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The Netherlands have long been known for their tolerance and open-mindedness. In 2019, however, Rem notices that solidarity with
the LGBTQ community is not always self-evident. Especially people who cherish traditional values, are reluctant to whole-heartedly
embrace diversity. In response, Rem turns to Zeeuws Meisje, or ‘Girl from Zeeland’, a pretty young woman in traditional Zeeland dress
who advertises cheap margarine. Recognising how many people in the Netherlands still relate to the nostalgia of this unfashionable icon,
Rem turns her into a poster girl for equality. The photo series Zeeuws Meisje #equality sparks a lively debate about inclusivity and respect
for each other. we thank Rem van den Bosch who kindly made his foto’s available for this special issue of our journal.
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SOCIALE INCLUSIVITEIT
VAN KANS TOT KEUZE!
Lida Schelwald-van der Kley

Een aangename verrassing toen de redactie van het Water Governance
Tijdschrift mij vroeg om het redactioneel voor het jubileumnummer te
schrijven. Was het alweer 10 jaar geleden dat we het eerste nummer van
Water Governance uitbrachten? De eerste jaren had ik het genoegen
Hoofdredacteur te mogen zijn van het nieuwe tijdschrift. Het doel was om een
nieuwe dimensie toe te voegen aan het debat rondom de governance van
maatschappelijke watervraagstukken, die zowel nationaal als internationaal
spelen. Als redactie vonden we het een mooie uitdaging om telkens weer een
nieuw thema op de kaart te zetten. Nu, na 10 jaar zijn de onderwerpen nog
niet opgedroogd. Een thema dat momenteel sterk in de belangstelling staat is
“inclusiviteit”. Daaraan is dan ook deze editie gewijd.

Overigens ben ik beslist geen ‘expert’ of ervarings
deskundige op dit onderwerp, alhoewel?
Ik herinner me nog goed dat ik als jong meisje, vanuit
Canada naar Nederland kwam, voor het eerst in
Brabant naar school ging en me daar als nieuwkomer
soms wel buitengesloten voelde. Dat is gelukkig
helemaal goed gekomen, maar tot op de dag van
vandaag heb ik zowel privé als zakelijk nog steeds
de neiging om in de gaten te houden of iemand zich
buitengesloten voelt en als dat het geval is, haar, hem
of hen erbij te betrekken.
Inclusiviteit en diversiteit omvatten uiteraard nog
veel meer. In dit themanummer komen verschillende
aspecten voorbij. Jérôme van der Maes geeft in
het openingsartikel een mooi overzicht van de
ontwikkeling van de ideeën over een inclusieve
organisatie. In een boeiend tweegesprek leggen
Huri Sahin en Fadime Örgü diversiteit treffend uit
als respectievelijk ‘veelkleurigheid’ en ‘elk individu
mag anders zijn en mag meedoen’. Samengevat zou
je inclusiviteit kunnen duiden als: De mogelijkheid
voor ieder mens, waar ook ter wereld, om volwaardig
mee te kunnen doen aan de maatschappij,
ongeacht afkomst, huidskleur, geslacht, geaardheid,
geloofsovertuiging, of andere beperkingen. Het
gaat daarbij ook over gelijke ontwikkelkansen voor
iedereen, oog hebben voor minderbedeelden en
respect hebben voor elkaar.

