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natschade uitkeren?
Waterschap Zuiderzeeland wil waar mogelijk 

voldoen aan de normen ‘wateroverlast’ die in 

het kader van het nationaal Bestuursakkoord 

Water (nBW) voor het beheergebied zijn 

vastgesteld. aequator groen & Ruimte onder-

steunt Waterschap Zuiderzeeland hierbij door 

de mogelijkheden van financiële maatregelen 

te verkennen. 

Met name door voortschrijdende bodemdaling 

worden in het beheergebied van waterschap 

Zuiderzeeland in de toekomst problemen ver-

wacht met het watersysteem. Diverse oplossin-

gen zijn denkbaar. Het waterschap heeft eerst 

onderzoek gedaan naar technische maatregelen. 

Omdat deze niet kosteneffectief lijken te zijn, 

wordt vervolgens gekeken of het uitkeren van 

een schadevergoeding een mogelijke oplossing 

is. Aequator Groen & Ruimte verkent de inzet 

van het instrument schade-uitkering. Dit is in 

Nederland nog een onbekend terrein en hier 

komt van alles bij kijken. Zowel vanuit een water-

huishoudkundig, landbouwkundig, juridisch als 

financieel oogpunt verkent Aequator Groen & 

Ruimte de mogelijkheden om dit instrument in 

te zetten. Het waterschap zal vervolgens een 

afweging en een keuze maken hoe de problema-

tiek op te lossen.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact 

opnemen met Marco Arts 06-22450087 of

marts@aequator.nl

gebiedsdossiers,
aanpak inhoud + proces werkt!
aequator groen & Ruimte heeft in samen-

werking met Royal Haskoning vier gebieds-

dossiers voor drinkwaterwinningen opgesteld 

voor de provincie gelderland en Vitens. in deze 

dossiers zijn maatregelen voorgesteld op basis 

van inhoudelijk onderzoek en een gedegen  

proces met de streek. aanleiding tot het 

 project zijn de eisen aan de kwaliteit en duur-

zame bescherming van (grond)waterlichamen 

in het kader van de KaderRichtlijnWater (KRW, 

2000/60/Eg).

In het proces zijn twee belangrijke ijkpunten te 

benoemen: de bewustwording dat iedereen is 

verbonden met eigen drinkwater en de rol die 

gemeenten, landbouwsector, industrie en bur-

gers zelf (moeten) hebben in de bescherming 

ervan. De samenwerking met belanghebbenden 

is in het project in goede harmonie verlopen. 

Daarom hebben zij samen met Vitens en de 

 provincie de voorgestelde maatregelen reeds 

opgepakt. Ook in dit vervolgproces is Aequator 

Groen & Ruimte betrokken. Een bewijs van 

 vertrouwen.

De conclusie van het project Gebiedsdossiers 

Gelderland is dat maatregelen – voor een duur-

zame bescherming van drinkwaterwinningen - 

voor de toekomst eerder worden gerealiseerd 

door inhoud analuse van de problematiek én 

gebiedsproces in één project samen te voegen.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact 

opnemen met Marco Arts 06-22450087 of

marts@aequator.nl 
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Hij ligt weer voor u. Een nieuw Aequator Groen & 

Ruimte magazine. Na escapades zoals een boek 

met tom Bade (Een calorierijk landschap), een 

kookboek (ook een bestseller) en, zeer recent 

nog, ons ‘smoelenboek’ in zakformaat, nu dan 

weer een volwaardige periodiek. Want ook nu 

hebben we weer veel te melden. Graag nemen 

wij u mee in de ervaringen van onze klanten, 

in onze innovaties en in onze nieuwe samen-

werking met IPC Groene Ruimte. 

Het jaar 2011 was een memorabel jaar met veel 

veranderingen. Het genoemde IPC Groene 

Ruimte trad toe als aandeelhouder van Aequator 

Groen & Ruimte, collega directeur Ruud 

Mantingh stapte over naar het genoemde IPC 

Groene Ruimte en in de fusie werden de eerste 

stappen gezet. Daarnaast was er in de wereld om 

ons heen ook veel aan de hand, of juist niet. Want 

de markten waren moeizaam, de concurrentie 

pittig en bezuinigingen een toverwoord. toch 

zijn we er trots op dat we 2011 met een beschei-

den winst hebben kunnen sluiten. Dat doen velen 

in onze markt ons niet na!

