
Schoner water in de Krimpenerwaard   lees op pagina 6

Aequator Groen & Ruimte is

penvoerder van een consortium dat in opdracht

van het ministerie van LNV een maatschappelijke

kosten baten analyse (MKBA) uitvoert van de

intensieve veehouderij. PAGINA 7

Ontwikkelingen in het gebied rondom

Slot Loevestein zullen worden versneld als

gevolg van een inrichtingsplan dat Aequator

Groen & Ruimte heeft opgesteld. PAGINA 8

Er liggen kansen voor Aequator Groen

& Ruimte in het bij elkaar brengen van

Nederlandse en buitenlandse partijen, bijvoor-

beeld op het vlak van blauwe diensten. PAGINA 4



Aequator Groen & Ruimte bv (voorheen DLV Groen & Ruimte) 

is een onafhankelijk adviesbureau en richt zich op projecten 

in de groene ruimte op het vlak van Bodem, Water, Natuur 

en Landschap.

COLOFON
Juni 2007, 7e jaargang nummer 2.

Groen & Ruimte verschijnt drie keer per jaar. 

Oplage 5000 exemplaren.

Een uitgave van

Aequator Groen & Ruimte bv

De Drieslag 25

8251 JZ Dronten

telefoon (0321) 388 810

fax (0317) 491 449

www.aequator.nl

aequator@aequator.nl

Redactie

Ruud Mantingh, eindredacteur

Harmke de Groot, Miriam van Meeteren en Rutger Munters

Redactieadres

hdegroot@aequator.nl

Columnist

Eibert Jongsma

Lay-out & druk

Grafisch Centrum Horst, Horst

Aan deze Groen & Ruimte werkten verder mee:

Rutger Munters, Janine Quist, Ellen Gebben, André de Bonte, 

Peter Sloot, Journalist Anton Logemann (Citaat),

Leonore Noorduyn (Citaat). 

[ 2 ]

In opdracht van de gemeente Heerenveen ont-

wikkelt Aequator Groen & Ruimte een systeem

van groene diensten voor het gebied

Oranjewoud-Katlijk in Zuidoost-Friesland. Het

gaat om een bijzonder stukje Friesland met

veel natuur- en landschapswaarden, waar de

kleinschalige landschapselementen echter

onder druk staan. Deze situatie is mede ont-

staan omdat er geen goed instrument is om

grondeigenaren te stimuleren de landschaps-

elementen te beheren en onderhouden. 

Geïnspireerd door de ontwikkeling van groene

diensten in onder meer Enschede en het

Amerdiep 1 is in Zuidoost-Friesland het initiatief

genomen ook zulke diensten te ontwikkelen. De

betrokken gebiedspartijen zien groene diensten

als een goede mogelijkheid om duurzaam

beheer, aanleg en achterstallig onderhoud van

het landschap op te pakken. Aequator zal bij de

ontwikkeling en implementatie van dit project

de kennis inzetten die het bureau in diverse pro-

jecten elders heeft gebruikt en verder heeft ont-

wikkeld. De ontwikkelingen rondom groene en

blauwe diensten gaan snel en Aequator is in staat

de meest actuele kennis in te brengen door haar

continue betrokkenheid bij dit soort projecten. 

Het is de bedoeling op termijn voor heel

Zuidoost-Friesland een systeem van groene dien-

sten en een gebiedsfonds op te zetten.

Oranjewoud-Katlijk pilot voor 
gebiedsfonds groene diensten 

Oranjewoud-Katlijk wordt hiervoor als pilot

gezien, waarin via een uitvoerig gebiedsproces

bepaald wordt welke diensten kansrijk zijn, hoe

deze diensten eruit kunnen zien en op welke

manier ze duurzaam gefinancierd kunnen wor-

den. Met het oog op die duurzame financiering

maakt Aequator de mogelijke fondsconstructies

en de voor- en nadelen ervan inzichtelijk.