In ’t waterbeheer betekent het alle relevante
stakeholders, en speciaal groepen die minder
makkelijk aan tafel komen, betrekken bij de
planvorming en besluitvorming. Waterbeheer is van
belang voor de hele samenleving en kan niet alleen te
goede komen aan de ‘happy few’. Ook internationaal
is er steeds meer aandacht voor het betrekken van
kwetsbare mensen en groepen in masterplannen en
projecten. In mijn 10-jarige loopbaan als dagelijks
bestuurder van een waterschap, heb ik dit in de
praktijk mogen ervaren, onder meer in Ethiopië
en Indonesië. Lokale NGO’s speelden daarbij een
belangrijke rol. Mooie voorbeelden zijn te lezen
in de artikelen over het Manila Bay Sustainable
Development Masterplan en het Building with Nature
project in Demak, Java, waarbij de lokale kustbevolking
nu zelf effectieve maatregelen treft om kusterosie
tegen te gaan. Bescherming en benutting gaan hierbij
hand in hand door de aanleg van mangrovebossen en
tegelijkertijd duurzame aquacultuur te bedrijven. Ook
in het Mekong Delta project, wordt onder de noemer
‘Deltacare’ een verbinding gelegd tussen mensen,
maatschappij en de Delta, die als levend organisme
wordt beschouwd. Deze projecten laten zien dat
sociale inclusiviteit tot een grotere impact en breder
gedragen oplossingen zal leiden.
Stephano Stoffel betoogt dat het Nederlandse
‘poldermodel’ van zichzelf al divers en inclusief is.
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Van oudsher zijn we in Nederland gewend om
belanghebbende partijen bij de besluitvorming
te betrekken. Tegelijk wordt er nog steeds aan
de weg getimmerd om de waterschappen meer
divers en inclusief te laten zijn. De inspanningen bij
Hoogheemraadschap Delfland zijn daar een goed
voorbeeld van. Dat is niet alleen van belang voor de
democratische legitimering van het waterschap, dat
een afspiegeling moet zijn van de maatschappij, maar
ook voor het werk in de praktijk en de impact ervan.
Water is tenslotte van en voor ons allemaal.
De artikelen van onze Zuiderburen in deze editie,
over met name droogte, laten overigens ook zien dat
participatie in waterbeheer van groot belang is bij
complexe opgaven zoals klimaatadaptatie. Vlaanderen
heeft inmiddels een ambitieus plan gereed om de
kwetsbaarheid voor droogte te verminderen. Als gevolg
van enkele zomers met extreme droogte zien we ook
in Nederland de perceptie van de waarde van water
veranderen, en ook In ons eigen land zijn we bezig met
de Regionale Adaptatie Strategie, waar verbinding met
belanghebbenden op alle niveaus gezocht wordt.
Er valt nog veel meer interessants over inclusief
waterbeheer te lezen in dit jubileumnummer, inclusief
de pakkende boekrecensies aan het eind. Ik wens u
als lezer daarbij veel leesplezier! En een compliment
aan de redactie, die met recht trots mag zijn op
deze editie. Ik wil afsluiten met een quote van Nellie
Borrero, bekend om haar passie en inzet voor
inclusie en diversiteit, die ik u graag ter overweging
mee wil geven:

“Diversity is a fact, but inclusion is a choice
we make every day.
As leaders, we have to put out the message
that we embrace and not just tolerate
diversity.”
Aan u de keuze!
Lida Schelwald-van der Kley
Hoofdredacteur Water Governance Tijdschrift 2011 - 2015
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LEZERSONDERZOEK
Beste lezer, in deze jubileumeditie, waarin we 10 jaar
Water Governance tijdschrift vieren, kijken we graag
terug én vooruit. Wij zijn erg benieuwd naar de
mening van onze lezers. Hoe ervaart u het tijdschrift?
Daarom organiseren we een lezersonderzoek.
Met de resultaten gaan we aan de slag om Water
Governance nog beter en lezenswaardiger te maken.
Doet u mee aan ons lezersonderzoek? U helpt ons
er enorm mee. Ga hier naar het lezersonderzoek
of scan de QR-code en vul de vragenlijst in. Alvast
hartelijk dank voor uw tijd!

WATER GOVERNANCE – 02/2021 – 7

DE ROZE BOA VAN DELFLAND
OVER DIVERSITEIT EN INCLUSIE
BIJ HET HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND
– THEORIE EN PRAKTIJK
Jérôme van der Maes*

Het Hoogheemraadschap van Delfland gaat terug tot 12891 en
is daarmee de op twee na oudste, publiekrechtelijke organisatie
van Nederland.2 Eeuwenlang was Delfland een wit, regentesk
mannenbolwerk met veel protestanten en geen diversiteit. Maar tijden
veranderen. Delfland groeit naar een divers en inclusief waterschap.
Voortschrijdend inzicht gaf vrouwen gelijkwaardigheid aan de man.
LHBTI+ zijn niet langer strafbaar (sinds 1971) of geestelijk gestoord3
(sinds 1987) en worden o.a. beschermd in grondrechten. Mensen
met een beperking moeten gelijke kansen op de arbeidsmarkt krijgen
(Participatiewet c.a.). En mensen met een andere culturele achtergrond
zijn aanzienlijk toegenomen in de Nederlandse samenleving en
verdienen ook een gelijkwaardige plek in de samenleving.

