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Interview met Cees Veerman
voorzitter van de Deltacommissie:
“Creatieve denkers gevraagd”. pagIna 

proces cruciaal bij opstellen beheerplannen
Voor alle natura2000-gebieden in nederland
moeten beheerplannen worden opgesteld. In
deze plannen staat beschreven welke natuurdoelen in de gebieden worden nagestreefd,
maar ook wat nodig is om dat streven waar te
maken. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar
de gebieden zelf, maar wordt nadrukkelijk ook
de omgeving betrokken. Er bestaan immers
heel veel relaties tussen natuurgebieden en
hun omgeving.
In Noord-Brabant stelt Aequator Groen & Ruimte
samen met Royal Haskoning drie Natura2000beheerplannen op. Het is een intensief proces,
waarin we rekening houden met belanghebbenden als natuurbeheerders, agrariërs, recreatieondernemers en lokale overheden. De plannen
behelzen de realisatie van de beoogde natuur-
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doelen, maar ook worden de haalbaarheid en
betaalbaarheid van de benodigde maatregelen
bekeken. Zonder wederzijds vertrouwen bij
betrokkenen is dat onmogelijk. Voor het bepalen van een gezamenlijk vertrekpunt is het zaak
eerst ieders belangen inzichtelijk te maken en
de consequenties van verschillende vormen van
gebruik te verhelderen. Pas daarna kunnen afgewogen keuzes worden gemaakt.

Deze manier van werken maakt een einde aan
een hoop onzekerheid. Veel gemeenten, maar
ook bijvoorbeeld de MER-commissie hebben de
afgelopen jaren veiligheidshalve niks toegestaan
of geen beslissingen genomen. Als dit beheerplan af is hebben zij een toetsingskader op grond
waarvan ze besluiten kunnen nemen. Daarnaast
kunnen ondernemers en overheden op basis van
het plan beter anticiperen op ontwikkelingen.

Niet alle belangen kunnen overal een plaats
krijgen. Wel is er straks duidelijkheid over de
consequenties: welke zaken/activiteiten schaden het gebied niet, welke zaken/activiteiten
zijn onder voorwaarden mogelijk en voor welke
zaken/activiteiten moet een vergunning in het
kader van de Natuurbeschermingswet worden
aangevraagd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met André de Bonte via 06-53151731 of
adebonte@aequator.nl.

WOUTER ROZENDAAL
Mijn naam is Wouter Rozendaal. Sinds 1 augustus 2008 werk ik bij Aequator Groen & Ruimte als adviseur gebiedsontwikkeling. In mijn studie landinrichtingswetenschappen stonden de inrichting en het gebruik van het landelijk gebied centraal,
inclusief aspecten als bodem, water, natuur en landschap die hierop van invloed zijn.
Voordat ik bij Aequator Groen & Ruimte in dienst trad, heb ik bij me vooral beziggehouden met gebiedsprocessen waar
diverse belangen spelen en verschillende partijen aan tafel zitten. Zo heb ik gewerkt aan de participatie van burgers en
diverse gebiedspartijen bij het opstellen van een visie op het gebied tussen Duiven en Zevenaar, waar de A15 een plaats
moet krijgen. Daarnaast heb ik een dienstenbundel en vergoedingensystematiek ontwikkeld voor het beheer van landschapselementen in de pilot ‘Boeren voor Natuur’ op het Twentse landgoed Twickel.
Bij Aequator Groen & Ruimte wil ik mijn kennis en ervaring graag inzetten om te komen tot plannen en diensten die gedragen worden door diverse partijen uit het landelijk gebied.
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Lay-out & druk
Grafisch Centrum Horst, Horst
Aan deze Groen & Ruimte werkten verder mee:
André de Bonte, Miriam van Meeteren, Aart van Cooten,
Journalist Anton Logemann (Citaat), Leonore Noorduyn (Citaat),
Harry Schipper (Yrrah)
A
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VOORWOORD
De kredietcrisis houdt de wereld in haar greep
en doet de economie op zijn grondvesten schudden. Het is de vraag in hoeverre de crisis ook de
reële economie zal beïnvloeden. Misschien is het
inmiddels al geen vraag meer. Als we de kranten
lezen, dan gaat het meer om de mate van de
beïnvloeding. Zelf vind ik het moeilijk om iets
zinnigs te zeggen over alles waarmee we in economische en financiële zin geconfronteerd worden. Ik heb het idee dat de beleving van mensen
in sterke mate gevoed wordt door sentimenten
en de waan van de dag. Het is blijkbaar gemakkelijk om de wereld collectief in mineurstemming
te brengen.
Maar is het niet veel beter om te kijken naar de
kansen die deze crisis ons brengt? En kunnen
we ons geld niet beter stoppen in onze eigen
reële leefwereld in plaats van virtuele, dubieuze
en ondoorzichtige internationale financiële constructies? Dat levert vast veel meer positieve
energie op, maar op de lange termijn ook veel
meer (financieel) rendement.
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Ik denk dat we moeten investeren in een nieuwe groene economie. De economie van onze
omgeving. Een omgeving waar we bijvoorbeeld
werken aan de gevolgen die de klimaatverandering met zich meebrengt. Een omgeving die
we behouden, versterken of creëren en waar het
aangenaam is om te leven en te werken. Daar
waar verschillende economische activiteiten
als landbouw en duurzame energievoorziening
hand in hand gaan met natuur- en landschapswaarden. En en passant bereiken we dan ook nog
alle grote beleidsopgaven waarvoor wij als land,
als (kleine) schakel in de wereld, staan.
Dat vereist innovatie en creativiteit. Wij willen
als organisatie hieraan een bijdrage leveren. Om
deze reden ben ik er trots op om u dit nummer
van ons magazine te mogen presenteren. U kunt
een interview lezen met onze oud-minister van
landbouw en voorzitter van de Deltacommissie
Cees Veerman. Ook vindt u een reportage van
de conferentie, die we organiseerden over de
gevolgen van de klimaatsverandering, met de
titel “Nieuwe kansen voor Nederland” en uiter-

