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Inspiratie voor, van en door ondernemers en
bewoners Westrand van de Sallandse Heuvelrug
‘Welke kansen zijn er om het gebied tussen Holten, Nieuw-Heeten en Haarle (de Westrand)
aantrekkelijker en economisch sterker te maken? Hoe profiteren het landbouwgebied van
de Westrand en het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug meer van elkaars nabijheid?’
Deze vraag werd door het Nationaal Park voorgelegd aan Aequator Groen & Ruimte, samen
met communicatiebureau de Lynx. Vooral ook met de opdracht om deze vraag niet zelf te
beantwoorden, maar samen met de bewoners en ondernemers in het gebied te zoeken naar
kansen en ideeën en deze te bundelen in een inspirerend document: een inspiratieboek.
De Westrand is een gebied met een relatief
kleinschalig, agrarisch landschap tegen het decor
van de heuvelrug. Dit gebied vormt de overgang
tussen het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug
en het meer grootschalige landbouwgebied dat
verder westwaarts ligt.
Aequator Groen & Ruimte heeft eerst de
speelruimte gedefinieerd door een verkenning
van het beleidskader. Vervolgens zijn er in het

voorjaar van 2012 verschillende werksessies
georganiseerd met vertegenwoordigers uit
het gebied, waarbij een brede groep mensen is
gevraagd naar ideeën voor de Westrand. Op een
goed bezochte ideeënavond hebben vervolgens
bewoners en andere belangstellenden de lijst
met ideeën aangevuld met nog veel meer
suggesties. In het inspiratieboek is de complete
oogst aan ideeën geclusterd en zijn zestien
concrete projectideeën uitgewerkt. Sommige
zijn direct uitvoerbaar, zoals het verbinden van
wandelroutes of de aanplant van ‘wild fruit’
rond dorpskernen. Andere ideeën zijn bedoeld
om te prikkelen; om verder na te denken met
welke initiatieven de Westrand sterker en
aantrekkelijker te maken is. Voorbeelden zijn het
openhouden van het kleinschalige agrarische
landschap (minder maïs) of het opzetten van een
regionaal samenwerkingsverband.
Met dit project zijn de bewoners en onder
nemers dichter bij elkaar gebracht. Gezamenlijk
zijn functies en ontwikkelingen op het gebied
van landbouw, water, natuur, landschap en
recreatie met elkaar in verband gebracht en
er zijn hierbij kansen gevonden om elkaar te
versterken. Met deze vorm van burgerpartici
patie is een basis gelegd waar het gebied nog
lang profijt van kan hebben.
Voor meer informatie over dit project kunt u contact
opnemen met Linde Gommers 06-51273713 of
lgommers@aequator.nl
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VOORWOORD
Het nieuwe nummer van ons Groen & Ruimte
Magazine ligt weer voor u. Met hopelijk veel lees
plezier voor u. En met ófwel menig blik van her
kenning (‘oja, dat is Aequator Groen & Ruimte’)
danwel van verwondering (‘heee… doet Aequator
Groen & Ruimte dat ook al’?). Sinds ons laatste
nummer in februari van dit jaar is er weer van alles
gebeurd. Met als negatieve hoogtepunt de val van
het kabinet Rutte in april en de windstilte die dat
op onze markten leek te veroorzaken, naast een al
langer bestaande prijsdruk op tarieven.
Toch hebben we recent onze projecten
portefeuille weer weten te verstevigen met een
aantal prachtige gunningen. Mooie voorbeel
den daarvan zijn de Visie Veenweiden en het
Instrumentenkoffer voor het Wetterskip Fryslân
welke we in samenwerking met collega bureaus
uit gaan voeren. Verder mag ik met trots vermel
den dat één van onze senior adviseurs, Everhard
van Essen, als secretaris is gevraagd voor de
adviescommissie Water voor de Veenkoloniën.

