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Dat Nederland steeds vaker te maken krijgt met periodes van droogte is geen
nieuwe informatie meer. Een belangrijk vraagstuk blijft echter hoe de agrarische
sector in Nederland inspeelt op het veranderende klimaat. Middels een casestudy in
Breklenkamp, Overijsel wordt onderzocht welke investeringen agrariërs al gedaan
hebben met betrekking tot waterbeheer en welke waarde deze agrariërs aan water
geven. Vervolgens wordt dit in een bredere context geplaatst over de waarden van
water in Nederlands waterbeleid. Dit onderzoek past in een maatschappelijke
ontwikkeling waarin de verschillende waarden van water lijken te veranderen.

Droogte in Nederland
Afgelopen zomer zijn delen van Nederland
overstroomt. Tegelijkertijd kampen we steeds vaker
met droogte. De zomers van 2018, 2019 en 2020
waren extreem droog, wat geleid heeft tot een daling
van de grondwaterspiegel en langdurige schade
aan de landbouw en natuur [1]. Deze nieuwe situatie
vraagt om een andere aanpak, zowel op nationaal
als op lokaal niveau. Het Nederlandse watersysteem
is voornamelijk ingesteld op het afvoeren van water.
Gezien de heftige regenbuien en overstromingen
afgelopen zomer in delen van Zuid-Limburg blijft
dit belangrijk. De uitdaging voor waterbeheer en
beleid is om beter voorbereid te zijn op beide. Het
vasthouden en bergen van water is tot aan de recente
droge periodes niet een prioriteit geweest. Dit is op
zich logisch aangezien Nederland niet vaak met zulke
droge zomers te kampen heeft gehad en er bijna
altijd sprake is geweest van een neerslagoverschot.
Door de recente periodes van droogte is duidelijk
geworden dat water pas wordt gemist als het er
niet is. De vraag is nu hoe we ervoor zorgen dat
we in de toekomst om kunnen gaan met extremer
weer; langere periodes zonder neerslag en juist
heftigere buien. Daarmee verandert de waardering
voor water, voor beleidsmakers, waterbeheerders en
water gebruikers. Te veel water zorgt voor overlast
en daarmee voor kosten maar wanneer er te weinig

is wordt pas duidelijk hoe waardevol water is. Door
het expliciet maken de waarde(n) van water zal de
discussie rondom het waterbeheer voor de toekomst
op een andere manier gevoerd worden. Verschillende
waarden spelen een rol in het tot stand brengen van
een werkbaar waterbeheer, maar het is dus wel nodig
om de waarden expliciet te maken.
Eén van de sectoren die vaak last heeft van zowel
wateroverlast als droogte is de agrarische sector [2].
Ook door agrariërs wordt aan water een bepaalde
waarde toegekend, vaak impliciet. Dat deze waarde
aan het veranderen is kun je bijvoorbeeld al te zien
aan de investeringen die agrariërs gemaakt hebben
afgelopen jaren. Er zal steeds vaker een beroep
worden gedaan op agrariërs om watersystemen te
helpen beheren, te (co-)investeren en te sturen naar
een wenselijke toestand: boeren als waterbeheerders
[3]. Van een afstand is het makkelijk te bedenken
hoe de agrarische sector zou moeten veranderen.
Maar helemaal wanneer beleid en beheer (deels)
afhankelijk is van de investeringsbeslissingen van
individuele agrariërs is het van groot belang om
inzicht te krijgen in de persoonlijke en veranderende
in de waardering van water. Welke waarden geven
agrariërs aan water en (waarom) zijn deze waarden
veranderd door de droogte van de afgelopen drie
jaar? Hoe zien agrariërs de toekomst van hun bedrijf
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DE WAARDE VAN WATER