aard vaste items als klant aan het woord en de
column. Het zijn allemaal verhalen die passen
in de boodschap, die ik met dit voorwoord heb
getracht te brengen!
Tot slot. Op de voorpagina van ons magazine ziet
u een selectie van de ingestuurde foto’s die we
ontvingen naar aanleiding van de vogelhuisjes
fotowedstrijd.
Ruud Mantingh
Algemeen directeur

RICHARD MICHEL
Mijn naam is Richard Michel en ik werk sinds 1 maart 2008 als adviseur op het raakvlak van bodem en water in het landelijk
gebied. Ik ben bodemkundige en specialist in geografische informatiesystemen (GIS). Voor mijn studie heb ik onder andere
een intensieve kartering gedaan aan de kust van Ecuador en heb ik meegewerkt aan een onderzoek naar kustterrassen in de
Amerikaanse staat Maine. Ook heb ik me - vooral vanuit de digitale invalshoek - beziggehouden met bodeminventarisatie
en landevaluatie, met de bedoeling deze vakgebieden te innoveren. Daarnaast heb ik me gericht op geostatistiek, spatial
modelling en hydrogeologie.
Bij Aequator Groen & Ruimte wil ik mijn kennis vertalen naar praktische adviezen voor het landelijk gebied, gebruikmakend
van oude en nieuwe methoden. Het raakvlak tussen bodem en water, maar vooral de landbouw staan hierin steeds centraal.
Ik zie de toepassing van GIS in de groene ruimte als een uitdaging en ik hoop hieraan bij Aequator Groen & Ruimte mijn
steentje bij te dragen.
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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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sleutelrol voor provincies en waterschappen in
“laat je niet vernachelen. geloof niet in die
politieke bla bla uit Den Haag over energie die
verloren gaat en fossiele brandstof die opraakt.
De werkelijke problemen van deze planeet zijn
water en waterdamp. stop met vastgeroeste
ideeën. Zet een andere bril op. Zoek nieuwe
perspectieven. Kijk naar kansen. Doe niet mee
met napraten, maar denk in ketens”.
Energiedeskundige dr. ir. Co van Liere is het
doemdenken over de wereldwijde klimaatverandering zat. “Ik geloof helemaal niets van de relatie tussen temperatuurstijging en het stijgende
percentage kooldioxide in onze atmosfeer. Er
is véél meer absorptie van warmte door waterdamp dan door kooldioxide. De wereldwijde
opwarming is een waterdampeffect. Als je je niet
zomaar conformeert aan wat iedereen roept, dan
zie je dat hiervoor wetenschappelijk bewijs is”,
sprak Van Liere.
Die wereldwijde opwarming bedreigt Nederland.
Zeker de helft ervan. Vanuit het westen door een
stijgende zeespiegel en vanuit het oosten en zuiden door steeds grotere hoeveelheden neerslag
die via de grote rivieren ons land binnenstromen
en niet snel genoeg kunnen worden afgevoerd.
Het noopt ons Nederlanders om ons land anders
in te richten. Maar het is tegelijk een gegeven
dat zich laat vertalen in kansen. Nieuwe kansen
die door een bundeling van krachten beter benut
kunnen worden...
Aequator Groen & Ruimte vindt dat door een
andere manier van denken de klimaatverandering perspectieven biedt voor zowel de
Nederlandse wetenschap en het bedrijfsleven
als voor gemeenten, provincies, waterschappen

