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Slotbijeenkomst Case study Baakse Beek
Op 30 januari 2014 vond de slotbijeenkomst plaats van de CARE case study Baakse Beek. Het CAREproject is de afgelopen drie jaar intensief betrokken geweest bij het gebiedsproces in het Baakse
Beek-Veengoot gebied. Onze rol was om met nieuwe kennis de effecten van klimaatverandering op
het Baakse Beek-gebied beter in beeld te brengen en om samen met de stakeholders
adaptatieopties te ontwikkelen om ongewenste effecten van klimaatverandering te verminderen.
In de ochtend zijn de resultaten van het CARE-onderzoek gepresenteerd en vond een levendige
discussie plaats over de betekenis van de resultaten voor de belangrijkste gebruikers en beheerders
van het gebied.
Binnen CARE is het zoeken naar mogelijkheden voor een geïntegreerde gebiedsadaptatie een
belangrijk aandachtspunt. In de middag gingen de aanwezigen in drie deelgebieden na in hoeverre
integratie van maatregelen mogelijk is en of daar draagvlak voor bestaat.

CARE workshop Baakse Beek in de statenzaal van de Provincie Gelderland (foto: Jerry van Dijk)

Plenair ochtendprogramma
Effecten van klimaatverandering en mogelijkheden voor adaptatie
Flip Witte geeft een overzicht van de belangrijkste effecten van klimaatverandering op het Baakse
Beek-gebied die uit het CARE-onderzoek naar voren zijn gekomen.
Klimaatverandering is nu al aan de gang. De temperatuur in Nederland is de afgelopen eeuw met ca.
2oC gestegen. De neerslag is met 20% toegenomen, waarbij de intensiteit van de buien groter is.
Het W+ scenario van het KNMI voorspelt drogere zomers, met vochttekorten en lagere
grondwaterstanden, afgewisseld door piekbuien. Deze droogte heeft negatieve gevolgen voor zowel
de landbouw als voor de natuur.
Voor de landbouw geldt dat er zowel positieve als negatieve effecten van klimaatverandering zijn te
verwachten. Naast klimaatverandering zijn met name de internationale economische ontwikkelingen
en de mate van innovatie van grote invloed op het landbouwbedrijf. Grasteelt, maar ook maïsteelt
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kunnen profiteren van klimaatverandering, mits slimme beregening blijft toegestaan. De
aardappelteelt is zeer kwetsbaar (zie tabel 1).

Tabel 1 De belangrijkste gewassen in volgorde van meest negatief tot positief beïnvloed door
klimaatverandering. De belangrijkste klimaateffecten staan per gewas genoemd.

Voor de natuur geldt dat in het W+ scenario natte ecosystemen schade oplopen, vooral de
voedselarme en door kwel gevoede natuur. De omstandigheden voor droge natuur worden
gunstiger. De verdroging in het W+ scenario is te compenseren door een verhoging van de
grondwaterstand met 20 cm (zie figuur 1).

Huidig klimaat

+

Scenario W met 20
cm verhoogde
grondwaterstand

Scenario W

+

Figuur 1. De Kansrijkdom van het natte
natuurtype Dotterbloemverbond bij het
huidige klimaat (linksboven, kansrijk
rood, kansarm blauw). De kansrijkdom
gaat onder het W+ scenario achteruit
(rechtsboven), maar dit kan worden
gecompenseerd door de
grondwaterstand met 20 cm te
verhogen (linksonder).
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Het is mogelijk om het natuurnetwerk te versterken in het Baakse Beek-gebied, zodat soorten het
opschuiven van geschikte klimaatzones kunnen volgen en de grilligheid van het weer beter op
kunnen vangen (weersextremen). Extra natuur is echter alleen effectief als het wordt aangelegd op
de natste plekken en daar waar nu al een redelijke goede connectiviteit is (zie figuur 2).

Bezettingskans

Figuur 2. Extra natuur in het Baakse Beek-gebied draagt bij aan een klimaatbestendig robuust natuurnetwerk,
waarin weersextremen kunnen worden opgevangen en soorten naar het noorden kunnen opschuiven.

