‘Water is eeuwig erfgoed’, zegt Alfred van Hall
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Cursussen op maat voor agrarische

van de interactie met de omgeving. Aan de hand
van thema’s als omgeving, communicatie,
markt en samenwerking ontwikkelen de cursisten zelfstandig de nodige bouwstenen om hun
vereniging te professionaliseren. Het volledige
werkterrein en -gebied van de vereniging vormt
hierbij de basis. De activiteiten richten zich op
Aequator Groen & Ruimte ontwikkelt twee cursussen die erop gericht zijn agrarische natuurhet zien en benutten van kansen vanuit een steverenigingen (ANV’s) professioneler te laten opereren. Maatwerk is hierbij het uitgangspunt,
vig fundament om in de toekomst een duidelijke
zodat elke vereniging met haar eigen, specifieke kenmerken kan groeien in haar rol.
rol te kunnen vervullen in de vormgeving van het
eigen gebied.
In de tweede cursus gaan bestuursleden van verenigingen dieper in op
Opdrachtgever is de provincie Noord-Brabant, die een belangrijke rol voor
organisatie- en bestuursvaardigheden.
ANV’s in het buitengebied ziet weggelegd. Denk hierbij aan landschaps- en
Deze verdiepingscursus zal modulen als strategie, financiering, communinatuurbeheer, plattelandsontwikkeling, ondersteuning van agrarische
catie en projectmanagement bevatten.
ondernemers, samenwerking met andere organisaties en het fungeren als

natuurverenigingen Noord-Brabant

contactpersoon tussen overheden en agrarische ondernemers. De provincie wil de ANV’s stimuleren bij het vormgeven van deze taken.
Uitgangspunt van de cursussen is het streven naar sterke en professionele
verenigingen, elk met haar eigen specifieke eigenschappen.
Samen met Bureau Praedium is Aequator Groen & Ruimte inmiddels
begonnen aan deze opdracht. Het project valt onder het Interreg-programma Lifescape - Your Landscape en maakt deel uit van het deelproject
Farmers and Agricultural Nature Conservation.

De rol van de samenwerkende organisaties is het coachen van de verenigingen. Het leveren van maatwerk staat voorop, zodat elke vereniging,
ongeacht de mate van professionalisering bij aanvang van het project, kan
groeien in haar rol. De kennis die Aequator Groen & Ruimte in huis heeft
over het opzetten van groene en blauwe diensten, gebiedsbranding en
fondsvorming komt hierbij goed van pas.

Meer interactie

Bent u benieuwd naar onze aanpak, neem dan contact op met Rutger Munters
via rmunters@aequator.nl, of Marco Arts via 06 22450087 en/of
marts@aequator.nl.

De eerste cursus, bestemd voor leden van ANV’s, werkt aan verbetering

Brabant in volle glorie

Aequator Groen & Ruimte bv (voorheen DLV Groen & Ruimte)
is een onafhankelijk adviesbureau en richt zich op projecten
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Vormgeving
BEEEP grafisch ontwerp bno, IJsselmuiden
Aan deze Groen & Ruimte werkten verder mee:
Everhard van Essen, Eibert Jongsma, Rutger Munters, Janine Quist
en Marco Arts
Journalist Anton Logemann (Citaat), Leonore Noorduyn (Citaat).
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Voorwoord
Op het moment dat ik dit schrijf is de kabinetsformatie in volle gang. Zojuist las ik op het
VROM Ruimteforum een open brief van onze
ambassadeur Riek Bakker aan de heer Wijffels,
de kabinetsformateur. Hierin vraagt ze, vanuit
haar positie als Adviseur Gebiedsontwikkeling,
aandacht voor de grote ruimtelijke opgaven
waar Nederland voor staat. In haar brief schrijft
ze dat het vorige kabinet decentrale overheden
heeft uitgedaagd om het voortouw te nemen
met gebiedsontwikkeling.
“Gebiedsontwikkeling betekent aan de slag
gaan met sociaal-economische opgaven,
woningbouw, bedrijfsontwikkeling, infrastructuur, natuur en landschap en de wateropgave.
Samenhang en ondernemingszin zijn de sleutelwoorden.”, zegt Bakker in haar open brief.
De begrippen samenhang en ondernemerszin