en het Rijk. Tijdens het door Aequator Groen
& Ruimte georganiseerd symposium ‘Nieuwe
kansen voor Nederland’, in het Arnhemse
Openluchtmuseum, lieten drie gerenommeerde
deskundigen zien dat de huidige klimaatsverandering voor Nederland niet zozeer bedreigingen oplevert, maar vooral nieuwe kansen. Aan
dit symposium werd deelgenomen door een
uitgelezen gezelschap van vooral ambtelijke
beleidsmakers van tal van gemeenten, provincies, Rijk en waterschappen uit vrijwel alle delen
van Nederland.
bUrgErs ErbIJ bEtrEKKEn
Hoogleraar Landgebruik aan de Wageningen
Universiteit professor dr. ir. Adri van den Brink
hield hen voor dat burgers nu nog nauwelijks
betrokken zijn bij de discussie over klimaatverandering. Volgens hem moet strategische kennisontwikkeling daarom nieuw leven worden
ingeblazen. Voor de uitvoering daarvan is een
sleutelrol weggelegd voor provincies en waterschappen.
De wetenschapper kreeg steun van watergraaf
mr. drs. Peter Glas van Waterschap De Dommel.
Het bestuurslid van de Unie van Waterschappen
herinnerde eraan dat de lager gelegen delen van
Nederland door ontginning en afwatering met
windmolens, polders en droogmakerijen in de
afgelopen duizend jaar een bodemdaling achter
de rug hebben van gemiddeld één meter boven
NAP naar min drie meter NAP. Daarbij is het NAP
als gevolg van de zeespiegelstijging ruim een
meter hoger komen te liggen. “Bij een overstroming nu zou tweederde van Nederland onder
water komen te liggen”, zo verzekerde hij.
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Glas ziet in de toenemende dreiging van overstromingen met name kansen voor de 27 waterschappen in Nederland. De Brabantse watergraaf
meent dat vooral door innovaties Nederlandse
waterschappen een belangwekkende rol kunnen spelen in het terugbrengen van het overstromingsrisico. Innovaties die bovendien in het
buitenland vermarkt kunnen worden.
Eerst terug naar Co van Liere. Hij vindt dat eerst
heersende opvattingen over de oorzaken van
klimaatverandering op de helling moeten. De
oud KEMA-directeur research en development
kreeg in 2002 de Dow Energieprijs toegekend
voor het ontwikkelen van - onder andere - technologieën voor het gedecentraliseerd opwekken
van energie, waarmee Nederlandse huishoudens
over enkele jaren in staat zijn zelf elektriciteit
en warmte op te wekken. Van Liere betoogde
dat vooral door ‘anders te denken’ het huidige
doemdenken over de klimaatverandering en het
opraken van de fossiele brandstofvoorraden kan
worden veranderd in ‘opportunities’.
‘plants anD plant’
Van Liere waarschuwde er voor dat Europa, met
haar 450 miljoen inwoners, nog steeds voor
tachtig procent afhankelijk is van fossiele brandstof. “Onze economie is op drijfzand gebouwd”,
sprak hij, er subtiel op wijzend dat die fossiele
brandstoffen ook nog eens voornamelijk afkomstig zijn uit landen als Nigeria, Iran, Irak, SaoediArabië en Rusland. Van Liere bestempelde de
verkoop indertijd van Nederlands aardgas aan
Italië als ‘de grootste stommiteit die we ermee
uit konden halen’. “Laten we zo’n zelfde stommiteit niet nog eens uithalen met onze biomassa”,

