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InOLst-Wescpc,middeninSalland.vraagtmenzichajhoehetplatteland erindetoekomst uitmoet
zienomaan allefuncties rechttedoen.Alterraontwikkeldebednjfstypcu, waaronderhetwatergerichte
bednj/stype. Hetwaterpa
bedrij/ kannieuweperspectievenopenenenonbedoeldookeen
belangrijke bijdrage leven
irwikkelina,vande.gedachtenovermeervoudigruimtegebruik.
Hetplattelandheeft dejarenvangroeiin
delandbouwenproductiegerichtheid allang
verwisseldvoorcreativiteitomoplossingente
zoekenindegroenearenavanveeltegenstrijdigewensenenbelangen.Hierbijzitdeboerin
zijnwisselendedader-slachtofferrol: alsdader
omgaanmetdestraf,alsslachtoffer methet
ontbrekenaanhulp.Boerenwordenvoortdurendmetallerleiruimteclaimsbelaagden
ervarendaterheelveelredenenkunnen zijn
omermaargewoonmeetestoppen.Maarwie
heeft daaruiteindelijk allemaalbaatbij?Stel
dathettempovanbedrijfsbeëindiging doorgaat,wordtdatdanevensnelingevulddoor
anderefuncties? Hetplattelandzitmetzorgen
eniederdiedatstukNederland liefheeft ook,
ookdewaterbeheerders.

voorwiedan?waseenveelgesteldevraag.
Maaronafwendbaar wasdiekoersook,omdat
metdekomstvandereconstructiewet tochhet
procesopgangzoukomenomdiedoelente
realiseren.
Doorhetsamenvallen metaldieandere
vragennaarhectareswashetwaterschap
inmiddelservanovertuigdgeraaktdathetheel
zorgvuldigmetdestreekommoestgaan: luisterennaardewenseneneenplekinruimen
voorideeëndievanafdebasiskwamen.
Indelaatstejarenwerdenookideeënontwikkeldomboerenalsondernemersinte
schakelenbijhetbeheervandiegroen-blauwe

ruimte.DoorStorteldere.a.werd'boerenvoor-natuur' ontwikkeldendoorCorporaal
hetideevanfiscaliteit en waterschapslusten.
Zijhaddenhierbij hetoogmetkomde
boer/beheerderdegrond ineigendomtelaten
houden,maardezehiervoor-opeeneconomischverantwoordniveau-vooronbepaalde
tijd tebelonen.Deboerkanopzijn bedrijfdan
voornamelijk zelfdeplekkenaanwijzen en
inrichtenvoordatdoel,waardooropdeschaal
vanzijneigenbedrijfeennieuwoptimum
gaatontstaanvangoedekavelsvoordeproductieenslechtekavelsvoorgroen.
Uitdeberekeningendiegemaaktzijn
inallerleistudiegebiedenbleekdathet
inkomensperspectieftenopzichtevandealternatievengoedis:zelfsbetertotveelbeterdan
traditionelebedrijven endatgoldookvoor
bedrijven metinkomstenuitagrarisch
natuurbeheerendergelijke.
Ontwerp in Olst-Wesepe
Eenzestalaangrijpingspunten werd
onderkenddathouvastbiedtvoorhetlokaliserenvaneensamenhangend pakketvan
voorsrellen.Datwaren fysisch-geografischc
aspectenalsaardvanbodem,morfologie,
waterhuishoudingenwaterkwaliteit,historischruimtelijke structuur,deruimtelijke
samenhangdaartussenendebetekenishiervanvoornatuur-enwaterbeleid.Opgrond
hiervanisvoorgesteld omenkelezoneste
onderscheidendiezichhetbestelenenvoorde
ontwikkelingvandrienieuwe bedrijfsvormen
overeenkomstig'boeren-voor-natuur':een
zonevoornatuurgerichte,eenzonevoorlandschapsgerichteenalsnieuwstevormeenzone
voorwatergerichtebedrijven.Indiezones
hebbendegenoemdebedrijfsvormen eenbeter
perspectiefdanhiermeevergelijkbaretraditionelebedrijven.Datgoldzowelvoorbedrijven
van15hectare,alsvoordievan30of50hectare.