zijn me uit het hart gegrepen. Natuur, landschap, water en ook bodem zijn inhoudelijk
gezien de pijlers onder onze projecten. Die thema’s worden door Aequator Groen & Ruimte,
multidisciplinair en in onderlinge samenhang
beschouwd. Veelal in combinatie met een
ondernemende landbouw.
We zitten op het goede spoor. Desalniettemin
constateer ik, op basis van de brief van Bakker,
dat we breder moeten netwerken, onder andere
op het vlak van woningbouw en infrastructuur.
Overigens zie ik dat Aequator Groen & Ruimte
zich ontwikkelt als netwerkorganisatie. Dit sluit
heel goed aan bij hetgeen Alfred van Hall, dijkgraaf van waterschap Hunze en Aa’s, zegt in het
interview dat u in dit nummer kunt lezen.
Tot slot. Ik prijs me heel gelukkig met onze nieuwe
ambassadeur Annelieke Laninga-Busch. Zij was
secretaris van de Commissie van Advies inzake
de Waterstaatswetgeving en thans projectmanager van het Europees Netwerk “Flood
Awareness and Prevention Policy” in border

areas, Euregio Maas-Rijn. In een volgend nummer zult u meer over haar lezen.
Voor nu wens ik u veel leesplezier met ons blad,
in nieuwe huisstijl vormgegeven. Is het niet
prachtig?
Ruud Mantingh
Algemeen directeur
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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.
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INTER
VIEW

Alfred van Hall, dijkgraaf Waterschap Hunze en Aa’s:

‘Water is eeuwig erfgoed’
Nederland heeft een hele kluif aan zijn waterbeheer: zorgen dat het water schoon en van
goede kwaliteit is en dat het in de juiste hoeveelheden voorkomt. De waterschappen ontwikkelen hierover denkconcepten en voeren
die uit. Maar ook adviesorganisaties als
Aequator Groen & Ruimte horen zich ermee
bezig te houden. Dat vindt tenminste dijkgraaf Alfred van Hall van Waterschap Hunze
en Aa’s.
Over waterbeheer is heel wat te vertellen. Dat
doet Alfred van Hall, dijkgraaf bij Waterschap
Hunze en Aa’s, dan ook graag. Niet voor niets
was hij naast dijkgraaf twaalf jaar hoogleraar
waterstaats- en waterschapsrecht aan de
Universiteit Utrecht. Van Hall denkt al jaren na
over de manier waarop het waterbeheer in
Nederland moet worden aangepakt. Met zijn
afscheidsrede als hoogleraar net achter de rug is
zijn gedachtelijn helemaal helder.
Als een van de grootse opgaven ziet hij het
opvangen van de gevolgen van de klimaatwijziging. Op elke schaal krijgen bestuurders hiermee te maken: internationaal, nationaal, regionaal en lokaal. Nederland heeft extra last van de
stijging van het zeewater omdat het in een delta
ligt. Terwijl juist in vruchtbare delta’s veel mensen wonen. Daar komt bij dat ons land deels uit
veengrond bestaat. Droogt die uit, dan klinkt de
grond in.
Dus naast een stijging van de zeespiegel heeft

Nederland te maken met een daling van de
grond. Aan onder andere de waterschappen de
taak het land hierop voor te bereiden en te
zorgen dat er niet te veel, maar ook niet te
weinig water is.

Daarnaast is het zaak, vindt Van Hall, de mensen
beter te informeren over de activiteiten van het
waterschap. Bijvoorbeeld via kranten, televisie
en folders bij de belastingaanslag.
Een derde opdracht van de waterschappen is de
Europese Kaderrichtlijn Water. Deze richtlijn
stelt nadrukkelijk de kwaliteit van water aan de
orde, naast de hoeveelheid (wateroverlast). Het
water moet ecologisch in een goede toestand
verkeren.