Uiteindelijk moeten de pilot en de bredere ver-

kenning resulteren in een bestuurlijke beslissing

om daadwerkelijk een gebiedsfonds en systeem

van groene diensten in te stellen, met als doel

een duurzame ontwikkeling en beheer van het

mooie landschap in Zuidoost-Friesland.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Ellen Gebben, via  06-26544528 of

egebben@aequator.nl.

1  Projecten die door Aequator Groen & Ruimte zijn uitgevoerd.
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DE WAARDE
VAN HET 
LANDSCHAP
Een opvallende uitspraak van Jacqueline

Cramer, de nieuwe minister van VROM.

Zij heeft een ‘gerede’ twijfel om 120 hec-

tare bedrijventerrein toe te staan in het

Nationaal Landschap de Hoeksche

Waard. Volgens de minister zijn nut en

noodzaak van het bedrijventerrein niet

duidelijk en is er geen reden voor aantas-

ting van dit unieke landschap.

In de ruimtelijke planning in Nederland

bestaat van oudsher een spanning tus-

sen economische belangen en intrinsieke

kwaliteiten. Veel mooie plannen zijn

gemaakt voor een landschappelijk

mooier Nederland, maar vaak stonden

economische motieven de realisatie van

deze plannen in de weg. 

Zijn we getuige van een koerswijziging

in Nederland? Het past in ieder geval in

een trend. Veel onderzoeken worden of

zijn uitgevoerd om de waarde van het

landschap te bepalen. Meestal is het de

bedoeling het landschap een financiële

waarde te geven en daarmee ook een

volwaardige plaats in de ruimtelijke

planning. In een recent onderzoek dat

het ministerie van LNV liet uitvoeren, is

becijferd dat investeren in een mooi

landschap de Nederlandse maatschappij

ruim 17,8 miljard euro oplevert. Hiermee

wordt het Nederlandse landschap finan-

cieel op de kaart gezet en kan een verge-

lijking worden gemaakt met de econo-

mische sectoren van Nederland. 

Genoeg munitie voor bestuurders om nu

eens niet te kiezen voor economische

belangen? Dat moet de toekomst uitwij-

zen. Laten we eerst de ontwikkelingen in

de Hoeksche Waard maar eens afwach-

ten.

Eibert Jongsma

Column

De afgelopen week publiceerde het kabinet

Balkenende IV haar beleidsprogramma. In het

onderdeel duurzame leefomgeving is te lezen “In

2011 moeten meer Nederlanders tevreden zijn

over het landschap, zijn  groene gebieden gerea-

liseerd, is het platteland vitaler en dynamischer

en wordt geïnvesteerd in natuurgebieden”. Het

kabinet wil dat realiseren door onder andere het

“stimuleren van een actievere bijdrage van de

landbouw aan het beheer van natuur, landschap

en water en aan cultuurhistorie en recreatie. Ook

op Europees niveau zal Nederland zich inzetten

voor een landbouwbeleid dat de maatschappelij-

ke waarden nog beter weerspiegelt”. 

In dit nummer van het Groen & Ruimte nieuws

komen veel van de genoemde thema’s en ook

uitwerkingsvormen van hoe het kabinet haar

doelen wil realiseren aan bod. Het project waar-

bij er een gebiedsfonds wordt opgezet voor het

gebied Oranjewoud-Katlijk, bij Heerenveen, is

daar een mooi voorbeeld van. 

Ook onze columnist Eibert Jongsma besteedt

aandacht aan de maatschappelijke waarde van

landschap.

Het interview dat u kunt lezen met wethouder

Romp van de gemeente Zaltbommel gaat over

het Munnikenland. Wij maakten voor dat gebied

een inrichtingsplan, waarin cultuurhistorie,

natuur en recreatie dé thema’s zijn. Onze ambas-

sadeur Annelieke Laninga spreekt over de nood-

zaak om grensoverschrijdend te werken. Met

onze kennis over blauwe diensten door boeren

en groene ruimte zijn wij, aldus Laninga, “uitste-

kend in staat Nederlandse en buitenlandse partij-

en bij elkaar te brengen en verder te helpen”.