Er is veel veranderd in ontwikkelings- en
ontplooiingsmogelijkheden van mensen, doordat
traditionele factoren die sterk bepaalden hoe je je kon
of behoorde te ontwikkelen zijn verlaten. Dat je man
of vrouw bent of afkomstig bent uit een bepaalde
sociale klasse of hoe vermogend je familie is, is
steeds minder bepalend om te kunnen doen wat je
wil met je leven. En vanwege de welvaartstaat na
de Tweede Wereldoorlog is het financieel mogelijk
dat aanzienlijk meer mensen een opleiding kunnen
volgen en een verdere loopbaan hebben. Dit alles
maakt dat mensen zich sinds enkele decennia veel
breder, anders en vrijer ontwikkelen dan voorheen,
waardoor diversiteit ook op dat vlak is verbreed in de
samenleving. Minder klonen van maatschappelijke
groepen en meer individuele verscheidenheid.
Allemaal goede, maatschappelijke ontwikkelingen.
Hoe vertaal je deze ontwikkelingen nu naar je
organisatie en waarom zou je dat doen? Hier zijn
diverse antwoorden op, want diversiteit en inclusie
is zowel een moral case, een business case als een
legal case.4

Om te beginnen de legal case. Die is aan de orde voor
organisaties die onder de Wet bestuur en toezicht
vallen. Deze wet streeft naar een evenwichtige man/
vrouw-verhouding in het bestuur en de raad van
commissarissen waarbij beide geslachten met minstens
30% vertegenwoordigd moeten zijn.4 De positie van de
vrouw is namelijk niet gelijkwaardig aan die van de man
in bestuur en (top)management. Omdat de ontwikkeling
om de positie van vrouwen gelijkwaardiger te maken ten
opzichte van de man niet vlug genoeg gaat heeft het
kabinet in 2020 het advies van de SER ‘Diversiteit in de
top. Tijd voor versnelling’5 overgenomen met als gevolg
dat er nu een nadere wettelijke regeling komt mét
sancties.6 Het facultatieve is er dus binnenkort vanaf.7
Daarnaast stimuleert de Participatiewet c.a. organisaties
om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te
nemen. Ook deze ontwikkeling ging onvoldoende vlug
waardoor het sinds 2019 mogelijk is om boetes uit te
delen voor iedere niet ingevulde arbeidsplaats voor een
persoon met een arbeidsbeperking.8 Het Rijk neemt
diversiteit serieus and the strings are tightened! There is
work to be done!


* 
Jérôme van der Maes, jurist en historicus, is oprichter en voorzitter van ‘Delfland Inclusief’
bij het Hoogheemraadschap van Delfland.
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Roze Borrel,
met roze prosecco
en roze vishapjes.

Casus Delfland.
Voorbeeldfunctie overheid
Wat betreft diversiteit en inclusie is het
Hoogheemraadschap van Delfland momenteel (nog!)
geen afspiegeling van de maatschappij. Zoals veel andere
overheidsorganisaties in Nederland voelt ook Delfland
dat zij als overheid een voorbeeldfunctie heeft in de
Nederlandse samenleving.9 Ook wil Delfland graag een
aantrekkelijke werkgever zijn voor iedereen en iedereen
mag en kan zichzelf zijn bij Delfland. Alle talenten mogen
en kúnnen een kans krijgen! Delfland heeft daarom
verschillende diversiteits- en inclusieprogramma’s lopen.
Als overheid is Delfland in ieder geval verplicht om een
aantal arbeidsplaatsen voor mensen met een beperking
te realiseren, alsook een gelijkwaardigere man/vrouwverhouding in het directie-en managementteam. Er wordt
daarom hard gewerkt om mensen met een beperking
een plek te geven bij Delfland. Delfland werkt hierbij
samen met externe partijen als SWOM en Werkse. Ook bij
aanbestedingen wordt gekeken naar de mogelijkheden om
participanten via detachering voor Delfland te laten werken.
Ter bevordering van de man/vrouw-verhouding in het
management is Delfland aangesloten bij Talent naar de
Top.10 Talent naar de Top hanteert de norm van 35% vrouw,

wat 5% meer is dan de wettelijke norm van 30%.
Delfland is ambitieus en de wettelijke norm is gehaald.
De 35%-norm momenteel net niet in verband met een
wisseling van baan. Delfland monitort de 35%-norm
voortdurend en Delfland is ook actief in het netwerk
van Talent naar de Top voor kennisontwikkeling,
kennisoverdracht en coaching.
Een derde programma is de commissie Delfland Inclusief
voor LHBTI+ in de organisatie, waarover hierna meer.
En binnenkort start Delfland een pilot anoniem solliciteren
met het oog op werving van meer mensen met een andere
culturele achtergrond, het vierde programma.
Vanaf dit jaar worden verder de eerste stappen gezet om
alle programma’s met elkaar te verbinden en ook nader uit
te breiden, zoals bijvoorbeeld met Jong Delfland, teneinde
meer evenwicht te krijgen in de leeftijd op Delfland.