n ontwikkelen kennis over klimaatverandering
waarschuwde hij. “We moeten ervoor zorgen dat
we anders dan nu omgaan met biomassa. Zorg er
in elk geval voor een gesloten koolstofkringloop.
Want nu gooien we de producten van fossiele
koolstof zo maar in de dampkring”.
Van olIE- naar bIoraFFInaDErIJEn
Van Liere voorspelde verder dat biomassa en
zonne-energie de belangrijkste rollen gaan spelen in een duurzame samenleving, want: ‘grondstoffen zijn recyclebaar, maar energie niet’. Hij
rekende voor hoe nu van olie via affakkelen,
zeetankertransport, olieraffinaderijen, wegtransport, een inefficiënte automotor en -koppeling en een 1500 kilo wegende auto slechts één
procent energie overblijft om – meestal – maar
één persoon van A naar B te vervoeren. “Van elke
honderd miljoen euro waarvoor we olie kopen,
gaat 99 miljoen euro de lucht in”. Hij berekende
dat met nieuwe ‘crop to craft’-technieken al
gauw 4,4 procent energie-efficiency kan worden
bereikt.
Als voorbeeld van ‘anders denken’ riep Van Liere
het beeld op van varkensstallen met erboven
kassen met een gesloten koolstof- en waterstofkringloop, ‘maar als je goed kijkt naar de
mogelijkheden zijn er verschrikkelijk veel nieuwe, gesloten kringlopen mee te maken’.
KlIMaatbEstEnDIgE InrICHtIng
Professor Adri van den Brink, tevens hoofd
Innovatie en Kennismanagement bij de Dienst
Landelijk Gebied en seniorstrateeg bij de rijksoverheid, ziet voor rijksoverheid, provincies en
waterschappen kansen om invulling te geven aan
een klimaatbestendige inrichting van Nederland.

Maar dan moeten er wel zaken veranderen: “Wat
ik nu nog zie is dat relaties in de magische driehoek – onderzoek, beleid, uitvoering – nog nauwelijks zijn ontwikkeld”, aldus Van den Brink.
Als voorbeeld van klimaatbestendige inrichting noemde Van den Brink het plan van de
Deltacommissie Veerman voor een groot eiland
in de Noordzee. “Niet voor landbouw, huizen
of natuur, maar om daar duurzame energie op
te wekken, bijvoorbeeld als zonne-energiecellenpark of als windmolenpark”. Van den Brink
noemde verder ‘drijvende piramidekassen’ en
een ‘drijvende Keukenhof’ als voorbeelden.
De huidige herinrichtingsplannen bij het Drentse
Peize ziet Van den Brink als een mooi voorbeeld
van klimaatbestendig inrichten. Hier werkt de
provincie samen met bewoners en natuur- en
landbouworganisaties om te komen tot een
groot waterbergingsgebied dat de regio veiliger maakt tegen overstromingsrisico’s bij zware
regelval. Op kleinere schaal noemde hij als voorbeeld het aanleggen van houtsingels waaruit het
hout lokale verbrandingsinstallaties zou kunnen
voeden.
slIMME DIJKEn En watErprooF boUwEn
Watergraaf Peter Glas attendeerde zijn gehoor
op het feit dat sinds de jaren zestig de veiligheidseisen voor wat betreft dijken en de kans op
overstromingen nooit meer opnieuw zijn vastgelegd. “Sinds 1953 is de bevolking van Nederland
gegroeid van tien naar zestien miljoen en het
bruto nationaal product van tien naar 560 miljard euro”.
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Glas sprak van de ‘veiligheidsparadox’: “De kans
op overstromingen was nog nooit zó laag, het
risico nog nooit zo hoog.” De Brabantse watergraaf kwam ook met voorbeelden waarmee de
Nederlandse waterschappen een belangwekkende rol kunnen spelen in het terugbrengen
van dat overstromingsrisico.
‘Slimme’ dijken met optische dijkbewakingssystemen bijvoorbeeld, maar ook verbeterde
rioolwaterzuiveringen, landaanwinningsprojecten in de vorm van eilanden in zee en buitendijks ‘waterproof’ bouwen. Glas noemde ook
het bouwen op nieuwe terpen en de aanleg van
‘superdijken’ waarin ondergrondse functies als
metro’s zijn geïncorporeerd – zoals er momenteel in Japan één is uitgedacht.
Om te komen tot dergelijke innovaties moeten wat Peter Glas betreft politici, landschapsecologen, planologen en financiers gezamenlijk
optrekken. Glas wees erop dat sinds begin vorig
jaar een samenwerking tot stand is gekomen tussen ‘zijn’ Waterschap De Dommel, energiebedrijf
Brabant Energie en een aantal toonaangevende
bedrijven en instellingen, waaronder Philips.
Deze coalitie richt zich op productinnovaties
voor de consument rondom het thema ‘water
en gezondheid’. Innovaties die uiteindelijk ook
de internationale exportpositie van Nederland
moeten versterken.
Harry Schipper
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Ruud Mantingh algemeen directeur Aequator Groen
& Ruimte, tel. 0321 – 388 810 of 06 – 201 311 98