Uitdagingen genoeg dus!

Ruud Mantingh

Algemeen directeur

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 vooraf-
gaande toestemming van de redactie.
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Annelieke Laninga, ambassadeur Aequator Groen & Ruimte

‘Veel meer samenwerking nodig over
de grenzen heen’
Er is op het gebied van (hoog)watermanage-

ment veel meer samenwerking nodig over de

grenzen heen. Dat constateert Annelieke

Laninga, werkzaam bij Euregio Maas-Rijn, en

betrokken bij diverse ‘water’commissies en

–netwerken. Ook Aequator kan een rol spelen

in die samenwerking door partijen bij elkaar te

brengen en inhoudelijke kennis in te brengen.

Een waterexpert wil Annelieke Laninga zichzelf

niet noemen. Daarvoor is haar achter-

grond, bestuurskundige en jurist, te veel

van water af. Maar ze weet er wel veel

van. Al doende geleerd. Zo was ze

secretaris van de Commissie van Advies

inzake de Waterstaatwetgeving. Dit is

een onafhankelijk adviesorgaan en advi-

seert de minister en de staatssecretaris van

het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Als

secretaris kreeg Laninga alle stukken onder ogen

omdat zij ze inhoudelijk moest voorbereiden.

Vandaar rolde ze in de waterkennis en werd pro-

jectleider van het Europees netwerk Flood

Awareness and Prevention Policy in border areas

(FLAPP). Dit is een EU-project met 35 partners in 12

landen, gericht op uitwisseling en ervaring op

gebied van grensoverschrijdend hoogwaterbe-

heer.

Het netwerk is een initiatief van de Euregio Maas-

Rijn in Maastricht. Het is opgebouwd met allerlei

verschillende soorten partners, zoals een gemeen-

te uit Estland, een natuurontwikkelingsorganisa-

tie in Spanje, regionale waterdirecties in

Hongarije, de provincies Zeeland en Limburg en

een Euregio in Ierland. Ook de type organisaties en

werkzaamheden verschillen. Zo zijn er uitvoeren-

de mensen en beleidsambtenaren. Overeenkomst

is dat iedereen op lokaal en regionaal aan hoogwa-

terbeheer werkt.

VEEL KENNIS IN BUITENLAND

Binnen dit netwerk leerde Laninga dat ook in het

buitenland veel kennis is van waterbeheer. “Veel

Nederlanders denken dat wij van oudsher het

beste weten wat je kan doen in de strijd tegen

water en dat wij dus weinig meer kunnen leren van

anderen, maar dat is echt niet zo.” Als voorbeeld

noemt ze Hongarije, dat net als Nederland al tijden

bezig is de rivieren meer ruimte te geven, maar

wel op een eigen manier. Waar in Nederland onder

andere natuur ontwikkeld wordt om meer water

vast te houden, lossen de Hongaren het techni-

scher op. Ze leggen gewoon een soort noodover-

loopgebied aan met een tweede dijk waar het

water binnen kan blijven. Zo kan ook Nederland

leren van kennis en ervaringen in het buitenland.

Dat is ook logisch, want alle landen worstelen

immers met dezelfde problemen, met perioden

van extreme regenval waarin het water nauwelijks

kwijt te raken is en de rivieren het land ernaast

dreigen te overstromen. Die problemen worden

de komende decennia alleen maar heviger. 

Het is ook niet voor niets dat de EU aan een hoog-

waterrichtlijn werkt, die samen met de

Kaderrichtlijn Water, landen verplichten maatre-

gelen te nemen voor een goede waterkwaliteit en

voor een goede opvang van te veel water. Het net-

werk heeft zich hier ook mee bemoeid. Ze vonden

dat ze een signaal uit het veld moesten geven ‘van

mensen die op de grens met de voeten in het

water staan’. De partijen vonden dat de richtlijn

samenwerking in internationale (deel)stroomge-

bieden meer moest stimuleren en dat er ook meer

over natuurontwikkeling in moest komen. Toeval

of niet, beide aspecten zijn in een nieuwe versie

van het voorstel inderdaad meegenomen, al mag

de samenwerking in de ogen van Laninga best nog

dwingender geformuleerd worden. Want juist die

samenwerking is zo belangrijk. 