Het toekennen van een waarde aan water is lastig,
omdat het bijna altijd onbewust gebeurt en impliciet wordt gedaan door watergebruikers, water
beheerders en beleidsmakers. De laatste jaren is
de discussie over de waardering van water meer
op de voorgrond gekomen en de Verenigde Naties
hebben het jaar 2021 uitgeroepen tot het jaar van
‘valuing water’ [4]. Trends als bevolkings- en economische groei en toenemend zoetwatergebruik
leiden tot meer waterschaarste. Deze toegenomen
waterschaarste vraagt om een beter beheer van de
watervoorraden, en vooral om een verandering in de
manier waarop water en water gerelateerde goederen worden gewaardeerd. In veel gevallen is het
namelijk niet het gebrek aan technische oplossingen
om schaarse waterbronnen efficiënter te gebruiken,
maar een passend beleid Er wordt gediscussieerd
dat tekortkomingen in waterbeleid kunnen worden
toegeschreven aan het ontbreken van een inzicht van
de verschillende waarden van water. Idealiter omvatten de waarden van water zowel gebruikswaarden
(bijvoorbeeld voor irrigatie) als niet-gebruikswaarden
(bijvoorbeeld het kijken naar of varen op water),
waarden voor mensen èn natuur, en zowel huidige als
(potentieel) toekomstige waarden. Hiervoor ontbreekt
het nog aan instrumenten. Het in kaart brengen en
beter begrijpen van de waarden van water is belangrijk voor het verbeteren van de besluitvorming over
waterbeheer [5]. Echter, water wordt op veel manieren en door verschillende belanghebbenden gebruikt,
die allemaal verschillende perspectieven hebben op
het toekennen van een waarde aan water. Er bestaan
daarom verschillende definities van en ‘waarheden’
over de waarde van water.
In dit onderzoek focussen we op de gebruikswaarden
en hebben we de waarde van water opgedeeld in drie

gelijkwaardige waarden: sociaal, economisch
en ecologisch.
 De sociale waarde van water toont bijvoorbeeld de
sociale zekerheidswaarde van water, waar water
zekerheid biedt door werkgelegenheid te creëren
of als productiefactor. Daarnaast is er ook de
sociale stabiliteitswaarde van water, waar water de
sociale stabiliteit kan vergroten (veilig drinkwater,
irrigatiewater) of verkleinen (overstromingen,
conflict over toegang tot beperkte hulpbronnen).
In het onderzoeksgebied Breklenkamp houdt de
sociale waarde bijvoorbeeld het voortbestaan van
de agrarische bedrijven in. Droogte heeft geleid
tot regelgeving omtrent het gebruik van water,
waardoor agrariërs zich steeds meer in een hoek
geduwd voelen in de maatschappelijke discussie.
 De economische waarde van water kan
gedefinieerd worden als de prijs van water in een
watermarkt, maar ook als de prijs van hydraulische
infrastructuur die nodig is om water op de boerderij
op te slaan, te verplaatsen en te irrigeren. Agrariërs
zijn constant genoodzaakt om een kosten-baten
afweging te maken betreffende hun investeringen
en lopende kosten.
 De ecologische waarde van water toont de rol
van water binnen een ecosysteem. Dit houdt
bijvoorbeeld in hoe water aan natuur ten goede
komt en welke waarde het landschap heeft. In
Breklenkamp vertaalt dit zich bijvoorbeeld in de
afwegingen van het waterschap ten aanzien van
het in het gebied gelegen natura 2000 gebied. Dit
natura 2000 gebied wordt ook als watergebruiker
gezien en wordt daarom ook meegenomen in het
toekomstige watergebruik.
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Afbeelding 1:

De ligging van Breklenkamp is rood
omcirkeld. Het gebied van waterschap
Vechtstromen is groen weergegeven.
De kaart van Nederland laat alle
waterschappen zien.
Bron: https://www.waternatuurlijk.nl/vechtstromen/
(28/06/21)

tegemoet onder de invloed van klimaatverandering?
Welke redenen hebben zij om (geen) maatregelen
te nemen om hun bedrijf aan te passen aan de
droogte? Om deze vragen te adresseren hebben
we gekeken naar de veranderde perspectieven van
de waarde van water van individuele agrariërs en
van een grootgrondbezitter in Noordoost Twente.
Zoals in Box 1 beschreven staat is de waarde van
water voor dit onderzoek onderverdeeld in een
economische, sociale, en ecologische waarde.
Deze drie verschillende waarden van water kunnen
worden toegepast om te zien hoe agrariërs de
waarde van water gebruiken wanneer er wordt
overwogen om bepaalde investeringen te maken.