Voorzitter Deltacommissie blij met reacties

Veerman: creatieve denkers gevraagd
De Deltacommissie heeft haar werk gedaan.
De reacties op de twaalf aanbevelingen
zijn positief. In gesprek met voorzitter Cees
Veerman. Er liggen volgens hem veel kansen
voor adviesbureaus.
Cees Veerman hoeft niet lang na te denken
over zijn antwoord. Wat kan de rol van een
adviesbureau als Aequator Groen & Ruimte zijn
bij de uitvoering van de aanbevelingen van de
Deltacommissie? “Moet ik dat zeggen? Doe ik
niet, onzin, de adviesbureaus in ons land zijn

mans genoeg om hun kansen te grijpen,” stelt
Veerman. “Onze aanbevelingen zijn helder. Nu
moeten er besluiten worden genomen en maatregelen voorbereid. De uitvoering vraagt nog
enorm veel denkwerk. Er zijn creatieve ideeën
nodig; een slim adviesbureau weet zijn weg zelf
te vinden. Kansen genoeg.”
Veerman, voorzitter van de Deltacommissie,
heeft zijn advies begin september gepresenteerd. Ruim een maand later kijkt hij terug. De
rust is weergekeerd. De aandacht van de media
was enorm. Een groot aantal politici kroop achter
de microfoon om een reactie te geven.
Er klonken vooral lovende woorden. De
Deltacommissie blijkt zijn huiswerk goed te
hebben gedaan. Veerman zegt achteraf vooral blij te zijn met de positieve reacties uit Haagse kring, het
kabinet en de Tweede Kamer.
“De politiek luistert naar onze
argumenten. De twaalf aanbevelingen uit ons rapport slaan
aan bij het Rijk en de provincies.
Ik durf te zeggen dat 98 procent
van het verhaal wordt geaccepteerd.”
Dat verbaast de voormalige minister toch. Want
politici zijn gevoelig voor dagkoersen. Veerman:
“Om Nederland waterveilig te houden, vragen
wij van de overheid een extra investering van 1,2
tot 1,6 miljard euro. Per jaar! Er moeten keuzes
worden gemaakt. Je kunt een euro maar één
keer uitgeven. Daar maakt een politieke partij op
korte termijn geen vrienden mee. Toch zeggen
bijna alle partijen onze aanbevelingen te ondersteunen. Dat is pure winst.”

INTER
VIEW

Integrale benadering
De Deltacommissie was door de regering
gevraagd advies uit te brengen over de bescherming van Nederland tegen de gevolgen van klimaatverandering. Onderdeel van de opdracht
was om het vraagstuk integraal te benaderen.
Dat is gelukt, in haar eindrapport is er veel samenhang tussen de visie van de commissie op waterveiligheid en functies als wonen, natuurontwikkeling, landbouw, recreatie en zelfs energie.
Verhoging van de veiligheidsnormen met “minstens een factor 10” is het allereerst wat volgens
Veerman moet gebeuren. Dat naast de onmiddellijke ophoging van dijken en duinen die zelfs
niet voldoen aan de bestaande, verouderde normen en de versnelde uitvoering van de programma’s Ruimte voor de Rivier en Maaswerken.
Veerman wijst erop dat zijn commissie de belangen van de agrarische sector zwaar heeft laten
meetellen, ook al klonk er uit boerenkring enige
kritiek. “Een van onze belangrijkste aanbevelin[]