Discussie: wel of niet beregenen?
De discussie spitst zich toe op het beregenen in het toekomstige klimaat. Als er in de toekomst niet
meer beregend zou mogen worden pakt het W+ scenario voor de landbouw duidelijk ongunstiger uit.
Sommigen van de aanwezigen zijn tegen beregenen, omdat dit nog meer grondwater vraagt en
daardoor extra ongunstig zal uitpakken voor de natuur. Anderen zijn voorstander, maar verwachten
wel dat er ‘slimmer’ met water moet worden omgegaan:
"De uitdaging is vooral om slimme maatregelen te bedenken. Wij zijn niet voor of tegen beregening.
Ik denk dat het punt is dat we ofwel teveel ofwel te weinig water hebben. Een goede verdeling van de
hoeveelheid water en de beschikbaarheid, dat gaat de uitdaging worden. Landbouw is toch een
belangrijke productiefactor in ons gebied. En in die zin is het kijken naar beregening en
grondwaterstanden belangrijk. We moeten kijken wat de optimale oplossing is voor het
verdeelvraagstuk van water."
De menselijke factor
Martha Bakker presenteert de resultaten van het model RULEX (RUral Land EXchange), waarmee de
toekomstige landtransacties tussen agrariërs onderling en tussen agrariërs en natuurbeheerders
worden gesimuleerd. Een belangrijke veronderstelling van CARE is dat overheidsmaatregelen de
beste kans van slagen hebben als zij ‘meebewegen’ met de autonome reacties van sectoren en
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grondgebruikers. Het overheidsbeleid zou gunstige ontwikkelingen moeten ondersteunen en, waar
nodig, tegenwicht moeten bieden aan ontwikkelingen die lokaal of regionaal een negatieve
uitwerking hebben. RULEX levert informatie over verandering in landgebruik en de ontwikkeling van
landbouwbedrijven als gevolg van klimaatverandering, economische ontwikkelingen en sociale
factoren zoals veroudering en opvolging.
Een algemene trend in alle scenario’s is dat door schaalvergroting het aantal bedrijven in het Baakse
Beek-gebied afneemt en dat veeteeltbedrijven in aantal toenemen ten koste van
akkerbouwbedrijven.
Verder laten de RULEX-resultaten zien dat autonome grondtransacties weliswaar leiden tot extra
natuuraankopen, maar dat daarmee geen grotere aaneengesloten natuurgebieden te realiseren zijn.
Daarnaast blijkt dat agrariërs bij het huidige subsidiestelsel matig geïnteresseerd zijn in deelname
aan agrarisch natuurbeheer, maar dat men wel gevoelig is voor de mate waarin in hun omgeving aan
agrarisch natuurbeheer wordt gedaan (positieve beïnvloeding).
Discussie grondbank en schaalvergroting
Tijdens de discussie wordt geconcludeerd dat het proces van vrijwillige grondtransacties in de
huidige situatie eigenlijk een best succesvolle manier is om aaneengesloten natuurgebieden te
verwerven, mits er een grondbank is waar gronden uitgeruild kunnen worden. Er wordt benadrukt
dat agrariërs vooral behoefte hebben aan duidelijkheid, wat inhoudt dat de provincie duidelijk
aangeeft waar zij het natuurnetwerk verder wil ontwikkelen en waar niet.
Over de trend dat agrarische bedrijven steeds groter worden wordt het volgende opgemerkt:
"We hebben in het verleden gezien dat bedrijven die sterk wilden groeien gewoon uit Nederland
vetrokken. De vraag is wat dat in de toekomst gaat opleveren, of men dat zal blijven doen en wat dat
voor de grond zal betekenen. Prijzen gaan naar beneden; geen boer kan nog boeren. Dat mag niet
gebeuren; als je weet dat er in Oekraïne al landbouwbedrijven zijn met meer dan 2500 koeien, daar
kunnen we helemaal niet tegenop in de toekomst”.
De middagsessie: in groepen aan de slag
Zelf aan de slag met toekomstbeelden en adaptatiemaatregelen
In de middag gaan de aanwezigen zelf aan de slag met adaptatiemaatregelen in drie deelgebieden:
de Landgoederenzone, Wolfersveen en Vragender (zie figuur 3). Er worden adaptatiemaatregelen
gekozen en de kaartjes met maatregelen worden in de deelgebieden geplaatst op die locaties waar
men de maatregelen zinvol vindt. Als achtergrondmateriaal was een groot aantal kaarten aanwezig,
onder andere op basis van de CARE-onderzoeksresultaten van de situatie in de deelgebieden.
De opdracht is: hoe kunnen we, gezien de verwachte veranderingen die op ons afkomen, een
klimaatrobuust landschap in de Baakse Beek ontwikkelen? Neem hierin onder andere de
geschiedenis, inwoners, bedrijvigheid, natuur en fysieke landschapskarakteristieken van het gebied
mee. En geef aandacht aan integratie tussen stakeholders en tussen adaptatiemaatregelen.
Elke groep werd gevraagd om zich te richten op een selectie van adaptatiemaatregelen. Voor de
discussie waren maatregelen geselecteerd die cross-sectoraal zijn, dat wil zeggen waarvoor
samenwerking dan wel draagvlak nodig is tussen sectoren om ze te kunnen uitvoeren. Daarnaast
hebben de maatregelen een ruimtelijke component, waardoor er een verandering in grondgebruik is.
Uit een van te voren uitgevoerde enquête onder de deelnemers bleek dat er een redelijk goed
draagvlak aanwezig was voor deze maatregelen (met uitzondering van het vergroten van
natuurgebieden). Daarnaast konden de deelnemers ook andere adaptatiemaatregelen aandragen.
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Figuur 3. De deelgebieden van de middagsessie: Landgoederenzone, Wolfersveen en Vragender.