Legal, moral and business case
van diversiteit en inclusie
The legal case van diversiteit en inclusie geldt dus voor
een gelijkwaardige verdeling tussen man en vrouw aan de
top en gelijke(re) kansen voor mensen met een arbeids
beperking. Maar dan ben je er nog niet. Naast de legal
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Het College van Dijkgraaf en
Hoogheemraden/Verenigde Vergadering
in maart 1933 in de VV-zaal van
het Gemeenlandshuis te Delft.

case zijn er ook de moral case en de businesscase, zoals
hiervoor genoemd. De businesscase is belangrijk, omdat
het de sleutel kan zijn tot meer innovatie en creativiteit,
verhoogde flexibiliteit en uiteindelijk een verbeterde
financiële prestatie.4 De moral case van diversiteit is om
sociale ongelijkheid te bestrijden en vooroordelen en
stigma’s over bepaalde groepen te verminderen.4 Echter
voor zowel de moral als de businesscase is meer nodig
dan the legal case. Met alleen meer vrouwen en mensen
met een arbeidsbeperking krijg je de businesscase niet
rond en de moral case zeker niet. Daarmee komen we op
het verschil tussen diversiteit en inclusie. Laten we eens
inzoemen op wat deze begrippen nu betekenen.

Diversiteit en inclusie
Diversiteit is eigenlijk vergelijkbaar te definiëren als een
ander belangrijk thema van deze tijd in de waterwereld
en daarbuiten: biodiversiteit! Zowel diversiteit als
biodiversiteit zijn gebaat bij een zo groot mogelijke
verscheidenheid, waarbij de vele verschillen er allemaal
mogen zijn en het geheel beter maken. Pars pro toto.
Maar met alleen een diverse organisatie is er nog geen
sprake van een inclusieve organisatie. Dat is een stap
verder. Het creëren van een inclusieve organisatie is de
transitie van een diverse organisatie naar een organisatie
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met een inclusief werkklimaat. Een inclusief werkklimaat
betekent dat iedereen zichzelf moet kunnen zijn, gelijke
carrièrekansen krijgt, het gevoel heeft er echt bij te
horen en mee kan doen bij de besluitvorming, eerlijk
wordt behandeld en dat verschillen expliciet worden
gewaardeerd.11 En dat gaat dus veel verder dan de
verhouding man-vrouw en mensen met een beperking
een baan geven. Waar kom je dan bij uit? Dan kom je
uit bij in de samenleving nog steeds achtergestelde
minderheden: LHBTI+12 en mensen met een andere
culturele achtergrond. Maar ook dan ben je er niet.
Om écht divers te kunnen worden is er een tweeledige
uitleg van dit begrip nodig: enerzijds de interpersoonlijke
culturele diversiteit van mensen met een verschillende
(culturele) afkomst en anderzijds de intrapersoonlijke
culturele diversiteit waarbij mensen een diversiteit aan
culturele opvattingen hebben. Met dit laatste voorkom
je een homogene organisatie en ben je dus heterogeen
en dat bevordert ook weer meer de creativiteit en de
innovatiekracht van een organisatie.13 En dan zijn we
weer bij de businesscase.134 Bij Delfland is bijvoorbeeld
eerder sprake van een homogene organisatie dan van
een heterogene. Veel witte mannen, van middelbare
leeftijd, veelal ingenieur. Nu kan gezegd worden: en wat
is daar mis mee? Niets, maar het is niet heterogeen en