Vooruitkijkend zie ik voor Aequator Groen & 

Ruimte een positief jaar, ondanks macro- 

economische omstandigheden waarin niets 

meer zeker lijkt. De orderportefeuille is aanzien-

lijk en het aandeel vervolgopdrachten stijgende. 

En we zien, ondanks en zelfs dankzij die grote 

‘crisis’ veel nieuwe kansen. Kansen voor advies, 

innovatie en nieuw ondernemerschap. Want in 

welk jasje dan ook, kennis die praktijk en beleid 

De totstandkoming van Aequator Groen & Ruimte is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Aequator Groen & Ruimte kan evenwel niet instaan 
voor de juistheid en de volledigheid van de berichten in Groen & Ruimte en is dan ook niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, 
onvolledigheid of onrechtmatigheid van de berichtgeving in dit bulletin.

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of welke andere wijze dan 
ook, zonder voorafgaande toestemming van de redactie.

weet te combineren blijft waardevol. Daarom 

zult u ook in 2012 weer veel van ons horen! 

Peter Sloot,

directeur

VOORWOORD

CONNy lefeRs
Mijn naam is Conny Lefers en ben sinds september 2011 werkzaam als secretaresse bij

Aequator Groen & Ruimte. 

Na mijn opleiding Sociaal Pedagogisch Werk ben ik uiteindelijk in het bedrijfsleven terecht gekomen als 

administratief  medewerker. In 2008 is heb ik de stap naar Management Assistent gemaakt en de daarbij 

horende opleiding gevolgd. 

In mijn werk als secretaresse ben ik verantwoordelijk voor de ondersteuning van de adviseurs. Ik hoop 

met mijn kennis en ervaring een goede ondersteunende factor voor het team adviseurs te zijn.

EVEN
VOORSTELLEN
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Zelfvoorziening in zoet water 
aequator groen & Ruimte is de private motor 

achter het concept Waterhouderij. Dit con-

cept is een vernieuwende systeemomslag in 

het huidige grondgebruik en waterbeheer.  

Het concept  is ‘geboren’ vanuit de wens om 

de toekomstige droogteschade voor de land-

bouw te beperken. Deze kan oplopen van 50 

tot wel 400 euro per hectare. Daarnaast heeft 

de Waterhouderij als doelstelling de wateraan-

voer van elders te beperken, de waterkwaliteit 

te verbeteren en bij te dragen aan natuurdoel-

stellingen en de energievoorziening. 

De Waterhouderij zal waar mogelijk op 

gebiedsniveau kringlopen sluiten en de afhan-

kelijkheid van water van elders beperken (met 

30-80%). Ook biedt het plaats aan nieuwe 

(agri-)business zoals visteelt, rietteelt, algen-

teelt, energiewinning en bestaat de mogelijk-

heid om water te verkopen aan naburige, “dor-

stige” industrie. Daarmee zijn behalve econo-

mische ook maatschappelijke doelen gediend.

De Waterhouderij sluit  aan op maatschappelijke 

ontwikkelingen zoals decentralisering van over-

heidstaken en trends zoals nieuwe governance 

van het waterbeheer, meer zelfvoorzienendheid 

van de regio en de kringloopgedachte.

Aequator Groen & Ruimte participeert thans 

in diverse praktijkonderzoeken waar de eerste  

waterhouderijen worden uitgewerkt. Voor-

beelden zijn Oostkapelle in Zeeland en Zundert 

in Noord-Brabant. Daar werken tot 10 onderne-

mers onderling samen aan een duurzame zoet-

water oplossing! Daarnaast verricht een student 

rechten van de universiteit van utrecht een 

onderzoek voor Aequator Groen & Ruimte naar 

de juridische implicaties en mogelijkheden van 

de Waterhouderij. Last but not least schrijven 

we met onze partners aan internationale onder-

zoeksvoorstellen op dit gebied. 

De marktpotentie voor de Waterhouderij is reëel, 

hetgeen ook mogen blijken uit de belang stelling 

van een brede vertegenwoordi ging  van maat-

schappelijke partijen van bijvoor beeld (in alfa-

betische volgorde): Brabant Water, Innovatie-

netwerk, Nationaal Groenfonds, Natuur-

monu menten, provincie Drenthe,  provincie 

Zee land, Rabobank Nederland, Stuurgroep 

Landbouw Innovatie Brabant, StOWA, 

Waterleidingmaatschappij Drenthe, waterschap 

Hunze & Aa’s en ZLtO.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact 

opnemen met Peter Sloot 06-53703743 of

psloot@aequator.nl

nieuw “ Smoelenboek” 
aequator groen & Ruimte
Dit boekje is op te vragen bij 
Aequator Groen & Ruimte bv,
aequator@aequator.nl.
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Succesvolle grondwaterkartering
in Midden Limburg 
in 2011 hebben de veldbodemkundigen en 