SAMENWERKEN TUSSEN STROOMGEBIEDEN

Binnen stroomgebieden van grote rivieren werken

landen over de grens heen vaak samen in interna-

tionale rivierencommissies. Maar grensoverschrij-

dende uitvoeringsmaatregelen op lokaal en regio-

naal niveau nemen ze vrijwel niet, ook als je het

hebt over kleinere rivieren en beken. Daarnaast

vindt samenwerking tussen rivieren in Europa

eigenlijk niet plaats, is de ervaring van Laninga.

“Dat is toch zonde, want iedereen loopt tegen

dezelfde problemen aan. Overal in Europa zijn

overheden bezig burgers meer bewust te maken

van het gevaar van overstroming en iedereen

maakt gebruik van modellen voor het meten en

voorspellen van de waterstanden om in nood-

situaties tijdig te kunnen reageren.”

Op dit vlak kan Aequator in haar ogen dan ook een

mooie rol spelen. “Hun sterke kant is procesbege-

leiding, samen met hun kennis over bijvoorbeeld

blauwe diensten door boeren en over de groene

ruimte zijn zij bij uitstek in staat Nederlandse en

buitenlandse partijen bij elkaar te brengen en ver-

der te helpen. Dan moeten ze natuurlijk niet den-

ken dat zij het wel even kunnen regelen. Beter is

het om open in gesprek te gaan, kennis aan te bie-

den en aan te geven dat daar mogelijkheden lig-

gen”, waarschuwt Laninga. Ze is ervan overtuigd

dat er mogelijkheden zijn om zo in het buitenland

aan de slag te gaan. Taal zou nog wel een pro-

bleem kunnen zijn, overweegt ze. Dus dan is het

goed als Aequator samen gaat werken met plaat-

selijke bureaus en zich aansluit bij internationale

kennisplatforms. Zelf richt Laninga zich ook steeds

meer op partners in het buitenland. Ze is al betrok-

ken bij de oprichting van een waternetwerk in

Keulen. Zo wordt ze vanzelf een echte waterex-

pert.

Leonore Noorduyn

INTER
VIEW
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Samen met Communicatiebureau De Lynx en

CLM Onderzoek en Advies voert Aequator Groen

& Ruimte het project Doelgericht Natuurbeheer

uit. Opdrachtgever is het ministerie van

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Doel van

het project is het overbrengen van onderzoeks-

kennis aan natuurbeheerders en andersom: het

doorgeven van praktische beheervragen aan

onderzoekers. 

NATUURBEHEERDERS EN ONDERZOEKERS
SAMEN HET VELD IN

Het project vormt een aanvulling op de kennis-

overdracht vanuit de bestaande deskundigen-

teams, die de verbetering van de natuurkwaliteit

in verschillende landschapstypen onderzoeken.

De doelgroep van Doelgericht Natuurbeheer is

breder dan die van deze deskundigenteams en

bestaat voornamelijk uit mensen die dicht bij de

dagelijkse beheerpraktijk staan. De kern van het

drie jaar durende project bestaat uit bijna 120

veldwerkplaatsen, waarin beheerders en onder-

zoekers samen het veld ingaan om concrete

beheervragen en praktische oplossingen te

bespreken.

Voor informatie over dit onderwerp kunt u contact

opnemen met André de Bonte via 06-53151731 of

adebonte@aequator.nl.

MARLOES PIKKEMAAT
Mijn naam is Marloes Pikkemaat en ik werk sinds 1 maart 2007 als adviseur bij Aequator Groen & Ruimte. Ik ben afgestu-

deerd aan Wageningen Universiteit en heb gewerkt bij Stichting Ruraal Wageningen.