Agrarisch waterbeheer
in Breklenkamp
In dit onderzoek hebben we gekeken naar
Breklenkamp, een buurtschap gelegen in
Noordoost Twente, tegen de grens met Duitsland
(zie Afbeelding 1). Twente is een van de regio’s die
het meeste last gehad heeft van de droge zomers
van de afgelopen drie jaar. Periodes van droogte
zijn echter niet alleen van de laatste tijd. Een
geïnterviewde agrariër uit Breklenkamp vertelde
bijvoorbeeld: “Elk jaar heb je wel een periode dat
het heel droog is […] constant kijk je of er water
wegloopt of dat er water nodig is”. De jaren 1947,
1959 en 1976 en 1983 worden ook genoemd als
extreem droge jaren [6].
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Naast periodes van extreme droogte, zijn
periodes met hevige regenval ook een probleem
in het oosten van Nederland. ‘Hevige regenval
brengt agrariërs in de problemen’ luidden de
krantenkoppen in juni dit jaar nog, waarin werd
aangegeven dat agrariërs in het oosten van het
land worstelden met de grote hoeveelheid regenval
[7]. Mede door regenval en de grote hoeveelheid
water is het waterbeheer in Nederland altijd gericht
geweest op het water zo snel mogelijk afvoeren.
Breklenkamp had van tijd tot tijd ook te maken
met wateroverlast. Zoals een van de geïnterviewde
agrariërs aangaf: “Toen ik jonger was maakte ik
sommige jaren foto’s van hele landerijen die ’s
winters onder water stonden!”. Om de ontwatering
van het gebied te bevorderen is in 1934 het
Dinkelkanaal gegraven. Alhoewel wateroverlast
tot op de dag van vandaag een probleem kan
zijn in het gebied, zoals de hevige regenval in
juni 2021 liet zien, zijn extreme gevallen zoals
hierboven beschreven niet meer voorgekomen in
de afgelopen jaren.
In Breklenkamp is dus goed zichtbaar hoe dun de
grens is tussen wateroverschot en watertekort.
Ten tijde van geen regenval ontstaan er gauw
watertekorten. Maar als er eenmaal regen valt,
willen agrariërs graag dat het grondwaterpeil niet
te hoog stijgt. Om deze reden is er onlangs een
pilot met kleine stuwen gestart; een samenwerking
tussen vijf agrarische bedrijven en waterschap
Vechtstromen. Met deze stuwtjes wordt er gewerkt
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METHODE


Voor ons onderzoek hebben we de agrariërs die
betrokken zijn bij het samenwerkingsverband
in Breklenkamp geïnterviewd door middel
van semigestructureerde interviews. De
interviews zijn gedaan op vijf verschillende
bedrijven, met in totaal zeven agrariërs. In
de interviews hebben we gevraagd naar de
effecten die de droogte op de boerderijen
heeft gehad. Vervolgens vroegen we naar de
investeringen die de agrariërs onlangs hebben
gemaakt en naar de investeringen die ze in de
toekomst nog van plan zijn te maken om zich
beter tegen de droogte te wapenen. Daarna
hebben we gevraagd naar de aspecten die
meespelen bij het maken van investeringen,
om zo de achterliggende gedachten expliciet
te maken. Op deze manier wilden we inzicht
krijgen in de bereidheid om te investeren
in maatregelen rondom water, en wat de