gen betreft de versterking van de functie van
het IJsselmeer als zoetwaterreservoir. Wij pleiten
ervoor om het peil van het IJsselmeer 1,5 meter te
verhogen. Zo kan worden voorkomen dat WestNederland steeds brakker wordt. Dat is zeker in
het belang van de landbouw.”
Groene Hart
Wie voorstelt om de melkveehouderij in het
Groene Hart op te geven om de graspercelen
vervolgens aan te wenden voor waterberging
en natuurontwikkeling krijgt geen steun van
Veerman. “Daar zegt de Deltacommissie bewust
niets over. Via de ruimtelijke ordening wordt
bepaald wat de toekomstige functie is. Ik pleit
wel voor een gedegen kosten-batenanalyse.
Technisch gezien kunnen wij het Groene Hart
nog decennialang droog houden. Maar het is wel
de vraag of dat economisch rendabel is. Is een
kwestie van rekenen. Dat geldt trouwens voor
meer maatregelen die wij voorstellen, bijvoorbeeld voor nieuwbouw op ongunstige locaties.”
Belangrijk doel van de maatregelen die de
Deltacommissie voorstelt, is om de Randstad
droog te houden. De economische waarde van
het westen is enorm en daarom zijn forse investeringen nodig. Moet er vanaf heden niet radicaal
worden gekozen voor economische ontwikkeling in Noord- en Oost-Nederland? Een vreemde
gedachte, vindt Veerman. “De economie is niet
voor niets in het westen geconcentreerd. Ken
uw geschiedenis. Vruchtbare grond, rivieren en
de zee zijn belangrijke vestigingsfactoren voor
bedrijven. En: economie trekt economie aan.
Laten we de economische ontwikkeling alsjeblieft niet van bovenaf gaan regisseren.”
Kennisontwikkeling
Veerman ziet meer kansen dan bedreigingen:
“Klimaatbestendig maken van ons land vraagt
een enorme kennisontwikkeling. Daar zijn wij in
dit land van origine goed in, zeker op het terrein
van water. Die kennis kunnen we vervolgens
exporteren. Ook op het terrein van wonen, recreatie en natuurontwikkeling zie ik veel mogelijkheden. Creatieve denkers grijpen hun kans.”
De voorzitter van de Deltacommissie pleit voor
gezamenlijke actie. “De samenleving is naarstig op zoek naar verbindende projecten. Dit
is er één. Ik hoop dat overheden, bedrijfsleven
en maatschappelijke organisaties de handen
ineenslaan en niet naar elkaar wijzen als het gaat
om investeringen. De reacties tot nu toe stemmen mij hoopvol.”
Aart van Cooten

EEN DRUPPEL OP EEN GLOEIENDE PLAAT
Klimaatverandering staat in Nederland
hoog op de politieke agenda. In de
recent gevoerde Algemene Politieke
Beschouwingen kwamen het klimaat en
de bijbehorende milieumaatregelen ook
aan de orde.
Beperking van het autogebruik, gebruik
van spaarlampen en toepassing van kernenergie moeten ons helpen de opwarming
van de aarde te vertragen. Maar zijn deze
maatregelen niet de spreekwoordelijke
druppel op de gloeiende plaat?
Oké, het klimaat verandert, al was het
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alleen al door het bestaan van de mensheid en haar handelen. En ja, natuurlijk
moeten we ons best doen om ons gedrag
aan te passen. Daarbij is het in ieder geval
goed ons bewust te worden van het belang
van minder energiegebruik.
Maar soms vraag ik mij af of we zo langzamerhand niet moeten gaan denken
aan een andere inrichting van Nederland.
Het land met zijn landschap, steden en
dorpen klimaatbestendig maken. Zolang
we bijvoorbeeld de veenweidegebieden
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zwaar onderbemalen en veenoxidatie haar
gang laten gaan, zal die ene spaarlamp
nauwelijks invloed hebben op de totale
CO2-uitstoot. En zolang we huizen bouwen
in de laagste delen van Nederland zullen de
dijken keer op keer hoger moeten.
De gevolgen van de klimaatverandering
bestrijden en tegelijkertijd werken aan
een daadwerkelijk klimaatbestendig
Nederland, dát zijn de grote uitdagingen
waar we voor staan.
Michiel van Amersfoort