In Wageningen heb ik de masteropleiding ‘Landscape Architecture and Planning’ gevolgd, met als specialisatie ruimtelijke

planning. Daarnaast heb ik een klein afstudeervak gedaan in historische geografie. Ik heb me vooral beziggehouden met

cultuurhistorie in ruimtelijke planning. Hierbij kwam het vraagstuk naar voren over culturele identiteit en hoe hiermee

omgegaan kan worden in de ruimtelijke planning. Het belevingsaspect van cultuurhistorische elementen was onderdeel

van de studie over culturele identiteit.

Naast mijn studie in Wageningen werkte ik als coördinator landelijk gebied bij Stichting Ruraal Wageningen. Ik organiseer-

de daar lezingen, debatten en excursies over groene ruimte.

Mijn groene opleiding begon bij Hogeschool Larenstein, waar ik Tuin- en Landschapsinrichting studeerde. Hier ontstond

ook mijn passie voor het landschap en met name het landelijk gebied. Ik hoop deze passie bij Aequator Groen & Ruimte verder in de praktijk te brengen. 

NIEUWE
MEDEWERKER
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Schoner water in de Krimpenerwaard
Aequator Groen & Ruimte en DLV Rundvee

Advies doen onderzoek naar draagvlak en sti-

muleringsmaatregelen voor de ontwikkeling

van een stimuleringskader dat moet zorgen

voor schoner water in de Krimpenerwaard. 

Opdrachtgever is het samenwerkingsverband

Samen naar goed water in de Krimpenerwaard,

waarbij het Hoogheemraadschap van Schieland

en de Krimpenerwaard voor deze opdracht het

voortouw neemt. Aequator draagt aan het

onderzoek bij met onder meer kennis van groene

en blauwe diensten en het opzetten van draag-

vlakonderzoeken. DLV Rundvee Advies brengt

onder andere gebiedkennis en praktische kennis

over het agrarische bedrijf in. 

DRAAGVLAKONDERZOEK

Om een gedragen stimuleringskader te krijgen is

een draagvlakonderzoek onder de grondgebrui-

kers van het gebied gedaan. Hiervoor werd zowel

een schriftelijke (200 stuks) als een mondelinge

enquête (onder 40 ondernemers) gehouden. De

deelnemers kregen vragen voorgelegd over

maatregelen die vanuit de thema’s bemesting,

baggeren, sloot schonen, slootkantbeheer en

inrichting genomen kunnen worden. De vijf the-

ma’s zijn gekozen omdat ze de waterkwaliteit en

de ecologie in en nabij het water in meer of min-

dere mate beïnvloeden.

Uit de enquêtes bleek dat er veel draagvlak

bestaat voor goed baggeren en aangepast scho-

nen van sloten. Goed baggeren houdt in dat

betrokkenen op verschillende manieren zorgen

voor minder bagger in de watergangen. Bij het

aangepast schonen van sloten bieden mozaïek-

beheer van slootplanten (niet elk jaar alle sloten

leeg) en een beter (omgevingsvriendelijker)

gebruik van de machines mogelijkheden. Ook

slootkantenbeheer, door het talud aangepast te

beheren, biedt mogelijkheden. 

STIMULERINGSKADER

Op dit moment wordt het conceptpakket maat-

regelen verder uitgewerkt tot een stimulerings-

kader, onderverdeeld naar eerdergenoemde the-

ma’s. Het gaat niet alleen om financiële maatre-

gelen, maar ook om ondersteuning, advies en

voorlichting. Voorbeelden hiervan zijn de aanleg

van natuurvriendelijke oevers (financieel), een

betere benutting van dierlijke mest (advies) en

een verantwoord beheer van sloten en slootkan-

ten (voorlichting). 