invloed van droogte hierop is geweest. Bij het
analyseren van de antwoorden en om deze te
kunnen omzetten naar wat dit betekent voor
‘de veranderde waarde van water’ hebben we
een literatuurstudie gedaan naar de waarde van
water.
Om een breder beeld van het gebied en van
het samenwerkingsverband te krijgen en hoe
de waarde van water veranderd is, hebben we
ook twee interviews gedaan met Waterschap
Vechtstromen, en een interview met Stichting
Twickel. Deze stichting bezit veel grond, zowel
met agrarische- alswel met natuurfunctie in
Breklenkamp. Een aantal agrariërs pachten
stukken grond, dus de stichting is ook een
belanghebbende in dit gebied. Stichting
Twickel zich in voor de belevingswaarde en de
natuurwaarde op hun gronden.



aan een klimaatrobuuster watersysteem en kan er
worden ingespeeld op zowel periodes van droogte
als periodes met wateroverschot. De agrariërs
kunnen zelf de hoogte van de stuwtjes aanpassen,
en daarmee beter inspelen op veranderende
waterbeschikbaarheid in het gebied. Het
waterschap blijft wel eindverantwoordelijk voor de
stuwen. Dit is niet de eerste keer dat agrariërs met
het waterschap overleggen om water beter vast te
houden in het gebied. In 1976 stelden agrariërs ook
al voor om verschillende stuwen in het gebied aan
te leggen om water beter vast te kunnen houden.
Het waterschap achtte de urgentie niet hoog
genoeg om actie te ondernemen [5]. Tijdens het
onderzoek werd ook duidelijk dat de agrariërs deze
stuwen al langere tijd graag wilden hebben. Door
de aanhoudende droogte van de afgelopen drie
jaar, is het perspectief hierover bij het waterschap
toch veranderd, en worden de stuwtjes alsnog
geïmplementeerd. Er is een verandering in de
waarde en de waardering van water gekomen
bij het waterschap. De samenwerking tussen de
agrariërs en het waterschap rondom de stuwtjes is
een pilot, en duurt drie jaar. Aan het einde van de
drie jaar zal er worden geëvalueerd wat de effecten
geweest zijn voor de agrariërs en het waterschap,
en of de stuwtjes worden uitgebreid of misschien
weer verwijderd. Om de verandering van de waarde
van water te onderzoeken bij agrariërs is daarom
dit samenwerkingsverband als startpunt voor ons
onderzoek gekozen. Hoe dit onderzoek is opgestart
is terug te lezen in Box 2.

Invloed van droogte
op agrarische investeringen
De droge en hete zomers van de afgelopen drie jaar
zijn ook in Breklenkamp zeker goed gevoeld. Zo werd
er uit de interviews duidelijk dat de oogst aanzienlijk
minder was. Dit betekent dat er extra voer moet
worden ingekocht. Uit de interviews kwam naar voren
dat de droge periodes de agrariërs aan het nadenken
hebben gezet. Zo wordt er nu nagedacht over
investeringen die hun bedrijven droogtebestendig
kunnen maken. De investeringen kunnen worden
verdeeld in vier thema’s: 1) investeringen in
waterinfrastructuur, 2) bedrijfsvoering, 3) tijd en 4)
overige investeringen. In de volgende alinea’s worden
deze investeringen specifieker uitgelegd.
Waterinfrastructuur
Uit de interviews kwam naar voren dat een
aantal agrariërs bereid is om te investeren in
waterinfrastructuur, om water in tijden van droogte
op de velden te kunnen brengen. Zo gaf één van
de geïnterviewde agrariërs aan om in de toekomst
te willen investeren in het kunnen oppompen van
water, en wellicht in een druppelirrigatiesysteem.
Deze agrariër vertelde wel dat hij eerst nog een pilot
over druppelirrigatie wilde afwachten, aangezien
het druppelsysteem veel werk vereist. Hij is echter
wel bereid om in de toekomst deze investering te
maken, ondanks het extra werk. Een andere agrariër
uit het gebied gaf aan geïnteresseerd te zijn in het
aanschaffen van een waterkanon, om daarmee de
velden te kunnen irrigeren. Interessant was dat het
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Afbeelding 2:

Foto’s gemaakt in Breklenkamp.
Van boven naar beneden: weiland; één van de
stuwtjes die (net) aangelegd is door Waterschap
Vechtstromen; de grote stuw die al eerder
aangelegd is door het waterschap.

antwoord op de vraag of hier drie
jaar geleden ook over had nagedacht
luidde “Nee, niet zo zeer als nu”. De
droogte van de afgelopen drie jaar
heeft dus wel degelijk invloed gehad
op de bereidheid om te investeren. Met
een waterkanon zal het watergebruik
van deze agrariër omhooggaan.
Opvallend is dat andere agrariërs
nadrukkelijk aangaven geen rekening
te hebben gehouden met investeringen
in waterinfrastructuur. Deze agrariërs
hebben een nuchtere kijk op de droge
jaren en gaven aan: “het [de droogte] is
iets natuurlijks. Die drie jaar is toeval. Dit
jaar is het bijvoorbeeld al te nat. […] De
opwarming van de aarde kan je eenmaal
temperen, maar niet stilhouden.”.
Ondanks dat niet alle agrariërs bereid
zijn om investeringsbeslissingen te
maken op hun eigen bedrijf, wordt er
wel door alle agrariërs geïnvesteerd in
het implementeren van de stuwtjes, in
samenwerking met het waterschap. Voor
de agrariërs kan dit eerder gezien worden
als een investering in tijd, deze investering
wordt later in dit artikel uitgelegd.
Bedrijfsvoering
Om met de droogte om te kunnen gaan,
hebben twee agrariërs ook aanpassingen
gedaan in de manier waarop zij hun
boerderij beheren, en dan met name in
de grassen en gewassen die op hun land
staan. Eén agrariër vertelt dat hij aan het
experimenteren is met droogtebestendige
grassen. Een type gras dat dieper wortelt
en daarmee beter tegen droge periodes
kan. Als een perceel opnieuw ingezaaid
moet worden, worden er een aantal types
geplant en dan gekeken welke soort de
koeien het lekkerst vinden. Een andere
agrariër is actief bezig met wisselteelt
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om zo het organische stofgehalte in zijn grond te
verhogen: “Die organische stof, dat is gewoon een
spons voor water”. Deze ontwikkeling is echter
niet van de laatste tijd, dit doet de agrariër al zo’n
10 á 15 jaar.
Tijd
Zoals eerder uitgelegd, zijn vijf boerderijen een
samenwerkingsverband gestart met Waterschap
Vechtstromen. Door middel van het plaatsen van een
aantal stuwtjes moet het water beter worden vastgehouden in het gebied. De stuwtjes worden geplaatst
door het waterschap, maar het vereist daarnaast ook
een investering van de agrariërs: tijd. Zo wordt er al
langere tijd gepraat over dit project, en daarnaast
kijken de agrariërs zelf wanneer het nodig is om de
kleine stuwen omhoog of omlaag te doen. De agrariërs zijn actief betrokken bij het project aangezien zij
het gebied het beste kennen en daardoor weten welke
risico’s er kunnen worden genomen.
Overige investeringen
Los van de investeringen als gevolg van een
watertekort, is er nog een aantal investeringen gedaan
die te maken hebben met de hitte. Het melkvee kan
niet goed tegen warmte en ervaart dan hittestress.
Eén van de gevolgen van hitte stress is dat het lastiger
is om de koeien te insemineren. Ook is er meer uitval
van vee. Om hier mee om te gaan heeft één agrariër
een vernevelsysteem gemaakt en dit opgehangen
in de stal. Een andere agrariër heeft na het eerste
droge en hete jaar 2018 een aantal ventilatoren laten
installeren in de stallen. Ook worden op die boerderij
nu ‘s nachts de staldeuren opengezet, zodat het vee
zelf kan kiezen of het binnen of buiten kan zijn. Dit
was op het bedrijf ook nog nooit eerder gedaan. Deze
veranderingen hebben minder te maken met droogte
zelf, het fenomeen dat er minder water beschikbaar
is, maar wel met de hitte die vaak gepaard gaat met
de droogte in Nederland. Deze veranderingen zijn
toch van belang, omdat het ook laat zien dat de jaren
2018 tot en met 2020 een impact gehad hebben.
Nu bekend is wat de investeringen zijn die agrariërs
gemaakt hebben kan dit gekoppeld worden aan de
verschillende waarden van water (Box 1).