Schoon en veilig
Daarnaast moet het water uiteraard technisch lees: schoon en veilig - in orde zijn. En dat gaat
om meer dan techniek, waarschuwt Van Hall.
“Water laat zich niet beheersen door technische
maatregelen alleen. We moeten leren mee
bewegen met het water, net zoals het riet dat in
het water staat.” De dijkgraaf doelt op bijvoorbeeld het eindeloos ophogen van dijken, terwijl
het beter is het water een uitweg te bieden.

Over de taak van het waterschap in al deze opgaven is de dijkgraaf kort. Het waterschap ontwikkelt denkconcepten over waterbeheer. Als
medeoverheden en maatschappelijke partners
het daar mee eens zijn, voert het waterschap de
plannen uit, evalueert ze en monitort ze. Met
water kun je niet zorgvuldig genoeg omspringen.
Water is immers van iedereen, een soort eeuwig
erfgoed.

Belangrijk is ook de burgers te betrekken bij het
waterbeheer. “Het waterschap staat niet alleen
in de wereld”, zoals Van Hall dat noemt.
Tientallen jaren konden de waterschappen in
betrekkelijke luwte hun werk doen. Die tijden
zijn voorbij. Burgers brengen een groot deel van
de financiën op die het waterschap nodig heeft
voor het waterbeheer. Zij willen dus ook meepraten over de besteding van het geld. Via een
wijziging in de Waterschapswet krijgen burgers
meer zeggenschap. Zo komt er bij de waterschapsverkiezingen een lijstenstelsel voor ingezetenen, zodat iedere groepering die belang
heeft bij de taakuitoefening van het waterschap
een lijst kan indienen.

Tijdgeest verstaan
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Wil een adviesorganisatie als Aequator een rol
spelen in dit samenspel van wateropgaven, dan
moet zij de tijdgeest verstaan, meent Van Hall.
Dat betekent investeren in strategisch denken
en zelf een speler worden in de netwerksamenleving. Bijvoorbeeld door op kleine schaal keukentafelgesprekken te organiseren. “Je moet niet te
‘volgend’ opereren, maar actief deel uitmaken
van netwerken.” Overigens doet Aequator dat
al, is de indruk van Van Hall. Bijvoorbeeld door te
werken met ambassadeurs, die de waterboodschap breder kunnen ondersteunen en verspreiden.
Leonore Noorduyn

Column

Speelruimte

Blauwe diensten centraal op
nieuwe website
Afgelopen jaar werkte Aequator Groen & Ruimte samen met ingenieurs- en adviesbureau
TAUW en CLM Onderzoek en Advies aan het project Kennistransfer Blauwe Diensten.
Opdrachtgevers waren Stichting Leven met Water en Stichting Toegepast Onderzoek
Waterbeheer (Stowa). Een van de resultaten is een informatieve website, waarop alle
beschikbare kennis over blauwe diensten is ontsloten.

Het project Kennistransfer Blauwe Diensten ging begin 2006 van start. Doel
is het verzamelen en ontsluiten van kennis, de inventarisatie van kennisleemten en het ontwikkelen van kennis, vooral bij waterschappen. Niet
alleen bestaande kennis, maar ook de behoefte aan kennis zijn geïnventariseerd door middel van workshops, interviews met dijkgraven en literatuurstudie.
De volgende stap was het opzetten van een Community of Practice (CoP).
De leden van deze leergemeenschap komen eens per drie à vier maanden
bijeen en wisselen dan kennis over blauwe diensten uit. Ook Aequator
brengt haar kennis en ervaringen uit projecten in tijdens deze bijeenkomsten. Zo probeert zij haar dienstverlening omtrent blauwe diensten steeds
op een hoger niveau te brengen.
Aequator Groen & Ruimte heeft alle kennis over blauwe diensten gestructureerd en vervolgens weergegeven op een website die voor iedereen toegankelijk is. Via een vraag-en-antwoordsystematiek komt de bezoeker
daar veel te weten over de opzet, uitwerking en uitvoering van blauwe
diensten.
Meer weten?
Kijk dan eens op deze nieuwe thema-website van Stowa
http://www.themas.stowa.nl/Themas/Blauwe_Diensten.aspx?rID=866
Voor meer informatie over Kennistransfer Blauwe Diensten of over blauwe diensten
in bredere zin kunt u contact opnemen met Eibert Jongsma, via 06-26518693 of
ejongsma@aequator.nl.

