






In de jaren vijftig werden grote gebieden geoptimaliseerd  door 
grondverbetering, boerderij verplaatsingen en ontsluiting. 
Waterschappen gaven opdrachten tot optimale ontwatering 
ten behoeve van de landbouw. Beken en sprengen werden 
gedempt of gekanaliseerd.



Waterkwaliteit

Wet verontreiniging oppervlaktewateren





middeleeuwen industrialisatie Vanaf jaren 70 .

Droge voeten 
Varen

Visserij
Verdediging

Drooglegging/ waterafvoer
Open riool
Varen
Visserij

Drooglegging/ waterafvoer
Wateraanvoer
Varen
Visserij
Waterkwaliteit 
Biodiversiteit/ecologie
Recreatie
Landschappelijke beleving

Waterlopen voor:





ONDERHOUD
HET (BEGIN VAN HET) SUCCES



➢ Maaien
➢ Baggeren
➢ Peilbeheer
➢ Beplantingsonderhoud





Logistiek & bereikbaarheid

Toegankelijkheid terrein
Draagkracht grond
Gewicht machine
Waterdiepte
Reik wijdte onderhoudsmaterieel



Waar moeten we rekening 
mee houden?

Wettelijke kaders
▪ Veiligheid =Arbo en Zorgplicht
▪ Natuur wetgevingen



Onderhoud Inrichten en onderhouden

In stand houden Ontwikkelen en bijsturen
In stand houden

Maaien



Maaionderhoud onderhoud

Botsende  keuzes maken





Vegetatie en Waterkwaliteit  

• Voedselrijk water geeft veel biomassa

• Snelgroeiende soorten zijn dominant

• Verlandings proces treed snel op 

• Snel herstel na onderhoud

• Voedselarm water is soortenrijk

• Elke soort(engroep) geeft weer hoe voedselrijk de groeiplaats is

• Kan doorzicht sterk beïnvloeden

• Sterk beïnvloed door weer en seizoen







Vegetatie  per seizoen



Risico analyse



BELEVING

• Vissen
• Varen
• Wandelen
• Landschappelijk
• Cultuurhistorie



Bijvoorbeeld :

Risico gestuurd 
Peilgestuurd
Vegetatie gestuurd



Realtime
Advies
Maaien

Ruben Verkempynck
Adviseur beheer en onderhoud



Wat is het RAM?

Leerfase
In ieder district 1 of meerdere

trajecten

Komt het RAM overeen met 

buiten?

Hoe?

Opstuwing + risicofactoren

(neerslag, grondwater, 

overstort)

TOEKOMST

on(g)(b)ekende 
mogelijkheden

Een dashboard voor het 
maaibeheer

Geeft advies waar en wanneer
te maaien



Wat is 
RAM?

Dashboard

Geeft advies:
- waar (per stuwvak)
- wanneer(kleur-
advies)
te maaien.

Advies

Niet bindend
Leerfase: toetsing 
aan expertise
Complementair aan 
beheerdersoordeel

Doel RAM

Objectiveren en 
vastleggen 
beheerdersoordeel

Digitale 
transformatie



Concept 
RAM

Model

Opstuwing in stuwvak
Ijken met wintermodel
Vergelijken

Risicofactoren

Afvoer/aanvoer 
functie

Voorspelling

Simpele extrapolatie
3 dagen ~ 3 weken
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Doorontwikkelen
RAM

Normen

Normen koppelen 
aan beheermarge

Groeimodel

Seizoenen en 
diversiteit 
meenemen in 
groeimodel

Meer waterlopen

Meer relevante 
waterlopen in 
beheersgebied



De (verre) toekomst?

Is en blijft advies→ ondersteuning van het maaibeheer

Gerichter maaien en optimaliseren van maaiplanning

Leren en nieuwe inzichten van het system

Aannemer op afroep aansturen

…

Advies rechtstreeks aan aannemer doorgeven

Advies en maaiplanning sturen maairobot aan



Van theorie naar praktijk

theorie praktijk

Ervaring  van de werkvloer









Bestekken
eenduidig vastleggen
werkzaamheden





Waterschap rivierenland :



Waterplantenoverlast Gooi- en Eemmeer

Maaien iedereen heeft er 
verstand van  ????????

https://www.h2owaternetwerk.nl/vakartikelen/waterplantenoverlast-gooi-en-eemmeer-een-heldere-blik-op-een-potentieel-troebel-ecosysteem