veldhydrologen van aequator groen & Ruimte 

een bodem- en grondwaterkartering uitge-

voerd voor Waterschap Roer en Overmaas in 

Midden Limburg. Met deze kartering zijn de 

actuele grondwaterstanden - en de fluctua-

ties daarin door het jaar heen - gedetailleerd 

vastgelegd. Het onderzoeksgebied heeft een 

oppervlakte van 550 hectare en bestond uit 

geohydrologisch heterogene en complexe 

gebieden.

Het waterschap is verantwoordelijk voor het 

grond- en oppervlaktewaterbeheer. Bij het 

opstellen van het gewenste regime worden alle 

belangen door het waterschap meegewogen. De 

landbouw is veelal gebaat bij goed ontwaterde 

percelen, waar de natuur vaak meer van ‘natte 

voeten’ houdt. Degelijke kennis van de uitgangs-

situatie is dan ook een eerste vereiste, vóórdat 

een gewenst toekomstig regime, inclusief bijpas-

sende maatregelen, kan worden bepaald. 

In de studie is op elke hectare een handmatige 

grondboring uitgevoerd en uitgebreid beschre-

ven. Hierbij is gekeken naar de textuur (zand, 

klei, etc.) en hydromorfe kenmerken (roest en 

gleyverschijnselen). Ook is gebruik gemaakt van 

hulpinformatie zoals de Algemene Hoogtekaart 

Nederland en de oude bodemkaart van het 

gebied. Daarnaast is het voor het in beeld bren-

gen van de grondwaterstanden erg belangrijk 

dat er representatieve, meerjarige stambuizen in 

de onderzoeksgebieden aanwezig zijn. Deze kun-

nen dan gekoppeld worden aan tijdelijke peilbui-

zen en aan gerichte opnames voor de Gemiddeld 

Hoogste Grondwaterstand en de Gemiddeld 

Laagste Grondwaterstand (GHG en GLG). 

Het aldus verkregen resultaat bestaat uit  actuele 

grondwaterkaarten met een duidelijke meer-

waarde ten opzichte van de vooraf beschikbare 

grondwaterinformatie. Met deze informatie 

kan het waterschap doelgerichter het gewenste 

regime opstellen en ook een grondgebruiks-

mogelijkhedenkaart vervaardigen. Hierbij kan 

worden aangegeven welke gebieden geschikt 

zijn voor welk type grondgebruik. 

Op basis van de AGOR kartering heeft Waterschap 

Roer en Overmaas ervoor gekozen om over te 

gaan tot gunning van een vervolgkartering, 

waarin Aequator Groen & Ruimte de actuele 

grondwatersituatie in beeld zal brengen in een 

gebied van meer dan 3.000 hectare. 

Voor meer informatie over dit project kunt u 

contact opnemen met Janine Quist via 06-13619218 

of jquist@aequator.nl
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aequator groen & Ruimte is via twee van de 

vier landelijke pilotprojecten, noardlike Fryske 

Wâlden (nFW) en Winterswijk, nauw betrok-

ken bij de ideevorming en nadere uitwer-

king rond de verandering van Het Europese 

gemeenschappelijk Landbouwbeleid (gLB). 

gLB verandert per 1 januari 2014, dit heeft 

ook ingrijpende veranderingen voor de 

nederlandse landbouw en het hele landelijk 

gebied. Het huidige systeem voor directe 

 betalingen wordt omgezet van inkomenssteun 

naar doelgerichte betalingen voor maatschap-

pelijke (groene) prestaties. Daarnaast wordt 

het, binnen het plattelandsbeleid, mogelijk 

om als collectief van grondgebruikers een 

overeenkomst met de overheid te sluiten voor 

het leveren van maatschappelijke prestaties.

Voor de inhoud van het nieuwe beleid liggen 

de kaarten grotendeels op tafel. De Europese 

aequator groen & Ruimte nauw betrokken bij 
nieuw gemeenschappelijk landbouwbeleid 

Commissie heeft haar wetsvoorstellen gepre-

senteerd en het kabinet heeft haar reactie gege-

ven. Op verzoek van het ministerie van EL&I 

 worden tegen deze achtergrond concrete idee-

en aan gedragen voor de invulling van het GLB. 