Daarnaast betekende de recente gunning van
een advies en trainings opdracht voor het
NUFFIC onze eerste grotere opdracht in Afrika:
samen met IPC Groene Ruimte, universiteiten uit
Nairobi en Bloemfontein en een lokale partner
gaan we, onder leiding van Q-Point, het bodemen wateronderwijs versterken in Mozambique.
In opdracht van Kiemkracht hebben wij in
september een prachtig boekje met de titel
Water-Kennis-Akker uitgebracht. Dit boekje is te
vinden op onze site.
Een ander hoogtepunt van de afgelopen periode
was de op ons initiatief gesloten Green Deal
voor de Waterhouderij. Met drie groepen
boeren (uit Walcheren, Brabant en Twente),
Staatsbosbeheer, Kiemkracht, Deltares, water
schap Regge en Dinkel, waterschap Brabantse
Delta en de ZLTO hebben we ambitieuze afspra
ken kunnen maken met minister Verhagen en
staatssecretaris Atsma. Belangrijke trekker

daarin is ook watergraaf Kuks van het water
schap Regge en Dinkel (zie een interview met
hem elders in dit blad). Een mooie bekroning
van onze vele investeringen in het concept van
de Waterhouderij is de gunning van een Groot
Praktijknetwerk voor de Waterhouderij op
Walcheren (zie ook www.waterhouderij.nl). Hier
gaan we samen met de ondernemers de komen
de jaren concreet aan de slag met een zoetwater
bestendige toekomst !
Peter Sloot, Directeur

Stichting ERF
Sinds maart dit jaar ben ik als strategisch advi
seur verbonden aan de Stichting ERF, de beheer
der van ongeveer 2.000 ha landbouwgrond in de
provincie Flevoland. ERF is daarmee de grootste
particuliere biologische boer van Nederland. Het
bedrijf teelt een keur aan gewassen (wel 20!) op
gronden die feitelijk niet in haar bezit zijn, maar
die ieder moment kunnen worden ‘opgevraagd’
voor stadsuitbreiding (van Almere, Zeewolde
en Lelystad), natuur of andere bestemmingen.

INHOUD

Toch kiest ERF welbewust voor de biologische
teelt van haar voedselgewassen en groenbe
mesters en investeert zij in de duurzaamheid
van haar producten en productiewijzen. Deze
eigenschappen maken ERF tot een heel bijzon
dere onderneming. Als adviseur faciliteer ik de
herijking van de visie, missie en strategie. Hierin
spelen onderwerpen als klimaat-neutraliteit, bio
massa, ketens, grondbeleid, stad-land relaties
en bodembeheer een belangrijke rol, naast de

voor de hand liggende balans tussen ecologie
en economie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Peter Sloot 06-53703743 of psloot@aequator.nl
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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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Ondernemers zitten zelf aan de knoppen

Boeren experimenteren met
klimaatadaptieve maatregelen
Vijftien agrarische ondernemers nemen in
Oost-Nederland klimaatadaptieve maatregelen op hun bedrijf. De coördinatie van het
project Landbouw op Peil ligt bij waterschap
Regge en Dinkel. Aequator Groen & Ruimte
in samenwerking met De Bakelse Stroom en
WUR Wageningen Livestock Research begeleiden de boeren en is medeverantwoordelijk
voor de monitoring.
De vijftien agrarische ondernemers die actief
deelnemen aan het project Landbouw op Peil
ondervinden komende jaren of de maatregelen
die zij op hun bedrijf hebben genomen nut heb
ben en inpasbaar zijn in hun bedrijfsvoering. De
maatregelen moeten helpen om de bedrijven
‘klimaatbestendig’ te maken.
“Maar misschien nog wel het allerbelangrijkste
van het project is dat de betrokken agrariërs
hun ervaringen delen met hun collega’s”, zegt
watergraaf Stefan Kuks van waterschap Regge en
Dinkel. “De tijd dat het waterschap van bovenaf
beslist wat goed en nodig is, is allang voorbij.
In het klimaatproject Landbouw op Peil staan
de boeren centraal. We maken gebruik van hun