Doel- en resultaatgericht werken wordt
steeds belangrijker in onze maatschappij
en dus ook in ons werkveld. Kijk alleen al
naar het Investeringsbudget Landelijk
Gebied en de Kaderrichtlijn Water, waarin resultaatafspraken tussen overheden
zijn vastgelegd. Doel- en resultaatgericht
werken vraagt een optimale inzet en
benutting van het instrumentarium en
de financiële middelen van overheden.
Het maken van solide afwegingen is hierbij onontbeerlijk, en ook creativiteit en
innovatieve ideeën zijn van groot belang.
Het denken in kansen en mogelijkheden
en het zoeken naar creatieve oplossingen
zijn kortom een ‘must’ voor overheden.
Veel projecten worden echter juist
benaderd vanuit het uitgangspunt van
‘wat niet mogelijk is’. Men ziet talloze
belemmeringen, meestal juridisch, maar
ook financieel en procesmatig die op hun
beurt zorgen voor een negatieve stellingname. Uitgaan van ‘wat niet kan’ staat
de creativiteit in de weg. De benodigde
positieve energie ontbreekt in zulke
projecten, waardoor ze ook geen innoverend karakter krijgen. Nu is er natuurlijk
niks mis met een gezonde dosis realiteitszin. Het heeft immers geen zin je
buiten het speelveld van de wet- en
regelgeving te begeven. Maar ik vraag
me af of we op dit moment de
beschikbare speelruimte wel voldoende
benutten.
Een positieve en open benadering biedt
volop kansen om alle hoeken van de
speelruimte te verkennen en te gebruiken.
Alleen op die manier ontstaan en groeien
vernieuwende oplossingen en kunnen we
binnen de lijnen van het veld resultaaten doelgericht aan het werk.
Eibert Jongsma
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Hergebruik van bagger in de landbouw:

Een kwestie van willen en kunnen
In Wassenaar zoekt Aequator Groen & Ruimte
samen met agrarische ondernemers, gemeente
(opdrachtgever) en het Hoogheemraadschap
van Rijnland naar oplossingen voor lokale
knelpunten bij baggerwerk. In het gebied zal
de bagger ‘op de kant’ worden gezet of in een
kade worden verwerkt.
Bij baggerprojecten in het landelijk gebied kan
hergebruik van baggerspecie in de landbouw
vaak een goed en nuttig perspectief bieden. Wel
geldt uiteraard de voorwaarde dat het hergebruik landbouwkundig, technisch en milieuhygiënisch verantwoord is. Zo moet duidelijk zijn
of de baggerspecie geschikt is om kades mee op
te hogen (kunnen) en of agrariërs willen meewerken om de specie op hun land te ontvangen
(willen). Om baggerspecie succesvol toe te passen in de landbouw is het willen minstens zo
belangrijk als het kunnen.

Friesland
Aequator Groen & Ruimte heeft van 2002 tot en
met 2006 meegewerkt aan proefprojecten in
Friesland, waarin de mogelijkheden en knelpunten van het hergebruik van baggerspecie in de
landbouw centraal stonden. In deze projecten is
gekeken naar het gebruik van baggerspecie voor
het ophogen en verbeteren van natte weilanden
(weilanddepots). Ook andere toepassingen zijn
mogelijk: kadeophoging en -verbetering, ophoging en verbetering van bouwland (bijvoorbeeld
in het kader van energieteelt) en ophoging en
herstel van terpen.

Wassenaar
Op dit moment bezoekt Aequator individuele
melkveehouders en andere belanghebbenden in
Wassenaar. Tijdens zogeheten keukentafelgesprekken wordt samen naar maatwerkoplossingen gezocht voor de te verwachten knelpunten
bij baggerwerkzaamheden. Een van de problemen is bijvoorbeeld de bereikbaarheid van de
percelen.
Daarnaast gaat Aequator Groen & Ruimte een rol
spelen in de uitvoering door de toezichthouder
te ondersteunen. Met deze inbreng van landbouw- en bodemkundige kennis kunnen negatieve effecten, zoals structuurschade of een
slechte ontwatering, tot een minimum beperkt
blijven.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Janine Quist, via 06-136 192 18 of jquist@aequator.nl.
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Waterconservering is maatwerk
In Zuidoost-Friesland deed Aequator Groen &
Ruimte voor Wetterskip Fryslân onderzoek
naar de gevolgen van een hogere grondwaterstand en naar trends en ontwikkelingen in
beregening. Hieronder de eerste resultaten.