Aequator Groen & Ruimte draagt deze ideeën 

aan vanuit de projectleidersrol die zij vervult 

in de NfW en in nauwe samenwerking met de 

 overige pilotgebieden. 

In de pilots wordt een leveringsstelsel voor maat-

schappelijke diensten ontwikkeld en getest. 

Hierbij wordt door het collectief een overeen-

komst met de overheid gesloten en organiseert 

zij zelf de uitvoering met de deelnemende grond-

gebruikers. In de Noardlike fryske Wâlden staan 

zelfsturing door een collectief én controle op 

afstand centraal. In deze pilot wordt een stel-

sel ontwikkeld met beloning naar prestatie,  

 certificering van grondgebruikers, bijbehorende  

controles en uit te voeren sanctiebeleid. Het 

 stelsel wordt ten uitvoering gebracht door 

de uitvoeringsorganisatie van de NfW met 

bestuur, projectbureau en schouwcommissie. In 

Winterswijk levert Aequator Groen & Ruimte 

bouwstenen voor de uitvoeringsorganisatie.

Voor meer informatie over dit project kunt u contact 

opnemen met  Wouter Rozendaal via 06-26518693 

of wrozendaal@aequator.nl

Bron: NFW
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Bodemkwaliteit voor een betere
drinkwaterkwaliteit

Ingewikkelde bancaire producten, 

 onge-limiteerde uitgaven, gesjoemel 

met begrotingen en eigenlijk niet meer 

helemaal begrijpen hoe het zit. De hui-

dige economische situatie hebben we 

aan deze ondoorzichtigheid te danken. 

Het wordt dus tijd voor een meer klein-

schalige  benadering, dicht bij mensen en 

door  mensen zelf. Dit geldt niet alleen 

voor de financiële sector, maar net zo 

goed voor bodem, water en natuur. 

Klimaatverandering, Natura2000 en 

Europese regels. Weinig mensen die 

nog begrijpen waar het om gaat. Maar, 

wanneer  je het hebt over het verdwijnen 

van een schaapskudde of het plaatsen van 

een windmolen komen 

mensen in opstand.

Al met al verandert er toch wel wat het 

komend jaar. De hele overheidsfinan ciering 

staat immers op zijn kop. Een nieuw 

akkoord tussen het rijk en de provincies 

over het landelijk gebied zorgt voor een 

ColumnIeDeReeN Is Op zOek NaaR gelD
behoorlijke verschuiving. Om mij heen 

hoor ik grote zorgen over alles wat niet 

meer kan of zou kunnen. Toch ben ik graag 

bereid het van een andere kant te bekijken. 

Welke kansen biedt een terugtredende 

overheid voor nieuwe ontwikkeling? Immers 

de opgaven op het vlak van klimaat, water 

en energie veranderen niet en mensen 

begrijpen dat best. 

Het ontbreekt in ons land dan ook niet aan 

goede initiatieven om deze opgaven aan 

te pakken. Het is wel belangrijk dat ideeën 

niet naast elkaar bestaan. Maar dat onder-

nemers en overheid hun doelen koppelen 

en zich aan elkaar verbinden.

Dat is best spannend. Zeker in een tijd dat 

er minder geld is om dingen zomaar uit te 

proberen. Ik ben alleen bang dat wanneer 

we niet een andere manier vinden er niks 

meer van de grond gaat komen. Daarbij 

moet u ook niet vergeten dat een klein

succes wel succes en vooruitgang is.

aequator groen & Ruimte ontwikkelt, in 

opdracht van de provincie gelderland en 

Vitens, maatregelen die de kwaliteit van het 

grondwater in de grondwaterbeschermings-

gebieden Haarlo en Olden Eibergen moeten 

verbeteren. in Haarlo gaan we aan de slag. Uit 

een eerder uitgevoerde analyse blijkt dat de 

winning kwetsbaar is voor uitspoeling naar de 

ondergrond van risicovolle stoffen onder ande-

re uit gronden in landbouwkundig gebruik. 

Knelpunten in de grondwaterkwaliteit zijn ook 

knelpunten in de landbouwpraktijk. Een bete-

re bodem is goed voor de boer en goed voor 

grondwater. De grondgebruikers zijn nu zélf 

aanzet om maatregelen uit te werken. 

In 2012 moeten de eerste maatregelen worden 

uitgevoerd. Deze dienen praktisch toepasbaar 

en door grondgebruikers zelf geïnitieerd te zijn. 

De maatregelen zijn gericht op het beperken van 

knelpunten, bijvoorbeeld een bovengrond met 

een laag organisch stofgehalte en monotoon 

grondgebruik. 