Alle adaptatiemaatregelen staan beschreven in het Factsheet Rapport Adaptatiemaatregelen, dat
van te voren aan alle deelnemers was opgestuurd. Tabel 2 vat samen welke maatregelen in de drie
deelgebieden werden geselecteerd en welke randvoorwaarden daarbij werden genoemd.

Deelgebieden
Adaptatie
maatregelen

Landgoederen

Randvoorwaarden
Wolfersveen

Vragender

W1.2 - Berging water in natuurgebied

+

+

+

W2.6 - Herdimensioneren

+

+

+

N2.2a – Groene infrastructuur natte natuur

+

+

+

Waterbergen in natuurgebieden op voorwaarde
dat de waterkwaliteit niet in strijd mag zijn met
natuurtype: wel in rabatbossen en broekbossen
maar niet in dotterbloemhooilanden en
blauwgraslanden.
Herdimensioneren waterlopen alleen effectief als
het grootschalig gebeurt. Agrariërs compenseren
voor leveren ‘blauwe diensten’
Combineren met N2a – natuurvriendelijke oevers
(zie figuur 5).
Natuurvriendelijke oevers combineren met
herdimensioneren waterlopen (zie W.2.6).
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N2.2b – Groene infrastructuur opgaande begroeiing

+

+

W2.4 - Hermeanderen

Beheer en financiering organiseren door een
collectief. Het weghalen en verplaatsen van
houtwallen toestaan. Letten op inpasbaarheid in
het landschap
Rekening houden met cultuurhistorie van het
gebied (zie oude meanders op de hoogte kaart)

+
N3.1 – Vergroten natuurgebieden

+

Gaat wel ten koste van ruimte voor
voedselproductie.

Extra adaptatiemaatregelen die werden ingebracht tijdens workshop
W2.1 – Verdamping reduceren

+
L6.1 – Verbreding natuurbeheer

+
L5.3 - Verbeteren organisch stof en structuur bodem

+
L1.2 – Andere gewassen akkerbouw

+

Naaldbossen omzetten in loofbossen in de
laagste gebieden, zodat deze ook onder water
gezet kunnen worden (zie W1.2).
Leveren groene en blauwe diensten draagt bij
aan de aantrekkelijkheid van het landschap. Voor
de boeren in en rondom de landgoederen liggen
goede kansen voor verbreding.
Verbeteren bodemstructuur en organische stof
draagt ook bij aan het vasthouden van water in
het gebied.
Andere gewassen en rassen die beter tegen het
veranderende klimaat kunnen.
Dit vraagt nieuwe kennisontwikkeling.