kennis en enthousiasme. Straks zullen zij hun
agrarische collega’s informeren over de beste
maatregelen om droogte- en natschade te voor
komen. Dat kunnen zij beter dan wij, want wij
worden niet als een objectieve partij gezien.”
Hogere zandgronden
De uitkomst van vele wetenschappelijke onder
zoeken is onmiskenbaar: klimaatverandering
zorgt in Nederland voor een toenemende kans
op extreme regenval en langdurige droogte.
Voor boeren op de hogere zandgronden in OostNederland heeft dat grote gevolgen. Het project
Landbouw op Peil moet oplossingsrichtingen
bieden voor een klimaatbestendig waterbeheer
op bedrijfsniveau, zodat de landbouw in deze
regio kan blijven voortbestaan.
Vijf waterschappen, drie provincies, LTO Noord
en het ministerie van EL&I zijn bestuurlijk bij het
project betrokken. Aequator Groen & Ruimte
heeft samen met de vijftien boeren bedrijfswa
terhuishoudingsplannen opgesteld en maatre
gelen bedacht om schade door extreme weers
omstandigheden te voorkomen.

Scala aan maatregelen
Jantine Langenhof van waterschap Regge en
Dinkel is projectleider. Volgens Langenhof is
inmiddels gebleken dat een scala aan maatre
gelen mogelijk is. Met kleine stuwtjes kan water
langer worden vastgehouden, er is gekeken naar
de teelt van droogtebestendige gewassen en ook
naar mogelijkheden om de organische stof in de
bodem te verhogen. Langenhof: “De vijftien boe
ren hebben de maatregelen onder begeleiding
van Aequator Groen & Ruimte zelf bedacht. De
koppeling van boerenkennis aan wetenschappelij
ke inzichten heeft geleid tot een divers pakket aan
maatregelen, passend bij elk individueel bedrijf.”
De waterhuishoudingsplannen zijn op de bedrij
ven van de deelnemers uitgevoerd. Watergraaf
Kuks benadrukt dat ook is gekeken naar inno
vatieve maatregelen. Hij noemt het experiment
met klimaatadaptieve peilgestuurde drainage
(uitgevoerd door: FutureWater), waarbij gebruik
gemaakt wordt van satellieten. Kuks voegt er
onmiddellijk aan toe dat niet de techniek, maar
bewustwording onder boeren over de mogelijk
heden die zij zelf hebben om hun bedrijfsvoering
aan te passen aan het klimaat de cruciale factor

Stefan Kuks (l) en Jantine Langenhof (r) van waterschap Regge en Dinkel

INTERVIEW
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Deltaplan Agrarisch
Waterbeheer (DAW)
is in dit project. “Boeren ontdekken zelf welke
maatregelen nut hebben en welke niet. Daar leren
wij als waterschap natuurlijk ook veel van. Boeren
kunnen aan de knoppen draaien, niet alleen wij.”
Monitoring
Inmiddels is de monitoringsfase van het project
ingegaan. Boeren, Aequator Groen & Ruimte,
de betrokken waterschappen en LTO Noord spe
len daarbij ieder hun eigen rol. Aequator Groen
& Ruimte heeft enkele meetinstrumenten ont
wikkeld. Bij de monitoring wordt onder meer
gekeken naar het effect van de maatregelen
op de grondwaterstand, het vochtgehalte van
de grond, de gewasgroei en naar de inpasbaar
heid van de maatregelen in de bedrijfsvoering.
Langenhof: “Dat laatste is erg belangrijk, want via
dit project willen we op termijn zoveel mogelijk
boeren op de zandgronden in Oost-Nederland
bereiken. Dan moet je niet met maatregelen
komen waar een agrariër niks mee kan.”
Waterhouderij
Het waterschap Regge en Dinkel werkt ook
met Aequator Groen & Ruimte samen in de
zogeheten Green Deal Waterhouderij. Doel van
Waterhouderij is om gebieden zelfvoorzienend
te maken voor water, bijvoorbeeld door regen
water in natte perioden op te slaan. Dit water kan
later in een droge zomer worden gebruikt door
boeren, maar mogelijk ook worden verkocht aan
andere bedrijven die veel water nodig hebben.
De uitvoering van Waterhouderij is gekoppeld
aan het project Landbouw op Peil. Eén van de
vijftien deelnemers heeft op zijn bedrijf in De
Lutte (Twente) een natuurlijke waterbuffering
gemaakt. In één van zijn percelen is een natuur
lijke waterbuffer gegraven. In deze ‘badkuip’ kan
langdurig water worden opgeslagen. Dit water
kan de ondernemer later zelf gebruiken of ter
beschikking stellen aan zijn agrarische buren, al
dan niet tegen een vergoeding.
Eigen verantwoordelijkheid
Watergraaf Kuks ziet dit experiment als een voor
beeld om mensen bewust te maken van hun
eigen verantwoordelijkheid en van hun creatieve
mogelijkheden. “Hier op de hoge zandgronden
zijn de mogelijkheden van het waterschap om
het water te sturen tamelijk beperkt. Ons ada
gium is: functie volgt peil. Daarom stimuleren wij
ondernemers die zelf inspelen op de klimaatver
andering. Zeker als zij hun ervaringen vervolgens
delen met anderen.”