JORIS SCHAAP
Op 1 september 2008 ben ik, Joris Schaap, begonnen als adviseur water bij Aequator Groen & Ruimte. Daarvoor werkte ik
als onderzoeker hydrologie bij Alterra, Wageningen UR. Tijdens mijn studies milieukunde en hydrologie in Wageningen
heb ik kennis opgedaan van zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve aspecten van waterbeheer. Ik maakte bijvoorbeeld
grond- en oppervlaktewaterberekeningen, maar verdiepte me ook in bodemonderzoek, nutriëntenprocessen en duurzame
energie. Bij Alterra werkte ik vooral aan integrale stroomgebiedsstudies, waarbij landelijke beleidsvragen over bijvoorbeeld
mest en integraal waterbeheer centraal stonden.
Bij Aequator Groen & Ruimte houd ik me met name bezig met water- en bodemaspecten van gebiedsstudies in het landelijk
gebied. Het landelijk gebied in Nederland staat steeds meer onder druk en ik vind het een uitdaging daar creatief mee om te
gaan door gericht waterbeheer. Daarnaast zijn natuurbescherming, agrarische productie, verstedelijking, overstromingspreventie, droogtebestrijding en natuurlijk klimaatverandering interessante thema’s waar Nederland deze eeuw mee te
maken heeft. Ik hoop daar bij Aequator Groen & Ruimte samen met partners en betrokkenen een zinvolle bijdrage aan te
leveren.

aequator groen & ruimte helpt kansen
te verzilveren in landschapsontwikkeling salland
De gemeente Deventer en het waterschap
groot salland hebben het initiatief genomen
om in het gebied tussen de landgoederen
Frieswijk en ’t oostermaet een pilot te starten voor de uitwerking van het landschapsontwikkelingsplan (lop) salland.
Dit landelijke gebied ten noordoosten van
Deventer heeft nieuwe ruimtelijke, sociale en
economische impulsen nodig met het oog
op de snelle veranderingen in de landbouw,
de toenemende behoeften vanuit de stad en
aanpassingen van het waterbeheer. Er liggen
diverse kansen, maar een aantal daarvan is nog
onbenut of onbekend. Verzilvering van deze
kansen is alleen mogelijk door een goede communicatie met alle partijen in het gebied en
een helder uitvoerings- en financieringsplan.
De pilot moet duidelijk maken hoe de gewenste landschappelijke versterking in combina-

tie met het realiseren van de waterdoelen en
de ontwikkelingskansen voor de landbouw in
de praktijk ingevuld kunnen worden. De belevingswaarde van het landschap speelt hierbij
een belangrijke rol. Die beleving kan op een
hoger plan worden gebracht door bijvoorbeeld
de reliëfverschillen in het gebied beter zichtbaar
te maken. Zo ontstaat een aantrekkelijk recreatief
en toeristisch landschap dat ook bijdraagt aan een
vitaal platteland.
De volgende doelen staan centraal in de pilot:
• een vitaal en (be)leefbaar gebied
• een perspectiefvolle landbouw
• versterking van natuur- en landschapstructuur
• een klimaatbestendig watersysteem
Aequator Groen & Ruimte ondersteunt de
gemeente en het waterschap bij het gebiedsproces. We maken een communicatiestrategie, een
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uitvoeringsplan met daarin de gewenste projecten en een financieringsplan. Gebiedspartijen van
de verschillende sectoren worden bij de uitvoering betrokken door middel van een werkorganisatie. Zij adviseren het bestuur van de gemeente
en het waterschap over de kansrijke projecten
in het programma en spelen een trekkende rol
bij de realisatie ervan. Het project ‘Streekeigen
huis en erf’, waarbij huiseigenaren concreet en
deskundig advies krijgen over versterking van de
kwaliteiten van hun erf en huis, is mogelijk een
van de projecten die al snel uitgevoerd kunnen
worden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen
met Miriam van Meeteren, via 06-26544126 of
mvanmeeteren@aequator.nl.

