daarvoor. 

Samen met partners (Provincie Drenthe, Gemeente 

Emmen en Waterschap Vechtstromen) zoeken we naar 

een permanente wateraanvoermogelijkheden zonder 

dat de waterkwaliteit in het geding komt.

12   Panorama Lokaal Bargeres 
De woonwijk Bargeres in Emmen is geselecteerd voor 

Panorama Lokaal. Dit is een landelijke ontwerpprijsvraag 

om woonwijken en stadsranden klaar te maken voor 

de toekomst. De gemeente Emmen, Domesta, Lefier, 

Stadsbosbeheer en Vechtstromen hebben de woonwijk 

voorgedragen en deze is samen met zeven woonwijken  

in Nederland geselecteerd. Via deze prijsvraag wordt, 

samen met creatieve teams, gezocht naar mogelijkheden 

om Bargeres toekomstbestendig te maken.

5   Nieuwe Drostendiep 
Een goede waterhuishouding is onmisbaar voor land-

bouwbedrijven en natuur. Er kan in een korte periode 

veel neerslag vallen. Dit zorgt voor overlast voor de 

landbouw terwijl het in de natuurgebieden te droog 

is. Een verbeterde waterinrichting in het stroomgebied 

Drostendiep versterkt de landbouw en de natuur,  

waarbij natuurdoelen (provincie) en het KRW-doelen 

(waterschap) samenkomen en een Klimaatbuffer 

gerealiseerd kan worden.  

In samenwerking met de Initiatiefgroep Drostendiep 

willen de betrokken agrariërs de weidevogelnatuur via 

Particulier Natuurbeheer en met Natuurmonumenten 

beheren en worden water-knelpunten en maatregelen 

geïnventariseerd in het kader van Deltaplan Agrarisch 

Waterbeheer. Dit wordt met subsidie van het water-

schap en provincie gerealiseerd.

6   Bufferzones Bargerveen 
Het Bargerveen is een uniek natuurgebied met 2100 

hectare hoogveen, dat langzaam leeg loopt. Om  

de leegloop tegen te gaan zijn er plannen om de  

grondwaterstand te verhogen o.a. door de aanleg  

van bufferzones. In totaal worden er drie bufferzones  

aangelegd. Twee, Weiteveen en Zwartemeer, zijn  

inmiddels gerealiseerd. De derde buffer, Buffer Zuid,  

is een groot grondgebied bij Nieuw-Schoonebeek.  

Groter dan de andere twee buffers en telt vier bassins, 

die zowel het water conserveren voor gebruik in  

de zomer en het te veel aan neerslag bergen.  

Het waterschap werkt in samenwerking met de 

Bestuurscommissie aan de update van het plan om 

de juiste waterpeilen in te stellen voor het blijvende 

landbouwgebied ten zuiden van de buffer. 

13   Duursaam Glashelder 
Glastuinbouw Nederland, de waterschappen Hunze 

en Aa’s en Vechtstromen, de provincies Drenthe en  

Groningen en de gemeenten Emmen en Midden- 

Groningen, werken samen in het programma DuurSaam 

Glashelder. Doel is om de emissies van gewasbescher-

mingsmiddelen en nutriënten vanuit de glastuinbouw 

te verminderen. Uiteindelijk moet het aantal norm- 

overschrijdingen voor gewasbeschermingsmiddelen in 

het oppervlaktewater, zijn teruggebracht tot nagenoeg 

nul. De uitvoering vindt plaats in een vernieuwende 

nauwe samenwerking tussen alle partijen en vanuit 

het perspectief van de individuele bedrijven.

14   Zonnepanelen zuivering Coevorden 
Op de rioolwaterzuivering Coevorden worden bijna  

1 hectare zonnepanelen geplaatst. De vergunningen  

en subsidie is verstrekt, de installatie wordt eind 2020 

in gebruik genomen. Met de panelen wordt bijna de 

helft van het energieverbruik van de RWZI opgewekt. 

15   Overname stedelijk water Coevorden 
In Drenthe zijn we bezig met de overname van stedelijk 

water, oftewel het herschikken van overheidstaken. 