In 2002 en 2003 werden op acht agrarische
bedrijven waterconserveringsmaatregelen doorgevoerd, variërend van plaatsing van kleine
stuwtjes tot verhoging van duikers. De effecten
van deze maatregelen op de grondwaterstanden
zijn gemeten en geëvalueerd. Hieruit blijkt dat
er bedrijven zijn die door verhoging van de
grondwaterstand met 20 tot 30 centimeter duidelijk winst hebben behaald. Zij hadden minder
te lijden van verdroging en haalden een halve
snee gras extra binnen. Anderzijds zijn er ook
bedrijven waar geen effect is gemeten.
De gegevens van de evaluatie zijn gecombineerd met ervaringen elders in het land en ver-

taald naar gebiedsniveau. Daarbij speelden
bodemopbouw (doorlatendheid), kwel en wegzijging, reliëf, wateraanvoer en drooglegging
een rol. Het blijkt dat in grote, aaneengesloten
gebieden verbeteringen van de landbouwkundige
productie met 4 tot 6 procent mogelijk zijn, in
zuidelijker gebieden ligt dit percentage lager.
Dat komt vooral door het ontbreken van wateraanvoermogelijkheden. De kansen voor waterconservering moeten altijd met enige nuance
worden beschouwd, omdat maatwerk een vereiste is.
Uit berekeningen waarbij een agrohydrologisch
model gecombineerd werd met afvoerberekeningen bleek bovendien de angst voor wateroverlast als gevolg van waterconservering onterecht. De afvoer neemt in de winter en het vroege
voorjaar op enkele bodemtypen iets toe, maar
blijft ruim binnen de ontwerpnormen van het
afwateringstelsel.

Beregening
Uit literatuuronderzoek, onttrekkinggegevens
van de provincie, enquêtes onder agrariërs en na
raadpleging van gebiedsdeskundigen blijkt dat
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er de afgelopen tien jaar iets
minder beregend is. Aan de
andere kant zal de klimaatverandering met meer extreme
en drogere zomers leiden tot een groter vochttekort. Vermoed wordt echter dat ontwikkelingen
in de markt en de maatschappij veel meer
invloed zullen hebben op de behoefte aan beregening. Of dat betekent dat er meer of minder
wordt beregend, valt moeilijk te voorspellen.
Mochten er bijvoorbeeld meer hoogwaardige
teelten worden verbouwd, dan groeit de
behoefte aan beregening.
Melkveehouders daarentegen gaan waarschijnlijk vaker ‘akkerbouwmatig’ gras verbouwen.
Koeien krijgen kuilvoer aangeboden op stal,
waardoor het aanbod van vers gras in belang
afneemt en beregenen minder noodzakelijk
wordt. In de akkerbouw is sprake van schaalvergroting. Dat kan leiden tot arbeidsextensievere
beregeningstechnieken of tot een minder intensieve akkerbouw zonder beregening.
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u
contact opnemen met Everhard van Essen, via 0626518630 of evanessen@aequator.nl. Voor meer
achtergrondinformatie kunt u de vorige editie van
dit magazine (nummer 2, jaargang 2006) inzien op
de nieuwe website: www.aequator.nl.