Water wordt in toenemende mate belangrijk, zowel ruimtelijk als milieuhygiënisch. Om deze
reden heeft LTO/ZLTO/LLTB het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) opgesteld. In dit programma geeft de landbouwsector proactief aan met welke oplossingsrichtingen op hoofdlijnen
zij invullingen willen geven aan het behalen van bijvoorbeeld de KRW doelstellingen. Samen
met de Unie van Waterschappen is besloten om in deze, onder voorwaarden, samen met de
agrarische sector te werken. Het is nu aan LTO om samen met de verschillende waterschappen
en andere gebiedspartijen de KRW doelstellingen in relatie tot de landbouw, uit te werken in een
uitvoeringsplan.

Waterschap Peel en Maasvallei heeft Aequator
Groen & Ruimte gevraagd hen hierbij te
ondersteunen met niet alleen inhoudelijke
kennis en kennis van de sector, maar juist ook
om de procesvaardigheden. Doel van het project
is om met betrokken partijen gezamenlijk te
komen tot een gedragen plan van aanpak.
Belangrijke onderdelen van dit proces zijn
de bestuurlijke betrokkenheid, rollen en
verantwoordelijkheden, borging van afspraken
en het tijdspad. Nadat deze onderdelen zijn
afgerond willen de gezamenlijke partijen kijken
hoe ze de procesafspraken meer concreet
invulling kunnen geven.
Dit zou moeten leiden tot een plan van aanpak
‘verbetering waterkwaliteit in agrarisch
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gebied’ waarin elke partij zijn of haar eigen
verantwoordelijkheid neemt.
Inmiddels is Aequator Groen & Ruimte met
meerdere waterschappen en gebiedspartijen in
gesprek.
Voor het maken van een afspraak of meer
informatie kunt u contact opnemen met Marco Arts
06 22450087 of marts@aequator.nl

Aequator Groen & Ruimte en IPC Groene Ruimte op stoom
De samenwerking met IPC Groene Ruimte
neemt steeds concretere vormen aan. Naar
buiten toe profileren wij ons als één sterke
kennispartner die naast advies ook trainingen
en opleidingen op alle niveaus (vmbo tot academisch)aanbiedt. Ons eerste gezamenlijke
werk-in-uitvoering betrof een serie projecten
voor de GasUnie.
Sindskort is daar ook een buitenlandse opdracht
bijgekomen, in opdracht van NUFFIC in
Mozambique en in samenwerking met Q-Point
en twee Afrikaanse universiteiten. Een prachtig
voorbeeld van hoe kennis van bodem & water
én van trainen & opleiden elkaar kunnen verster
ken. Daarnaast werkt Aequator Groen & Ruimte

samen met IPC Groene Ruimte aan de organisatie
van een kennisdag voor hoveniers en ontwikke
len we diverse nieuwe producten. Voorbeelden
zijn (collectief) agrarisch natuurbeheer in relatie
tot het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouw
Beleid (GLB) en praktische verdienmodellen voor
de metropolitane landbouw. Tevens verkennen
we interessante mogelijkheden voor een ken
nisaanbod vanuit Aequator Groen & Ruimte rich
ting de Stichting Wellant. Intern versterken we
onze positie - en verlagen we onze kosten - door
gezamenlijk te investeren in business software
en andere inkoop. Met deze activiteiten leg
gen we de solide basis voor een verdergaande
synergie van krachten die ons in de komende
jaren een groeiende positie op onze markten
zal geven.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Peter Sloot 06-53703743 of psloot@aequator.nl

Het nieuwe logo van IPC Groene Ruimte.