Het beleid van Waterschap Groot

Salland
HetnieuwewaterbeleidvanhetWaterschapGrootSallandvraagtuiteindelijkzo'n
tweeprocentvandelandoppervlaktebeschikbaartestellenaanmodernewaterfunctics.Die
vraagnaarhectareskomtbovenopdevraagdie
alophetgebiedafkwam endiegekanaliseerd
wasdoordeLandinrichtingscommissieOlstWesepe.Inhetkortkwamdatneeropeen
relatiefgrotevraagnaarhectaresvoorgroene
enblauwewensen,voornatuur enlandschap
vandeEcologischeHoofdstructuur, maarook
voorandereniet-landbouwdoelen.
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Declaimvoorniet-landbouwdoeleinden
werdalsgrootervarenenindestreekgezien
alseenonevenredighogeprijsdiesamengaat
met'verbeteringen'indestreek.Verbeteringen
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Indit artikelwordt het watergerichte bedrijf
er uitgelicht.

Wat is een watergericht bedrijft
Eenwatergericht bedrijf is bijvoorbeeld
een bedrijf van 30hectare dat haar gronden
geconcentreerd heeft liggen,maar waarvan
ongeveer eenderde deel laagligt en eenderde
deel vrij hoog.Het bedrijfis een zogenaamde
agro-kringloop, wat betekent datgeen kunstmest- ofandere hulpsroffen van buiten het
bedrijfaangewend worden.Ook bestrijdingsmiddelen blijven achterwege en bovendien
ontbreken cultuuttechnische 'verbetetingen'.
Op delagegronden staan regelmatig over
grote oppetvlakten plassen op het land en in
periode met veelneerslag staan de gronden
kortstondig onder watet:dit deel heeft een
uitdrukkelijke bergings-of retentiefunctic.
Wateroverlast iseen vastgegeven op zo'n
bedrijf waarbij een deelvan de regionale overlast als het ware wordt afgewenteld op die
locatie.Dezekavels worden alsgrasland
gebruikt.Demiddelhogegronden worden
grotendeels alsakkersgebruikt voor de eigen
krachtvoervoorziening; dezeworden bemest.
Dehooggelegen gronden worden als 'veld'
gebruikt voorextensievere begrazingen het
exploiteren vanbos.
Doordeaanzienlijke extensivering van het
productieniveau komt capaciteit vrij dieop
alternatieve wijze benut kan worden:door het
extensieve landgebruik alsruimte voot groene
doelstellingen (plus de beloning daarvoor!) en
in de lagezonevoor ruimte voor watet, dus
voor modern waterbeleid. Persaldoontsraat in
zo'n bedrijfeen aanzienlijke kosten-batenverschuiving die het bovendien mogelijk
maakt om een deel van dearbeidsfüm aan te
wenden voor heelandere dan agrarische werkzaamheden.
Alszulke bedrijven niet her en der maar

enigszins geconcentreerd ontwikkeld zouden
worden, ontstaan grotete gebieden die als
geheel een duidelijk groen en/ofblauw accent
krijgen watdeeffectiviteit in de hand werkt,
maat wat ookandere ontwikkelingen kan
stimuleren. Dezepositievegevolgen mag men
vetwachten op het vlak van biologische landbouw, toerisme en recreatie.Voorde praktijk
vande landbouw, in zones waar dit bedrijfsrype eigenlijk 'van nature'past, betekent het
dat men periodiek het land piasdras ofgeheel
onder water heeft staan.Uit oogpunt van
minetalen- en nuttiëntcnbchccr is frequente
onderdompeling meer een lust dan een last en
goed passend bij deproductiecapaciteit die
zichop dat bedrijfsgedeelte gaat instellen.

Wat kunnen de waterschappen
ermee ?
DeNederlandse watetschappen hebben
zichalle uitgesproken voor modern waterbeleid (Waterbeheer 21eeeuwofWaternood),
hetgeen betekent dat zij vandeactoten op het
platteland vragen uitdrukkelijk rekening te
houden met waterfuncties. Hiertoe wordr de
maatregelenset vasthouden, vertragen, bergen
en tenslotte afvoeren alsuitgangspunt gehanteerd, zo bovenstrooms mogelijk te beginnen!
Gemiddeld gesproken heeft elk waterschap
hier een bedrag van veletientallen miljoenen
euro's opdeagenda staan met als consequentie
dat enkele procenren landoppervlak aan het
bedrijfsateaal van delandbouw onttrokken
worden.Het lijkt erop dat dit niet meer nodig
isendat boeren bedrijfsmarig blauwe doelsrellingen kunnen realiseren, een mooi
perspectiefbovendien in het licht van de
Eutopeseofmondiale ontwikkelingen.
Maar dan wordt van waterschappen een
acnevestelhngname verwacht bij de toekomstige invulling van het platteland, net zoals
Waterschap GrootSalland dat doet in dit deel

van Overijssel. Dit schap positioneett zich
hiermee in principe alsregionale overheid op
een veelbreder terrein: niet alleen als ovetheid
met een smalle taakopvatting, maar alsoverheid voor her plartcland.