Stedelijke sloten en vijvers, nu in het beheer van  

gemeenten, gaan over na het WVS als waterbeheerder.  

Daarnaast proberen we onze bruggen uit te ruilen naar 

gemeenten, die de wegbeheerder is. Momenteel zijn 

we met de gemeente Coevorden in een vergevorderd 

stadium van herschikking. 

16   Verbreding N34 tussen Coevorden 
en Emmen met aanpassing 5 waterlopen 
en 2 persleidingen 
Voor het verbeteren van de verkeersveiligheid en  

de doorstroming wordt de N34 tussen Coevorden en 

Emmen verbreed. Tijdens deze werkzaamheden is  

het nieuwe viaduct aangesloten en zijn er nieuwe  

rotondes afgebouwd. Naast de verbreding worden  

er ook duurzame bermverhardingen aangelegd en 

komen er nieuwe sloten, bomen en beplanting.  

17   Optimalisatie grachtenstelsel  
Coevorden 
Vechtstromen levert een financiële bijdrage aan de 

optimalisatie van het grachtenstelsel in Coevorden.  

De financiële bijdrage bedraagt €1 miljoen en wordt  

in twee delen uitgekeerd.

7   Geeserstroom 
In het project “Geeserstroom” werken provincie Drenthe, 

Staatsbosbeheer, gemeente Coevorden en waterschap 

Vechtstromen aan het streefbeeld dat april 2018 is 

vastgesteld voor deze beek. 

8   Noodberging Ossehaar 
Om dat extra water te kunnen opvangen, hebben 

waterschap Vechtstromen en verschillende gemeenten 

een aantal plekken aangewezen als ‘noodopvang’.  

De polder Ossehaar, nabij Coevorden, is daar één van. 

Dit jaar start de verdere voorbereiding om de polder 

voor deze functie geschikt te maken.

2   Renovatie rioolgemaal Klazienaveen 
Het rioolgemaal Klazienaveen wordt volledig vernieuwd 

omdat het bestaande gemaal te weinig capaciteit heeft 

en technisch is verouderd. 

3   Renovatie riool Vierslagen tussen  
Schoonebeek en Emmen 
De Vierslagen is een industriegebied tussen Schoone-

beek en Emmen. Momenteel worden de exacte werk-

zaamheden en de randvoorwaarden geïnventariseerd 

voor de renovatie van het riool. Daarnaast spreken we 

met de stakeholders. Het ontwerp is naar verwachting 

in juni 2019 gereed waarna de uitvoering in december 

2019 afgerond kan worden. 

4   Nieuwbouw gemaal Drostendiep 
Het oppervlaktewatergemaal Drostendiep is gelegen in 

het Oude Drostendiep naast CenterParcs Huttenheugte. 

De laatste revisie was bijna 30 jaar geleden. De huidige 

staat van het gemaal is op meerdere onderdelen als 

slecht beoordeeld. Tijd voor vernieuwing!  

De eerste keuze was het gemaal te renoveren, maar  

op basis van vergelijk en doorrekening, is gekozen  

voor nieuwbouw. De kosten voor de voorbereiding  

en uitvoering bedragen circa 1,6 miljoen.

Klimaat
Structurele droogte en incidentele wateroverlast als 

gevolg van klimaatverandering vormen een grote 

uitdaging op onze hoge zandgronden. Het is belang-

rijk om met alle betrokkenen de inrichting van het 

water-systeem kritisch te bekijken. Dit doen we om 

de ecologische kwaliteit van het watersysteem te 

verhogen, de afvoer te vertragen, de aanvulling van 

het ondiepe en diepe grondwater te waarborgen 

en overlast door inundaties te beperken. Hierbij 

denken we vanuit het watersysteem en dit betekent 

dat de belangen van stad, dorp en landelijk gebied 

in samenhang worden beschouwd.

Waterkwaliteit
Een goede waterkwaliteit start bij de aanpak van 

vervuiling bij de bron, bijvoorbeeld voor nutriënten, 

gewasbeschermingsmiddelen, riooloverstorten en 

illegale lozingen. Rioolwaterzuiveringsinstallaties, 

diffuse bronnen en puntbronnen van waterveront-

reiniging zijn van invloed op de chemische kwaliteit 

van het water. De inrichting van waterlopen 

is bepalend voor de ecologische kwaliteit.  