Veldwerkplaatsen en Klimaatbuffers
In opdracht van de Coalitie Klimaatbuffers (www.klimaatbuffers.nl) organiseert Aequator Groen
& Ruimte dit najaar 7 veldwerkplaatsen in verschillende klimaatbuffers in Nederland. Op al deze
plaatsen wordt gewerkt aan een klimaatbestendige inrichting, waardoor veiligheid en natuur
hand in hand gaan. Doel van de veldwerkplaatsen is het concept van de klimaatbuffers onder de
aandacht te brengen van relevante partijen als waterschappen, gemeenten, natuurbeheerders,
etc. De veldwerkplaatsen zijn gratis toegankelijk, op de website staat een overzicht van de te
houden veldwerkplaatsen. Ook staat daar hoe u zich aan kunt melden.
In de afgelopen 6 jaar heeft Aequator Groen &
Ruimte (samen met CLM en communicatiebureau
De Lynx) al meer dan 100 veldwerkplaatsen geor
ganiseerd voor iedereen die zich in Nederland
met natuurbeheer bezig houdt (zie www.veld
werkplaatsen.nl). Tijdens die veldwerkplaatsen

zijn de laatste resultaten van wetenschappelijk
onderzoek vertaald naar de praktijk. De formule
van de veldwerkplaatsen, één of meer inleidin
gen door deskundigen gevolgd door een veldbe
zoek waar die theorie wordt geïllustreerd, blijkt
erg goed te werken. De gemiddelde waardering
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van de deelnemers in die 6 jaren was maar liefst
een 7,8! Behalve de kennisuitwisseling, werd ook
de mogelijkheid om collega’s en deskundigen te
spreken die met het zelfde onderwerp bezig zijn,
erg gewaardeerd.
Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met André de Bonte 06-53151731 of
adebonte@aequator.nl

Onder druk…

Column

Soms zit ik al een tijdje tegen het schrijven
van een stuk aan te hikken. De deadline
komt dichter en dichterbij. Met een beetje
pech is daar de eerste reminder: ‘denk je
er aan dat we…’. En eerlijk gezegd ik denk
er wel aan, maar er moet iets broeien, iets
ontstaan. Wat is dat toch? Een rijpingsproces, of noodzakelijke bezinning? Onder
druk wordt alles vloeibaar zeg ik dan.
Maar net zoals in de chemie hebben verschillende elementen een ander soort druk
nodig om van fase te veranderen.

nemen boeren op Walcheren het heft in
eigen hand om zelf voor voldoende zoet
water te zorgen door middel van een
Waterhouderij. Ook op landgoed Eerde
zoekt Natuurmonumenten samen met
haar pachters naar nieuwe oplossingen.
Agrarisch Natuurverenigingen positioneren zich vaker als de gebiedspartij voor het
beheren van natuur en landschap. Oftewel
de druk wordt opgebouwd. Maar vloeibaar wordt het nog niet echt terwijl de tijd
doortikt.

Dit proces dat ik persoonlijk ervaar voltrekt zich ook in de groene ruimte. Veel
programma’s die voor investeringen in
natuur, water en landbouw zorgen lopen
aan het eind van volgend jaar af. Het
wordt tijd voor iets nieuws, maar dit is er
nog niet. We lijken af te stevenen op een
beleidsimpasse, maar toch voelt iedereen
dat er iets moet gebeuren en begint te
bewegen. Er vinden links en rechts uiterst
interessante experimenten plaats. Zo

Als schrijver begin ik wanneer de volgende
deadline nadert langzaam aan te typen. Er
komen zinnen op papier. Ik gooi wat weg
en begin opnieuw. Tegen u zou ik willen
zeggen: kom in beweging en probeer wat
uit! Kom los van bestaande patronen en
bouw druk op zodat de eerste tekenen van
een vloeibare toekomst zichtbaar worden.
Een toekomst waarin oplossingen simpel
zijn en mensen hun krachten bundelen en
optimaal benutten.
Michiel van Amersfoort