De waarde van water
Economische waarde van water
Agrariërs lijken water bovenal te zien als een
economisch goed wat essentieel is in het
functioneren van het agrarisch bedrijf. Als het droog
is groeien gras en maïs minder en moet er voer
bijgekocht worden. Dit is een significante kostenpost.
Over het algemeen vinden agrariërs het geen
probleem om hun tijd te investeren in bijvoorbeeld
het managen van de recent geplaatste stuwtjes.
Arbeid is flexibel inzetbaar terwijl een investering
in een waterkanon zich alleen uitbetaalt als het
daadwerkelijk droog is. Dit is een belangrijke reden
om eerder tijd te investeren dan geld. Ondanks dat
droogte nog niet helemaal als “het nieuwe normaal”
is aangenomen, zijn agrariërs toch meer gaan kijken
naar bijvoorbeeld irrigatie. Niet om direct in te
investeren, maar wel om een plan achter de hand te
hebben, mocht droogte echt een frequenter probleem
worden. “We hebben een begroting laten maken van
de waterinstallatie [maar de aanschaf] uitgesteld […].
We hebben een hoop geïnvesteerd in de boerderij,
maar je kan niet alles tegelijk”. Deze verandering in
gedachte is een essentieel verschil met een aantal
jaar geleden, en duidt op een belangrijke verandering
in hoe water gewaardeerd wordt. Iets om mogelijk
geld in te investeren.
Sociale waarde van water
De sociale waarde van water ligt wat minder op
de voorgrond dan de economische waarde van
water. De sociale zekerheid van agrariërs is over
het algemeen achteruitgegaan door de droogte.
Het agrarische bedrijf maakt minder (of geen) winst,
dit geeft stress en er is minder geld beschikbaar
om te investeren. Er zijn echter ook positieve
gevolgen van de droogte: droogte heeft niet geleid
tot verdeeldheid en conflict in het gebied (iets wat
kan gebeuren als de druk op water toeneemt), maar
heeft de agrariërs dichter bij elkaar gebracht en
verenigd in een samenwerkingsverband. Door de
gezamenlijke plaatsing van stuwtjes is ook de band
met het waterschap verbeterd en versterkt. Er wordt
meer naar elkaar geluisterd en de agrariërs krijgen
meer zeggenschap over water rond hun land, al is
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er soms ook frictie, bijvoorbeeld rond natuurbeheer
of beregeningsverboden. Door de droogte hebben
agrariërs ook veel geleerd over duurzaam watergebruik
en mogelijke technieken om de effecten van droogte te
beperken. Door de droogte zijn agrariërs dus innovatiever
gaan werken.
Ecologische waarde van water
Naast een economische en sociale waarde heeft water
ook een ecologische waarde. Natuur heeft namelijk
een inherente waarde die niet in financiële termen is uit
te drukken. Dit betekent dat natuur beschermd moet
worden en dus ook afhankelijk is van een hydrologisch
systeem wat geschikt is om die natuur te onderhouden.
Breklenkamp grenst ook aan het Natura 2000 gebied
Bergvennen en is daarmee een beschermde en
legitieme watergebruiker in het gebied. Agrariërs in
Breklenkamp zijn zich zeer bewust van de schade die
de natuur heeft opgelopen door de droogte van de
afgelopen jaren. Zeker het afsterven van loofbomen
is iets wat indruk heeft gemaakt, omdat het nog niet
eerder op deze schaal is voorgekomen. Dit heeft echter
niet geleid tot een andere waardering voor water voor
de natuur. Agrariërs zien zichzelf over het algemeen
als beheerders van het landschap en van de natuur. Ze
vinden wel dat hier een financiële vergoeding tegenover
moet staan die niet alleen kostendekkend is (wat nu het
geval is), maar ook compenseert voor het inkomen wat
verloren gaat als de natuur meer ruimte krijgt op het
bedrijf. Een hogere vergoeding voor groene diensten is
iets waar met de nieuwe Europese Common Agricultural
Policy meer ruimte voor zou moeten zijn. Dit werd
echter niet door agrariërs genoemd [7].