Marco van Schaik, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden:

‘Overheid en particulieren bij elkaar
brengen is een vak apart’
Het moest een stimuleringsregeling worden
waar boeren daadwerkelijk op zouden intekenen. Want aan een ‘papieren’ regeling heb je
niets, was de gedachte van Marco van Schaik
van het Hoogheemraadschap De Stichtse
Rijnlanden. Met hulp van Aequator Groen &
Ruimte legde het waterschap zijn oor te luisteren bij de grondeigenaren en verwerkte hun
opmerkingen in de regeling.
Het hoogheemraadschap heeft twee grote
opgaven: de wateroverlast beperken en de kwaliteit en ecologie van het water verbeteren. Het
plan was beide opgaven te combineren door
natuurvriendelijke oevers aan te leggen en de
sloten breder te maken. “Dan kunnen er veel
planten aan de oevers staan én de sloot kan veel
water bergen”, legt Van Schaik uit.
De vraag was wél wie die oevers dan moest aanleggen. Het leek logisch dat het hoogheemraadschap de gronden langs de oppervlaktewateren
zou aankopen en de sloten zou verbreden en
natuurlijker maken. Maar dat was nu net niet de
bedoeling. Van Schaik: “Als je zelf gronden gaat
aankopen en inrichten, kost dat heel veel geld
en energie. Het is handiger als je dat boeren
laat doen tegen vergoeding.” Vereiste daarvoor
was echter een vergoedingensysteem dat het
voor grondeigenaren aantrekkelijk maakt mee
te doen.
Van Schaik vroeg links en rechts welke bureaus
in staat zijn zo’n stimuleringsregeling te maken.
“Het is een vak apart om te kijken hoe je overheid en particulieren bij elkaar kunt brengen.
Bovendien moet zo’n bureau ook ervaring hebben met boeren.” Hij kwam uit op twee kandidaten. Hij koos uiteindelijk voor Aequator Groen
& Ruimte omdat hun verhaal “net iets beter in
elkaar stak”, aldus Van Schaik.
Concept
De medewerker van het hoogheemraadschap
is uitermate tevreden over wat Aequator Groen
& Ruimte heeft bereikt. De regeling staat in
concept overeind. Er is een aantal standaardprofielen vastgelegd waar de grondeigenaren uit
kunnen kiezen. Zij krijgen een vergoeding voor
de aanleg en inrichtingskosten van een strook
grond en ook voor de waardevermindering van
de grond. Daarnaast is vastgelegd wat het jaarlijkse onderhoud hun oplevert aan vergoedingen. Het wachten is nu op goedkeuring van de
regeling door het algemeen bestuur van het
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hoogheemraadschap en dan kan ze per januari
2009 ingaan.
Van Schaik heeft er alle vertrouwen in dat boeren en andere grondeigenaren gebruik willen
maken van de regeling. Regelmatig hebben hij
en Aequator Groen & Ruimte overlegd met vertegenwoordigers van de agrarische natuurverenigingen over de regeling. Zo waren boeren
bang dat bepaalde soorten onkruid, zoals ridderzuring, de kop op zouden steken als ze niet
meer mochten spuiten. Meer angst dan realiteit,
denkt Van Schaik.
Maar er staat nu wel in de regeling dat boeren
dit soort onkruid mogen bestrijden. “Anders
staat dat hen in de weg om mee te doen aan
de regeling. Belangrijk is dat naar de boeren
geluisterd is bij het tot stand komen van de rege[]

Marco van Schaik

ling. De kans is anders groot dat een papieren
regeling ontstaat. Dat zie je bijvoorbeeld bij het
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht:
daar hebben ze ook zo’n soort regeling, maar
daar maken de boeren bijna geen gebruik van.“
Pilot
Van Schaik hoopt een pilot uit te kunnen voeren
om boeren enthousiast te maken voor deelname. Maar dat kan pas als de regeling is goedgekeurd. “Misschien kan Aequator Groen & Ruimte
daar bij helpen.
Of als aanjager werken om de regeling goed te
laten lopen. Hun mensen zitten helemaal in de
materie, dus is het logisch als we hen ook verder
inschakelen.”
Leonore Noorduyn