De vereniging Noardlike Fryske Wâlden is aan
de slag met de pilot ‘Skjin en Enerzjy Neutraal’
De vereniging Noardlike Fryske Wâlden (NFW) wil graag een bijdrage leveren aan het vergroten van de duurzaamheid in haar werkgebied. Om deze
wens daadwerkelijk inhoud te geven is de vereniging daarom in 2011 gestart met het pilotproject ‘Skjin en Enerzjy Neutraal’. Doel van het project
is tweeledig, ‘Skjin’ door asbestsanering en ‘Enerzjy Neutraal’ door duurzame energieopwekking met zonne-energie.
Het besef dat asbest omwille van gezondheids
redenen niet langer als dakbedekking kan die
nen, wordt bevestigd door een verbod op asbest
m.i.v. 2024. Daarnaast is de verwachting dat
de energiebehoefte van agrarische bedrijven
zal toenemen en de energieprijs zal stijgen.
Wereldwijd zijn de ontwikkelingen van duur
zame energie en dan vooral van zonne-energie
stormachtig en wordt zonne-energie ook voor
agrariërs, met hun overwegend grote dakopper
vlakken, een aantrekkelijke energiebron.
De NFW kan met dit project haar leden ontzor

gen en heeft Aequator Groen & Ruimte gevraagd
om namens de vereniging het project te begelei
den. Via één loket kan men asbest saneren, een
geschikt zonnesysteem laten plaatsen en een
bijpassende financiering van het geheel rege
len. De vereniging werkt in dit project name
lijk samen met The Sun Factory BV/ Hoekstra
Sûwâld, Hollema Bouw en de Rabobanken
Burgum-De Lauwers, Drachten en Noord Oost
Friesland. Met het project is in 2011 gestart in
de gemeente Tytsjerksteradiel waarna bij posi
tieve ervaring uiteindelijk een uitrol van het
project over de gehele Noardlike Fryske Wâlden
zal plaatsvinden.
Voor meer informatie over dit project kunt u
contact opnemen met Ellen Gebben 06-26544528
of egebben@aequator.nl
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Landbouwkundig onderzoek naar piekberging in Haarlemmermeer