Tabel 2 Overzicht van de adaptatiemaatregelen die tijdens de workshop werden geselecteerd in de drie
deelgebieden. De belangrijkste randvoorwaarden voor de uitvoering van de maatregelen zijn aangegeven.
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De hoogtekaart is geschikt om de oude meanders en laagste gebieden te identificeren, geschikt voor de
maatregelen W1.2 berging water in natuurgebied en W2.4 hermeanderen waterlopen (foto: Synergos)

Figuur 4. De geselecteerde adaptatiemaatregelen voor het deelgebied Wolfersveen op kaart.
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Figuur 5. Door het herdimensioneren van waterlopen is het mogelijk om water te bergen binnen de waterloop.
GLG geeft de situatie bij een lage grondwaterstand en GHG geeft de situatie aan bij een hoge grondwaterstand.

Conclusies en afsluiting
Opvallend was dat de gebiedskennis die de groepsleden hebben, meer dan in vorige bijeenkomsten
ter sprake kwam en benut werd. Waar de CARE-bijeenkomsten tot nu toe vooral gericht waren op
de modellen die gemaakt werden, hoe deze in elkaar steken en wat er precies wordt berekend, ging
deze laatste bijeenkomst duidelijk over de toepassing van de maatregelen in het gebied.
Tegelijkertijd werd er door alle partijen constructief meegedacht, en was iedereen in de gelegenheid
om te reageren. Ook werd er naar de standpunten van de andere partijen gevraagd, wat een
levendige dialoog opleverde.
Deze bijeenkomst was een goed voorbeeld hoe wetenschappelijke inzichten samen met
gebiedsexpertise tot mooie nieuwe plannen kunnen leiden.
Het volgende citaat geeft dit goed weer:
"Vanuit klimaatverandering ligt er een opgave voor de verschillende functies die het gebied heeft.
Een functie is de natuur en het verbinden van de natuur, de andere is dat je wilt zorgen voor
voldoende water voor landbouw en natuur, en de derde is de woonfunctie waarbij je te maken hebt
met een woongebied dat af en toe onder water loopt. Het mooie is dat je een pakket van
maatregelen kan bedenken waarbij je optimaal tegemoet komt aan de opgaves die in het gebied
liggen."
Arno Gosselink, de coördinator van het gebiedsproces Baakse Beek, gaf aan dat hij de resultaten van
deze en de eerdere workshops goed kan gebruiken voor het ontwikkelperspectief van het Baakse
Beek-gebied, juist omdat daarvoor de klimaatontwikkeling de verbindende factor vormt.
Tenslotte spraken Antoinet van Helvoirt, Heemraad bij het Waterschap Rijn en IJssel, en Jan Markink,
gedeputeerde bij de Provincie Gelderland, hun waardering uit voor het gebiedsproces, waarin
betrokkenen uit het gebied en onderzoekers van de kennisinstituten met elkaar hebben nagedacht
over een klimaatbestendige en toekomstbestendige inrichting van het Baakse Beek-gebied.

8

Communicatie is essentieel
Wij proberen onze stakeholders en partners zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de
ontwikkelingen en voortgang van het project. Via deze nieuwsbrief en de informatie op onze
internetpagina (www.klimaatonderzoeknederland.nl) kunt u ons volgen. Producten en publicaties
worden op deze website geplaatst. Wie iets te melden heeft over dit thema en/of het onderzoek
daarover (nieuws, activiteiten, interessante ontwikkelingen e.d.) of iemand op de verzendlijst van
deze nieuwsbrief wil zetten, kan contact opnemen met annelies.bruinsma@wur.nl.
Agenda
 Stakeholderbijeenkomst Tungelroyse Beek: voorjaar 2014
 Deltas in Times of Climate Change II, Rotterdam, 24-26 September 2014
 Slotbijeenkomst CARE: najaar 2014
Deze nieuwsbrief wordt uitgegeven in het kader van het project Klimaatbestendig maken van het platteland (Climate Adaptation for Rural
arEas), een project van het programma Kennis voor Klimaat. Het onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat wordt mede gefinancierd door
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Suggesties en aanmeldingen voor deze nieuwsbrief kunt u mailen naar
annelies.bruinsma@wur.nl.
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