Mogelijke maatregelen om de knelpunten 

te beperken zijn: het toepassen van alterna-

tieve gewassen en werkwijze zoals miscantus 

 (olifantengras), korrelmaïs en het geheel onder-

werken van de plant, aangepaste gewasrotaties 

met quinoa en het toepassen van een maximale 

diepte van grondbewerking. Daarnaast wordt op 

gebiedsniveau gekeken naar het optimaal benut-

ten van reststromen, zoals (ruige) mest, maaisel 

en vrijgekomen kalk van de drinkwaterwinning. 

Samenwerking van grondeigenaren onderling 

maar ook met Vitens lijken daarmee kansrijk. Bij 

de grondeigenaren wordt gedacht aan de wisse-

ling van teelten (verruimen van de vruchtwisse-

ling) en samenwerking op het gebied van ruw-

voerwinning, mechanisatie en mestverwerking.

De gebiedsorganisatie die wordt opgericht ten 

behoeve van de “Energie Marke Haarlose veld” 

staat centraal in de uitvoering van de maatrege-

len. Deze organisatie is als contractpartner - voor 

enerzijds de provincie Gelderland en Vitens en 

anderzijds voor de grondeigenaar - verantwoor-

delijk voor het uitvoeren en controleren van te 

nemen maatregelen. Aequator Groen & Ruimte 

levert bouwstenen voor deze op te richten 

gebiedsorganisatie, waaronder een  afbakening 

van taken, bevoegdheden en verantwoordelijk-

heden. Hiertoe werkt Aequator Groen & Ruimte 

nauw samen met de initiatiefnemers van het 

project “Energie Marke Haarloseveld” (Mooi 

Nederland).

Voor meer informatie over dit project kunt u contact 

opnemen met Miriam van Meeteren 06-26544126 

of mvanmeeteren@aequator.nl 

Michiel van Amersfoort
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in het kader van Ruimte voor Rivieren wor-

den diverse gebieden langs de iJssel opnieuw 

ingericht. in opdracht van Waterschap Veluwe 

heeft aequator groen & Ruimte voor twee 

gebieden de toekomstperspectieven voor de 

betrokken agrariërs in beeld gebracht.

In de uiterwaarden van de IJssel nabij Zutphen 

zijn enorme veranderingen op komst. Om ruim-

te te creëren in tijden van extreem hoogwater 

wordt de winterdijk op twee plekken bijna 1000 

meter landinwaarts gelegd.

De agrariërs in de betreffende gebieden - 

Cortenoever en Voorsterklei geheten – staan 

niet te juichen. Zo’n 500 hectare landbouwgrond 

komt straks buitendijks te liggen en hierdoor ook 

een aantal boerderijen. Dat vraagt veel van het 

aanpassingsvermogen van de ondernemers.

Johan van den Boomgaard – hij is project manager 

Ruimte voor Rivieren bij waterschap Veluwe – 

heeft Aequator Groen & Ruimte ingeschakeld 

ter versterking van de meningsvorming bij de 

boeren in het gebied. “De ondernemers krijgen 

met maatregelen te maken waar ze niet zelf voor 

hebben gekozen, maar die wel grote gevolgen 

hebben. Aequator Groen & Ruimte heeft hen, als 

onafhankelijk vertrouwenspersoon, individueel 

begeleid bij hun meningsvorming. Zij weten nu 

beter welke kant ze op willen met hun bedrijf.” 

Aequator Groen & Ruimte heeft voor die 

menings vorming onder andere onderzoek ver-

richt naar de landbouwkundige structuur van 

het gebied, veldbodemkundig onderzoek uitge-

voerd om gebruiksmogelijkheden van de bodem 

in de huidige en toekomstige situatie in beeld te 

brengen en onderzocht wat de effecten zijn op 

het landbouwgebied na een inundatie periode. 

Vertrouwelijke gesprekken met de betrokken 

ondernemers vormden de basis. In de loop 

van het onderzoek zijn zij ook nauw betrokken 

 gebleven. 

gEULEn

Van den Boomgaard geeft onmiddellijk toe 

dat de agrarische ondernemers (bijna allemaal 

melkveehouders) in de gebieden Cortenoever 

en Voorsterklei veel voor hun kiezen krijgen. Op 

de eerste plaats omdat circa 65 hectare land-

bouwgrond aan het agrarisch gebruik wordt 

onttrokken. Een deel van de grond die wegvalt, 

ligt onder de nieuwe dijken. Een ander deel 

wordt gebruikt voor maaiveldverlagingen, onder 

andere in de vorm van een aantal geulen, om het 

water in extreem natte omstandigheden meer 

ruimte te geven.