In juni 2007 moet het stimuleringskader uitge-

werkt zijn, met een indicatie van de financiële

consequenties en een vertaling naar de praktijk.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met: Rutger Munters via 06-53151738 of rmunters@aequator.nl.
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Aequator Groen & Ruimte voert in opdracht van

de provincie Noord-Brabant een bodemkundig

en hydrologisch onderzoek uit in de Overdiepse

Polder. Onze bodemkundigen beoordelen tij-

dens het veldonderzoek de bodemopbouw en de

landbouwkundige geschiktheid van 700 hectare

landbouwgrond. Deze veldgegevens worden

later verwerkt tot gebiedsdekkende kaarten. De

bodemkartering maakt deel uit van de plan- en

ontwerpstudie voor het uitvoeren van rivierver-

ruimende maatregelen in de Overdiepse Polder,

gelegen ten zuiden van de Bergsche Maas. In eer-

dere nummers van Groen & Ruimte hebben wij

daarover al bericht. 

De provincie en het uitvoerend consortium,

onder leiding van Witteveen + Bos, werken hard

aan het uitwerken van het door de bewoners

Aequator Groen & Ruimte is penvoerder van

een consortium van Ecorys (Rotterdam) en

Witteveen + Bos (Deventer) dat in opdracht

van het ministerie van LNV de maatschappelij-

ke kosten en baten van de intensieve veehou-

derij gaat onderzoeken en analyseren. In het

onderzoek gaat het enerzijds om het aangaan

van een discussie over de (internalisering van

de) maatschappelijke kosten en baten van de

niet-grondgebonden veehouderij in Neder-

land. Anderzijds moet een breed gedragen

model op basis van die discussie worden ont-

wikkeld. Met het model in de hand is het ver-

volgens mogelijk het internationale perspec-

tief van de sector nader te verkennen.

Met de studie beoogt LNV een systematisch

overzicht te verkrijgen van werkelijke kosten en

baten van de intensieve veehouderijsector. Het

gaat dus om zowel de kosten (bijvoorbeeld

voer, huisvesting) en baten (bijvoorbeeld de

marge voor de ondernemer of handelaar) die

in de prijs van bijvoorbeeld varkens- of kippen-

vlees zijn verwerkt (de zogenaamde geïnterna-

liseerde kosten en baten) én de - maatschappe-

lijke - kosten en baten waarvoor dat nog niet

geldt. Voorbeelden van deze laatste zijn de

kosten die worden afgewenteld op het milieu

of de baten zoals werkgelegenheid en benut-

ting van restafval zo ver als mogelijk te kwanti-

ficeren en in euro’s uit te drukken.

Tot september 2007 organiseert Aequator een

aantal bijeenkomsten en interviews met sta-

keholders om de (al of niet geïnternaliseerde)

kosten- en batencomponenten van de produc-

tie van met name varkens- en kippenvlees in

Nederland te bespreken en kwalificeren. In de

periode daarna, tot voorjaar 2008, worden de

relaties verder gekwantificeerd en gemoneta-

riseerd. Daarbij worden ook de effecten in

Nederland en daarbuiten van een aantal nog

nader te omschrijven beleidsontwikkelingen

en/of -interventies beschreven en vergeleken. 

Voor meer informatie over dit onderwerp

kunt u contact opnemen met Peter Sloot via

06-53703743 of psloot@aequator.nl

Onderzoek naar
maatschappelijke
kosten en baten
van de intensieve
veehouderij

ALET DE HOOP
Ik ben Alet de Hoop en werk sinds 1 maart 2007 als adviseur bij

Aequator Groen & Ruimte. In augustus 2006 heb ik de deeltijdoplei-

ding Land- en Watermanagement aan Hogeschool Larenstein afge-

rond, waar ik ben afgestudeerd op een conceptinrichtingsplan voor

een vrij afwaterend gebied bij Blesdijke in opdracht van Wetterskip

Fryslân.