Droogte in de toekomst
De perceptie van de waarde van water is aan het
veranderen. Waar agrariërs eerst in hun bedrijf vooral
rekening moesten houden met te veel water, zijn daar
de laatste jaren ook periodes van hevige droogte
bijgekomen. Door klimaatverandering zal deze trend
van zowel meer intense neerslag en steeds langere
droogte hoogstwaarschijnlijk doorzetten. Het mag
duidelijk zijn dat we anders tegen water moeten gaan
aankijken in Nederland.
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Deze nieuwe blik op water verandert ook het waterbeheer
in Nederland. Hierdoor dreigen conflicten te ontstaan.
Bijvoorbeeld tussen agrariërs over wat de juiste manier
is om het water te beheren, maar ook tussen agrariërs en
de waterschappen. Zo was boerenbelangenorganisatie
LTO in juni dit jaar nog kritisch op het waterschap na
de hevige regenbuien: “Ze hadden er beter op kunnen
anticiperen, ze hadden iets eerder de sloten kunnen
leegtrekken.” [5]. Gelukkig is water echter niet alleen
een bron van conflict, maar kan het ook houvast bieden
om juist te gaan samenwerken, zoals in het geval van
Breklenkamp. Iedereen staat voor dezelfde uitdaging:
omgaan met periodes van droogte en zware regenval. Dit
gemeenschappelijke knelpunt biedt mogelijkheden voor
samenwerking. Door de inherente waarde die individuen
aan water geven expliciet te maken kunnen we toewerken
naar een systeem waarin ruimte is voor alle verschillende
waarderingen van water.
De verschillende waarden en afwegingen spelen
mee in op het tot stand brengen samenwerking. Met
tegenstrijdige belangen, grote verschillen tussen agrariërs
onderling en uiteenlopende visies ligt de oplossing
hiervoor niet voor de hand. Een natte zomer zal zeker
wat ruimte geven om te ademen, maar met de volgende
droogte zal de discussie en de roep voor nieuwe
maatregelen weer oplaaien. Zoals we hebben gezien
zijn die niet van de ene dag, of droogte, op de andere
gemaakt, maar worden langzamerhand in gang gezet.
Wat dit precies voor de toekomst gaat betekenen is
nog onduidelijk, net zoals het in Breklenkamp langere
tijd duurde voordat de stuwen daadwerkelijk werden
geïmplementeerd. Zijn andere huidige ontwikkelende
maatregelen eenzelfde toekomst toebedeeld als de
stuwen van 1976, of zal een meer frequentere en
langdurige droogte nu echt tot een fundamentele
herwaardering van water zorgen? Het expliciteren
van de veranderende waarden van water is een
belangrijkste eerste stap tot samenwerking richting een
klimaatrobuuster landschap. We zouden beleidsmakers,
waterbeheerders en gebruikers dan ook willen oproepen
om de veranderende perspectieven op de waarde van
water te bespreken met als doel om samen te leren om zo
samen beter te kunnen beheren.

SOCIALE INCLUSIVITEIT
VERANDERENDE PERSPECTIEVEN OP DE WAARDE VAN WATER
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