Op zoek naar gedeelde gebiedskennis
Het hoogheemraadschap van Rijnland kiest
voor de realisatie van piekberging in de
Haarlemmermeer. Het landbouwkundig onderzoek is uitgevoerd door Aequator Groen &
Ruimte. Daarbij is intensief samengewerkt met
de grondgebruikers.
De realisatie van waterberging op landbouw
grond is zeker niet alleen een technisch en
planologisch gebeuren. Wellicht nog belangrij
ker is het overleg met de gebruikers van de
percelen waarop in de toekomst tijdelijk water
wordt opgeslagen.
De initiatiefnemer haalt zich een hoop ellende
op zijn hals als hij de grondgebruikers niet bij
het aanwijzings- en inrichtingsproces betrekt.
Daarvan zijn Jasper Tamboer en Aad Zonneveld
van het hoogheemraadschap van Rijnland
overtuigd. Precies om die reden schakelde het
hoogheemraadschap Aequator Groen & Ruimte
in. “Grondgebruikers zijn belanghebbenden en
bovendien weten zij enorm veel over de bodem”,
zegt Tamboer. “Hun visie en kennis zijn onont
beerlijk om de juiste beslissingen te kunnen
nemen. Aequator Groen & Ruimte heeft hier
bij als onafhankelijk en deskundig intermediair
gefungeerd tussen hoogheemraadschap en
boeren.”
Akkerbouwgebied
Waar gaat het hier precies om? Het hoogheem
raadschap van Rijnland bereidt een piekber
gingslocatie in de Haarlemmermeer voor. De
locatie is nu in gebruik bij agrarisch onderne
mers, voornamelijk akkerbouwers. Na realisatie
is het de bedoeling om het gebied gemiddeld
eens per vijftien jaar gecontroleerd onder water
te zetten. Hiermee voorkomt het hoogheem
raadschap bij extreme regenval wateroverlast in
andere gebieden.
Aequator Groen & Ruimte heeft het landbouw
kundig onderzoek uitgevoerd in de fase waarin
de Milieueffectrapportage (MER) werd opge
steld. Het hoogheemraadschap wilde in de MER
een goede inschatting maken van de gevolgen
voor de agrarische gebruiksfunctie. Daarvoor is
Aequator Groen & Ruimte ingeschakeld.
Jasper Tamboer en Aad Zonneveld zijn vanuit
het hoogheemraadschap de opdrachtgevers van
Aequator Groen & Ruimte. Zij benadrukken dat
realisatie van piekberging in dit geval niet MERplichtig is. “Toch hebben we wel een MER uitge
voerd”, zegt Tamboer. “We twijfelden namelijk
over de juiste keuze van de locatie en ook over
het samengaan van akkerbouw en waterberging.
Daarom hebben we in de MER vier varianten
onderzocht. Onderzoek naar de landbouwkun
dige effecten stond daarin centraal.”
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Dat onderzoek is in nauwe samen
werking met de grondgebruikers uitgevoerd.
Zonneveld: “Boeren in de Haarlemmermeer heb
ben slechte ervaringen met overheden. Bij uit
breiding van Schiphol en aanleg van de HSL zijn
zij niet gehoord. Althans zo voelen zij dat. Ook
van hun gebiedskennis is nauwelijks gebruikge
maakt. In dit geval wilden wij dat anders oppak
ken. Aequator Groen & Ruimte is niet alleen
deskundig op agrarisch gebied, maar is ook in
staat om de kennis van boeren te mobiliseren.
Dat is hier ook prima gelukt.”
Zonneveld wijst erop dat elders in Nederland
waterberging af en toe leidt tot heftig protest.
De Noord-Hollandse Horstermeerpolder is twee
jaar geleden door de grondgebruikers en bewo
ners zelfs tot ‘boerenrepubliek’ uitgeroepen uit
protest tegen de wijze waarop met hun belangen
werd omgesprongen. “Ik zeg niet dat de grond
gebruikers de piekberging omarmen, maar zij
accepteren de uitkomsten van het landbouw
onderzoek wel. Er is nu sprake van gedeelde en
geaccepteerde gebiedskennis. Dat heeft alles te
maken met de wijze waarop het onderzoek, in
nauw overleg met de boeren, is uitgevoerd.”
Doorwerking
Volgens Tamboer heeft het onderzoek van
Aequator Groen & Ruimte doorwerking gehad
op enkele essentiële beslissingen. “De harde fei
ten uit het onderzoek hebben geleid tot een
gefundeerde keuze uit de vier mogelijke locaties.
Daarbij is allereerst gekeken naar de effecten van
waterberging op de bodem, maar is eveneens
gekeken naar de agrarische bedrijfsstructuur. “
Het onderzoeksrapport is voor het hoogheem
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raadschap ook reden geweest
om geen gedoogbeschikking op de betreffende
percelen te leggen. Tamboer: “De bodem blijkt
erg slempgevoelig. Na piekberging heeft de
grond drie tot vier jaar nodig om te herstellen.
Intensief agrarisch gebruik is dan geen optie.
Daarom heeft het hoogheemraadschap besloten
de grond aan te kopen en vervolgens als grasland
te verpachten. Ook bij de keuze voor gebruik als
grasland heeft Aequator Groen & Ruimte gead
viseerd.”
Volgens Tamboer heeft het hoogheemraadschap
van Rijnland geen landbouw- en bodemspecia
listen in dienst. “Het is voor ons goedkoper om
deze kennis in te kopen, in dit geval bij Aequator
Groen & Ruimte. Een extra reden om een extern
bureau in te schakelen, is de onafhankelijke
positie die zo’n bureau kan innemen. Mensen
van Aequator Groen & Ruimte zijn met de boe
ren bedrijfsgesprekken aangegaan, zij hebben
samen grondboringen gedaan en conclusies
getrokken. Zo’n rol kunnen wij als initiatiefne
mer van de piekberging niet goed invullen.”
Op 1 mei 2012 heeft het dagelijks bestuur van
het hoogheemraadschap een voorkeurslocatie
aangewezen voor de realisatie van een piekber
ging van 1 miljoen m3. De keuze is gevallen op
een variant met een oppervlak van 67 hectare.
De nieuw te maken kade is gemiddeld 2,3 meter
hoog en 3,5 kilometer lang.
Rijnland heeft samen met gemeente de voor
keursvariant uitgewerkt naar een concept-pro
jectplan en een ontwerp-bestemmingsplan. De
verwachting is dat de piekberging eind 2016 is
gerealiseerd.