René Peusens, projectleider Overdiepse Polder bij de provincie Noord-Brabant:

‘Aequator heeft verstand van landbouw
én communicatie’

KLANT
AAN HET
WOORD

De Overdiepse Polder bij Waalwijk krijgt een
zes meter hoge dijk. Daarnaast wordt een deel
van de huidige boerenbedrijven gehuisvest op
terpen. De rest van de agrariërs vertrekt naar
elders. Dit project moet voor 2015 gerealiseerd zijn. Aequator Groen & Ruimte brengt,
als onderdeel van een consortium, de landbouwkundige kennis en de bijbehorende
communicatievaardigheden in. Tot volle
tevredenheid van de provincie NoordBrabant.
In de Overdiepse Polder krijgt de Maas vanaf
2015 de ruimte om over te vloeien als dat nodig
is. Gemiddeld stroomt de 550 hectare grote polder
in de toekomst eens per 25 jaar vol, zo is berekend. Wanneer dat precies gebeurt, is uiteraard
niet bekend. Het kan twee jaar achtereen
gebeuren en dan vijftig jaar niet, of met een tussenpoos van tien jaar. In ieder geval moeten de
bewoners erop voorbereid zijn en er met hun
bedrijfsvoering rekening mee houden. Dat betekent dat ongeveer de helft van de huidige zestien boerenbedrijven in de polder overblijft. De
rest verhuist naar elders. De bedrijfswoningen
worden gebouwd op een terp van zes meter
hoog, die tegen de nieuw aan te leggen primaire
dijk aan ligt. Ook deze dijk wordt zes meter
hoog.

Complex project
Dit eindplaatje komt niet vanzelf tot stand. Het
vergt een complex proces van gesprekken met
de boeren, het uitkopen of verplaatsen van
bedrijven en onderzoeken naar de gevolgen van
het onder water zetten van het land. De provincie Noord-Brabant trekt het project en heeft de
hulp ingeschakeld van een bedrijvenconsortium
van Witteveen+Bos, Tauw, Bügel Hajema en
Bosch Slabbers, waar ook Aequator Groen &
Ruimte deel van uitmaakt.
René Peusens, projectleider Overdiepse Polder
bij de provincie Noord-Brabant, was amper een
week in dienst toen de gesprekken met de verschillende partijen over de offertes plaatsvonden.
Hij was meteen erg te spreken over de presentatie van - toen nog - DLV Groen & Ruimte: “Wij
kozen uiteraard voor het totaalpakket van het
consortium waarin Aequator deelneemt. Maar
daarnaast presenteerde iedere deelnemer zich
afzonderlijk. De presentatie van Aequator en

René Peussens

haar rol in het geheel spraken ons erg aan. De
organisatie liet duidelijk merken dat zij kennis
heeft van de landbouw, omdat ze van oudsher
geworteld is in die sector. Tegelijkertijd zagen
we dat zij ook goed op onverwachte situaties
kon inspelen.”

Bijzondere combinatie
De verwachtingen die de adviesorganisatie
schiep, heeft ze volledig waargemaakt, aldus
Peusens. Ook al is het project pas een half jaar
onderweg en zijn er nog vier jaren te gaan. “De
Aequator-medewerkers weten niet alleen veel
van landbouw af, maar kunnen de boodschap
ook goed communiceren. Die combinatie vind ik
bijzonder.”
Daarnaast valt hem op dat Aequator voor elke
klus steeds de juiste persoon naar voren schuift.
Toen de boeren beducht bleken voor vervuild
slib op hun land na een overstroming, schakelde
Aequator iemand in die een gedegen onderzoeksrapport schreef. Een andere klus is het voeren van zogeheten keukentafelgesprekken met
[8]

de boeren. Dat doet weer iemand anders.
Peusens: “Ik ben zelf bij die gesprekken geweest
en dan zie je dat zo iemand de taal van de boeren
spreekt en een goede landbouwkundige achtergrond heeft. Precies wat je nodig hebt.”
Ook is de projectleider te spreken over de
manier waarop het consortium als geheel functioneert. “De bedrijven rekenen elkaar af op wat
ze afleveren en niet op het aantal uren dat ze aan
een project besteden”, constateert hij. “Ze
komen niet voor elk klusje opnieuw naar ons
toe.” Natuurlijk zijn er ook dingen waar wel discussie over is. Maar dat is normaal, aldus
Peusens. Bij onverwachte dingen wil het consortium nog wel eens zeggen dat iets meerwerk is,
terwijl de provincie vindt dat het in de offerte zit.
“Dat spanningsveld houd je altijd, maar daar
komen we wel uit. Het is een beetje inschikken
aan beide kanten.”
Leonore Noorduyn