De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) levert 

voor beide belangrijke kaders.

Duurzaamheid
Duurzaam ontwikkelen laat zich uitleggen als werken 

aan welvaart en welzijn, nu en in de toekomst. 

Vechtstromen werkt aan wettelijk vastgelegde 

publieke watertaken en geeft daarmee per definitie 

invulling aan duurzame ontwikkeling. Op diverse 

punten kunnen we onze bijdrage leveren aan een 

duurzame regio en daarmee onze maatschappelijke 

waarde vergroten. Het waterschap wil bijvoorbeeld 

meer aandacht geven aan ecologie en biodiversiteit 

maar is ook bezig met energieneutraliteit en  

circulariteit.

Samenwerking is cruciaal

Omgevingswet 
Op 1 januari 2021 treedt de Omgevingswet in 

werking. Het idee is simpel: één wet die alle wetten 

voor de leefomgeving bundelt en moderniseert.  

De Omgevingswet wil lokale initiatieven makkelijker 

maken. De Omgevingswet stelt de leefomgeving 

centraal, bij het waterschap draait het om de  

bijdrage aan een aantrekkelijke leefomgeving: 

samen creëren wij een aantrekkelijke leefomgeving 

door te zorgen voor schoon, veilig en voldoende 

water.’ Zoals wij vanuit partnerschap werken, zo 

beoogt de Omgevingswet dat overheden als één 

overheid naar buiten treden. De invoering van de 

Omgevingswet grijpen we aan om ons verder te 

ontwikkelen, in lijn met de organisatiekoers.

Kennis en innovatie
Het waterschap investeert in kennis en innovatie. 

Sociale, technologische en economische ontwikke-

lingen volgen elkaar snel op. Kennis en innovatie 

vormen een voorwaarde om hierop goed in te  

kunnen spelen. In diverse proeftuinen werkt water-

schap Vechtstromen samen met publieke én private 

partijen (waaronder instellingen voor hoger  

beroepsonderwijs en universiteiten).  

Ons gebied
•  Ligging in Drenthe, Overijssel en Gelderland

•  ca. 830.000 inwoners in waterschap  

Vechtstromen gebied

•  Oppervlakte 225.000 Ha

•  3.700 km waterlopen in beheer en onderhoud

•  23 zuiveringsinstallaties

•  Gevoelig voor emissies uit effluent uit onze  

RWZI’s, industrie, verkeer en landbouw

•  Overwegend zandgrond. In het zuidoosten  

kleileem en in het noordoosten restanten 

van veen

•  Grondgebruik landbouw en natuur  

naast- en door elkaar

•  In veel steden is hemelwater op het riool 

gekoppeld. De afvoer van regenwater en  

afvalwater is daardoor vervlochten

1  Innovatie in praktijk: Puurwaterfabriek 
Een voorbeeld van een innovatie is de Puurwater- 

fabriek bij de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) in 

Emmen. Een icoon van innovatie in watertechnologie 

en de circulaire economie. Afvalwater wordt extreem 

gezuiverd, voor de industrie. Ook doen we, met onze 

regionale partners, onderzoek naar nieuwe technieken 

om medicijnenresten en andere microverontreinigingen 

te verwijderen uit het afvalwater.

Samenwerking in Vechtstromen Noord 
De Noordelijke Vechtstromen, de gemeenten Borger- 

Odoorn, Emmen, Coevorden, Hardenberg en Ommen, 

waterschap Vechtstromen en Waterleiding Maatschappij 

Drenthe, werken samen aan diverse projecten om  

de maatschappelijke kosten te beheersen en de  

kwaliteit van de werkzaamheden te optimaliseren.  

Enkele voorbeelden: Regionale hoofdpost Samen-

werking Noordelijke Vechtstromen, het gezamenlijk 

invulling geven aan het DeltaProgramma Ruimelijke 

Adaptatie en de waterkaarten van de gemeente  

Borger-Odoorn en Emmen. 