In mijn vorige baan bij Landschap Overijssel hield ik me bezig met

integrale planvorming vanuit kleine kernen in Overijssel. Het inte-

grale karakter van deze projecten en ook de samenwerking met ver-

schillende mensen in een project spreken mij aan. Voor mij staat

een goede communicatie dan ook voorop! 

Daarnaast heb ik meegewerkt aan Meer Particulier Natuurbeheer, een project in samenwerking met,

toen nog, DLV Groen & Ruimte en Overijssels Particulier Grondbezit.

Van oorsprong ben ik een ‘uit de klei getrokken’ dochter van een melkveehouder uit Noord-

Groningen. Ik ken de uitdagingen die spelen in het landelijk gebied dus van huis uit. Als adviseur bij

Aequator verwacht ik mijn kennis uit opleiding en (werk)ervaring, maar ook die vanuit mijn achter-

grond in te zetten bij projecten. Ik verheug me er dan ook erg op samen met u mijn bijdrage te leve-

ren aan de inrichting van het landelijk gebied.

aangedragen terpenplan. Dit plan houdt in dat

de polder gemiddeld eens per 25 jaar volstroomt

en dat de bedrijfsgebouwen, hoogwatervrij, op

een terp tegen de nieuwe waterkering worden

geplaatst. Realisatie van deze plannen maakt

herinrichting van de polder noodzakelijk, waarbij

verplaatsing en ruiling van bedrijven (gebouwen

en grond) zal plaatsvinden.

Een actuele bodem- en grondwatertrappen-

kaart, gecombineerd met een landbouwkundi-

ge geschiktheidsbeoordeling vormt een

belangrijke bouwsteen voor de herinrichting.

Voor de bodem- en grondwatertrappenkaart

worden bodemkundige kenmerken en criteria

en de grondwaterstanden beschreven en

beoordeeld. Denk daarbij aan zaken als bodem-

opbouw, waterdoorlatendheid en hoogste en

laagste grondwaterstanden (GHG/GLG). De

ontwateringstoestand en de zwaarte van de

grond spelen een belangrijke rol bij de land-

bouwkundige geschiktheid van gronden in de

Overdiepse Polder.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Janine Quist, via 06-13619218 of jquist@aequator.nl.

BODEMKARTERING 
OVERDIEPSE POLDER 
VAN START

NIEUWE
MEDEWERKER
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Een gedegen visie gecombineerd met concre-

te plannen die zó uitgevoerd kunnen worden.

Dat is wat wethouder Wilfried Romp van de

gemeente Zaltbommel zo aanspreekt in het

inrichtingsplan dat Aequator Groen & Ruimte

heeft opgesteld voor het Munnikenland. Hij

verwacht dat het plan de ontwikkelingen in

het gebied rondom Slot Loevestein zal ver-

snellen. 

Een onontdekt gebied. Zo omschrijft het onder-

zoeksrapport van Aequator het Munnikenland in

de Bommelerwaard. Het gebied tussen Slot

Loevestein en de dorpen Brakel en Poederoijen is

rijk aan cultuurhistorie en natuurwaarden. Het

biedt daardoor tal van mogelijkheden om die

historie zichtbaar en toegankelijk te maken voor

recreanten. Bovendien zijn de plannen voor

Ruimte voor de Rivier er goed in te passen. Het

Aequator-rapport verwoordt daarmee precies

wat wethouder Wilfried Romp ook al dacht: dat

het Munnikenland het waard is om in te investe-

ren. 

HOLLANDSE WATERLINIE

De restanten van wat eens de Hollandse

Waterlinie was, zijn nog te zien. Deze verdedi-

gingswerken moesten het westen van

Nederland eind negentiende eeuw verdedigen

tegen indringers uit het Oosten of Zuiden. Het

Munnikenland telde twee batterijen. Maar waar

eens verscholen achter zand en klei twee stevi-

ge, bomvrije gebouwen stonden, overwinteren

nu alleen nog de vleermuizen. Het metselwerk

laat los, luiken en deuren rotten weg en de aar-

den wallen rondom de vestingen zijn vlak

gestreken met het landschap eromheen. Sluizen

die vroeger dienden om het gebied onder water

te zetten, zijn begroeid met gras of struiken en

balken en takelmechanismen zijn verdwenen.