Nog ingrijpender is dat negen boerderijen 

straks buitendijks komen te liggen. Van den 

Boomgaard: “Aequator Groen & Ruimte heeft in 

haar onderzoek onder andere uitgezocht welke 

factoren meespelen bij buitendijks boeren en 

mogelijke evacuaties. Rijkswaterstaat wil abso-

luut niet dat er water in de stal loopt. Dat bete-

kent dus bedrijfsverplaatsing. Het incasserings-

vermogen van deze ondernemers wordt zwaar 

op de proef gesteld.” 

De grond die nu binnendijks en straks buiten-

dijks ligt, blijft in agrarisch gebruik. Gemiddeld 

lopen de buitendijkse percelen een keer in de 

25 jaar onder water. Van den Boomgaard: “Dat 

betekent dat de agrarische bedrijfsvoering moet 

worden aangepast aan de nieuwe situatie. Hoe 

speel je daar als veehouder op in? Of kies je 

er toch voor om elders in het land opnieuw te 

beginnen. Aequator Groen & Ruimte is met de 

ondernemers op zoek gegaan naar antwoorden 

op die vragen.”

gEBiEDSpROCES

Waterschap Veluwe maakt in opdracht van 

Rijkswaterstaat het projectplan. “We kwamen 

er al snel achter dat herinrichting vraagt om een 

intensief gebiedsproces, met de nadruk op inter-

actieve communicatie met de grondgebruikers. 

Als opdrachtnemer van Rijkswaterstaat kan het 

waterschap die communicatieve rol niet goed 

vervullen. Daarvoor is een onafhankelijke partij 

nodig met kennis van de agrarische bedrijfs-

voering, bedrijfsverplaatsing en schaderegelin-

gen. Maar ook een partij die bij de veehouders 

vertrouwen inboezemt. De keus is op Aequator 

Groen & Ruimte gevallen.”

Het verrichte onderzoek en de gesprekken 

tussen het adviesbureau en de ondernemers 

hebben op onderdelen tot aanpassing van het 

inrichtingsplan geleid. In de afgravingen was het 

waterschap van plan om de vruchtbare boven-

grond na de graafwerkzaamheden weer terug te 

leggen. Van den Boomgaard: “Na bodemkundig 

onderzoek door Aequator Groen & Ruimte en 

gesprekken met de boeren zien we daar nu van 

af. Extensief gebruik van de afgegraven gronden 

in combinatie met agrarisch natuurbeheer heeft 

meer draagvlak bij de ondernemers.”

BEWUStE KEUS

Door meer zicht te hebben op de mogelijkheid 

om op de buitendijkse gronden te boeren, welke 

aanpassingen dit vergt en de mogelijkheden van 

bedrijfsverplaatsing, kunnen de veehouders nu 

een bewuste keus maken, zegt de projectleider. 

“De een kiest ervoor te blijven en zijn bedrijfs-

voering aan te passen aan de gewijzigde omstan-

digheden. De ander probeert op een andere plek 

in Nederland opnieuw te beginnen. En nummer 

drie houdt er helemaal mee op.” 

Door de bemiddelende rol van Aequator Groen & 

Ruimte is er rust in het gebied gekomen. Van den 

Boomgaard: “Er is ook meer begrip gekomen 

voor de hoogwatermaatregelen. Dat wil overi-

gens niet zeggen dat de betrokkenen allemaal 

blij zijn met de dijkverlegging.”

De ondernemers die blijven, doen dat bewust, 

zegt de projectleider. “Daardoor hebben wij er 

ook vertrouwen in dat het beheer van het gebied 

in de nieuwe situatie enthousiast wordt opge-

pakt.”

Gesprekken met betrokkenen – meestal onder 

vier ogen aan de keukentafel – vormen de basis 

van het gebiedsproces dat afgelopen jaar is door-

lopen. Volgens projectleider Van den Boomgaard 

smeekt grootschalige herinrichting erom dat de 

initiatiefnemers zich verplaatsen in de belangen 

en emoties van betrokken bewoners. “En dat zij 

hen ondersteunen bij de ontwikkeling van een 

eigen toekomstperspectief. Dat is hier op een 

goede manier gebeurd.“

Communicatie is cruciaal in gebiedsproces

Rust in gebieden door
onafhankelijke bemiddeling 
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