Grensoverschrijdende Samenwerking 
Duitsland (Nedersaksen) 
Veel van onze waterlopen hebben een brongebied in 

Duitsland. Daarom zijn onze Oosterburen een belang-

rijke partner op veel relevante thema’s zoals droogte/

klimaat, waterveiligheid, waterkwaliteit/beekherstel 

(KRW), recreatief medegebruik, muskus- en beverrat 

bestrijding en vismigratie. Daarom is in 2011 een  

uitvoeringsgericht samenwerkingsplatform opgericht: 

het Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal  

Waterbeheer (GPRW). 

Kaderrichtlijn Water 
De Kaderrichtlijn water (KRW) is een Europese  

Richtlijn gericht op schoon en ecologisch gezond grond- 

en oppervlaktewater. De oppervlaktewaterkwaliteit in 

Drenthe is vrij goed door relatief extensiever agrarisch 

grondgebruik, lagere bevolkingsconcentraties en  

verdunning van vervuilingsbronnen door wateraanvoer. 

Verbetering zijn mogelijk door projecten als Deltaplan 

Agrarisch Waterbeheer en optimalisatie van de RWZI’s. 

De toekomst vraagt om aanpak van microverontreini-

gingen, die nog niet zijn genormeerd onder de KRW. 

Het Nieuwe Drostendiep is het belangrijkste herin-

richtingsproject in het Drentse deel van Vechtstromen. 

We realiseren verdere verbetering van de ecologische 

kwaliteit door relatief kleinschalige aanleg van natuur-

vriendelijke oevers en aangepast maaibeheer.

Deltaplan Agrarisch  
Waterbeheer (DAW) 
Met het DAW werken we samen met de agrarische 

sector aan een duurzame inrichting van het landelijke 

gebied. Er ligt een gezamenlijke opgave om onze regio 

klimaatbestendiger in te richten. Niet te nat en niet te 

droog. De waterkwaliteit voldoet niet altijd aan de KRW 

en de biodiversiteit staat onder druk. Het DAW facili-

teert de agrarische ondernemers en werkt samen met 

de waterschappen. Door gebiedsprocessen te starten en 

door kennis en ervaringen te delen van andere agrariërs.  

In de projecten begeleiden en stimuleren we samen 

met LTO-Noord maatregelen op kwaliteit- en kwanti-

teitsgebied zoals het verbeteren van de bodemkwaliteit, 

het beperken van de erfafspoeling, oplossingen voor te 

nat en te droge percelen, precisielandbouw, beperken 

van gewasbeschermingsmiddelen, biodiversiteit, het 

terugdringen van nutriënten en het verbeteren van de 

bergcapaciteit. De aanpak vindt plaats in het Nieuwe 

Drostendiep en Zuidoost Drenthe en sluit waar mogelijk 

aan bij bestaande initiatieven.  

Samenwerking droogte
De jaren 2018 en 2019 waren uitzonderlijk droog. 

Zo’n buitengewone situatie -dat als gevolg van  

klimaatverandering steeds frequenter zal voorkomen 

vraagt om actie, maar ook om samenwerking en 

verbinding. Door gezamenlijk in gesprek te treden en 

onderling afspraken te maken over hoe we met elkaar 

communiceren is er nauwe verbinding ontstaan tussen 

de provincie Drenthe, betreffende waterschappen,  

terreinbeherende organisaties en land- en tuinbouw- 

organisaties, waardoor er wederzijds begrip ontstaat 

voor elkaars belangen. 

Zoetwatervoorziening  
Oost Nederland (ZON) 
Ons klimaat verandert. Het wordt warmer en droger. 

Beken en waterlopen vallen droog en dalende grond-

waterstanden komen vaker voor. Binnen het ZON- 

programma doen de partijen onderzoek en nemen 

maatregelen om minder last te hebben van de  

toenemende droogte. Het project levert ook regionale 

inbreng in het deelprogramma Zoetwater van het  

Deltaprogramma. Vechtstromen werkt door voorlichting 

en demonstraties aan de bewustwording van zoet- 

waterbeschikbaarheid. Aandachtspunten zijn o.a. 

de hoge droge gronden, (tijdelijk) beperkte aanvoer- 

mogelijkheden en de stijgende waterbehoefte. 
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