Ook het waterschap is hiermee beter

af
Waarzirtcn eigenlijk devootdclcn voor het
waterschap? Primair gaat het om de kans om
optimaal funcrionerende warersystemen te
realiseren mer grondgebruikers dieerjuist
structureel baat bij hebben in plaats van alleen
maar overlast.Eenbeter watersysteem voorkomt in principe deoverlasten gelijkertijd
allerlei rekorten op plekken waar onnatuurlijk
versnelde waterafvoer gebruik is.De haalbaarheid isdus een stetkcpte,maar ookde inpasbaarheid in het boerenbedrijf Doorde optelsom van de lokale transformatie naar
watergerichte bedrijven ontstaan op sttoomgebiednivcau (fluviaal) - in benedenstroomse
richting -ookgunstige effecren. De wateroverlast kan daar op termijn veelbeter beheersbaar
worden en dat isook wel wat waard.
En hiermee komt ook meer grip op het
deelvandemilieuproblematiek die inhetent is
aan de huidige,intensieve landbouw: extensiveren werkt integraal door opde belasting
door nutriênren en residuen van gewasbeschermingsmiddelen, opde waterkwaliteit
dus.
Besparingen voor het waterschap mag
men verwachten op vlak van beheer en onderhoud. Eendeel van diewerkzaamheden vervalt
immers ofwordt door deboerengedaan.Veel
speciale waterverbereringswerken kunnen op
rermijn geëxtensiveerd ofopgeheven worden.
Ook hierdoor neemt debegrotingsdruk af
Men mag dus voordelen verwachten op
vlak van watethuishouding en stroomgebied,
aangaandede watetkwaliteit, op vlakvan
inrichting, onderhoud en beheer, en daarmee
op vlak van budget, begroting en financiën.

Doorgaan op dit moment is
uitstekend
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Naar mening van de Landinrichtingscommissie verdient het vootstel van Alterra
alleaandacht.Juist omdat het boeiende kansen
biedt die nog heelveelvragen oproept en die
vooreen belangrijk deelalleen zijn te beantwoorden in een vervolgstudie aan de hand van
een concreet voorbeeld. Decommissie stelt dan
ook voor om het voorstel voor te leggen aan de
Reconsttuctiecommissie Overijssel, terwijl het
waterschap in desrreekwilsonderen ofproblemen in depraktijk vanhet waterbeheer mede
zijn op te lossen ineen watergericht bedrijf.
Tweevliegen in een klap:open communicatie
met destteek en inhoudelijk eenstap verder.
Het bijzondere isdat eraleengroot beschikbaat oppervlak ligropeen plekdie al bijna
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optimaal is.De Landinrichtingscommissie
heeft inmiddels ook laten weten die hectares
voordatdoel tewillen inzetten.

Een pilot?
Ishet toeval dat ongeveer opde optimale
plekgenoeg hectares bij elkaar liggen? In ieder
geval komt dat heel mooi uit, want er moet
nogheel wat gebeuren om de aanbevelingen
waar temaken. Concreet moet gedacht worden
aan de bedrijfsopzet en -voering, aan zaken als
omgaan met risico's en verantwoordelijkheid.
Het zou deoverheden sieren alszij zich hiervoorgezamenlijk sterk willen maken. Het past
naar verwachting in het tweede Structuurschema Groene Ruimte, bij de doelstellingen
vande reconstructie van het platteland en bij
het regionale waterbeleid.
Bovendien zorgt deaanbeveling vanAlterra voordiscussie overde toekomst van het

platteland, de rolvan ondernemers en de
positie van waterschappen. De waterschappen
alsactieve meedenker inzaken diede relatie
grondgebruik-waterbcheer-plattelandseconomie betreft. Zij zijn bij uitstek de partij
diedichtbij de praktijk op het platteland staat,
meer nogdan provincies.
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Conclusie
Wateroverlast kan 'geëconomiseerd'
worden en kan een structurele plek gegeven
worden binnen landbouwbedrijven op het
platteland. Het zijn naar bevindingen van
Alterra en LEIbedrijfstypen diede vergelijking
met traditionele bedrijven heel goed kunnen
doorstaan, beter scoren zelfs!Met zulke
bedrijven kunnen veelconflicten over traditioneel strijdige ruimtewensen opgelost en
voorkomen worden. Eenmooie uitdaging voor
hetNederlandse 'polderlandschap', maar dan
met zoveel mogelijk water. ;
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