Slot Loevestein, de trekpleister van het gebied, is

aan de westzijde niet eens meer zichtbaar door

het hoog opschietende struikgewas. “Verwaar-

loosd”, noemt Romp de streek. Een paar boeren

hebben er hun bedrijf, maar zij kunnen het

hoofd slechts met moeite boven water houden. 

Najaar 2006 besloot de gemeente Zaltbommel

samen met een projectbureau werk te maken

van de ontwikkeling van het Munnikenland. Ze

vroegen offerte bij drie bureaus. Aequator

Groen & Ruimte kwam als beste uit de bus, aldus

Romp. ”Ze wisten veel van het gebied. Misschien

was dat toeval, omdat een van de medewerkers

in het gebied woont en daardoor weet wat er

speelt. Maar het bureau als geheel liet een dege-

lijke indruk achter en dat gaf vertrouwen.” 

WAARDEVOLLE ELEMENTEN 

Aequator deed wat het altijd doet in dit soort

situaties: het formeerde een klankbordgroep,

waaraan onder meer Staatsbosbeheer en de

Stichting Behoud Waterlinie Bommelerwaard

deelnamen, en organiseerde een workshop om

te bekijken wat het inrichtingsplan moest ople-

veren. Daarna zijn alle betekenisvolle elementen

in het gebied beschreven met de staat waarin ze

verkeerden. Het ging niet alleen om waardevolle

cultuurhistorische elementen, maar ook om

landschappelijke en natuurwaarden en het

gebied als geheel. Ook de inpassing van het

Munnikenland in Ruimte voor de Rivier werd

bekeken. 

Tot slot benoemde Aequator concrete projecten

om diverse elementen te restaureren of beter

tot hun recht te laten komen. Deze projecten

kunnen in principe zó uitgevoerd worden, alle

voorbereidingen zijn afgerond. In het inrich-

tingsplan staat wie het project het beste kan

trekken, hoeveel geld ermee gemoeid is en of er

bijvoorbeeld een wijziging van het bestem-

mingsplan nodig is. Ook is elk project gescreend

op strijdigheid met de uitgangspunten van

Ruimte voor de Rivier. 

Toch geldt het plan slechts als een blauwdruk,

een visie die een richting aangeeft, die echter

ook anders ingevuld kan worden. Romp: “Wat

me zo aanspreekt in deze aanpak is dat Aequator

een visie op het gebied verwoordt en de beteke-

nis van de diverse bouwstenen aangeeft.

Tegelijkertijd hebben ze heel concrete projecten

geformuleerd en er prioriteiten aan gegeven.”

Romp verwacht dat het inrichtingsplan de ont-

wikkelingen in het gebied versnelt. Zo merkte hij

dat de stuurgroep Ruimte voor de Rivier aanvan-

kelijk sceptisch tegenover de plannenmakerij

stond. Zaltbommel en Aequator moesten hen

vooral niet voor de voeten lopen. Nu de stuur-

groep de concrete plannen echter onder ogen

heeft gehad en merkt dat ze niet strijdig zijn met

de doelen van Ruimte voor de Rivier, heeft ze er

juist waardering voor. 

De plannen zijn klaar. De volgende stap is nu de

financiering. Ook moet er nog een aparte visie

op de recreatieve mogelijkheden komen. Romp:

“Als Aequator daar dezelfde expertise in heeft,

mogen zij die klus in principe ook doen. Het

enthousiasme en de degelijkheid van het bureau

zijn me goed bevallen.”

Leonore Noorduyn

Wilfried Romp, wethouder gemeente Zaltbommel:

‘Aequator Groen & Ruimte wekt 
vertrouwen met kennis en enthousiasme’ 

KLANT
AAN HET 
WOORD

Wilfried Romp