SOCIALE INCLUSIVITEIT
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het leidt minder vaak tot creativiteit
als dat zou kunnen, zoals uit
wetenschappelijk onderzoek blijkt.4
Daarmee doet een organisatie
zich dus tekort. Diversiteit leidt
tot verbetering van de resultaten
en de financiële positie van een
organisatie. Een aardig voorbeeld
kan ik zelf aanhalen. Bij sommige
casus merkte ik dat problemen veelal
achter het bureau werden beoordeeld
door collega’s en dat er vervolgens
diverse, technische variantenstudies
aan mij werden gegeven om
problemen op te lossen. Ik was als
jurist, maar ook als persoon, gewend
altijd op locatie te gaan kijken en
met de mensen zelf te gaan praten
over een oplossing en niet in mijn
eentje een technische oplossing te
bedenken op kantoor. Ik ben immers
geen ingenieur. Ik stond er dan ook
volledig openminded in. Dit leidde
ertoe dat ik in een aantal gevallen tot
hele andere oplossingen kwam die
soms ook nog eens goedkoper of makkelijker bleken
te zijn. Mensen met een verschillende achtergrond
naar een probleem laten kijken loont dus. Andersom
vulde een ingenieur mij in de aansprakelijkheidszaken
die ik voor Delfland heb vroeger behandelde goed aan,
waardoor ik als jurist weer beter mijn werk kon doen. En
dan praat ik niet over technisch advies, maar over de
blik van een niet-jurist over hoe de zaak te beslechten.
Een ingenieur bedacht soms dingen waardoor ik er een
juridisch, andere draai aan kon geven. Naast diversiteit is
een goede samenwerking essentieel om die verschillen
in mensen ook daadwerkelijke te kúnnen benutten!

LHBTI+ – Delfland Inclusief
Bij Delfland worden, naast de wettelijke opgaves
verhouding man-vrouw in de top en banen creëren voor
mensen met een arbeidsbeperking, ook gewerkt aan een
inclusievere organisatie voor LHBTI+ met de commissie
Delfland Inclusief, het formele netwerk voor LHBTI+

Roze Borrel.

binnen de organisatie sinds 2019. Delfland Inclusief is
bottom up en informeel begonnen met het organiseren
van een gezellige roze borrel in 2017. Dat deed wel
wat stof opwaaien. Zowel positief als negatief. Positief,
omdat er niets bestond en LHBTI+ in de organisatie het
fijn vond elkaar te leren vinden. Verbinding dus. En het
was gezellig. Het werd gezien als een meerwaarde. De
roze borrel maakte ook dat collega’s die nog (deels) in
de kast zaten eruit durfde te komen. Dat ging evenwel
niet bij iedereen zonder slag of stoot. Hoewel een aantal
graag wilde komen was er ook onzekerheid en wat
angst om uit de kast te komen. Men bleef liever onder
de radar. Maar met diverse kopjes koffie en wat mailtjes
en goede gesprekken kwam men tóch en later was men
ook blij dat men gekomen was, omdat men zich nu vrijer
en veiliger voelde in de organisatie. Roze borrels dragen
dus bij aan een inclusief werkklimaat.
Een uitdaging bleek het verder om zowel de juiste
terminologie en aanspreekwijzen binnen de LHBTI+ op
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orde te krijgen. Toen er een ‘hardcore roze’ aankondiging
voor de roze borrel kwam mailden enkele biseksuele
collega’s dat ze niet meer wilden komen. Ze waren niet
‘hardcore roze’. Dat werden ook diverse kopjes koffie en
goede gesprekken! Maar toen de terminologie wat werd
aangepast aan de behoeften van de biseksuele collega’s
begonnen enkele gay collega’s te brommen dat dit weer
te heteronormatief was, te braaf. De communicatie werd
zo uiteindelijk een gulden middenweg. Verder bleken
er ook non-binaire15 collega’s te zijn die aangaven dat
man-vrouw voor hen niet vanzelfsprekend is, omdat ze
zich met geen van beide geslachten echt associeerden.
Ook daarop werd de communicatie aangepast: zoveel
mogelijk genderneutraal. Kortom, het is belangrijk om
de communicatie bewust toe te spitsen op alle varianten
binnen LHBTI+.

Roze borrels of een formeel LHBTI+-netwerk bestaan
bij de meeste andere waterschappen niet. Een
nieuwe medewerker gaf aan dat hij Delfland daarom
aantrekkelijker vindt als werkgever dan het waterschap
waar hij eerder werkte en niets werd gedaan aan inclusie
voor LHBTI+. Om als werkgever aantrekkelijk te zijn is
een vast LHBTI+-netwerk dus belangrijk.
Maar er was ook gebrom in de organisatie. Wat heeft
seksuele voorkeur nu met werk te maken? Waarom
krijgen de hetero’s geen eigen borrel? Moet dit nou?
We zijn toch al tolerant? Het is goed om hier even
goed bij stil te staan. Je zou inderdaad kunnen denken
dat wat in de slaapkamer gebeurt niets met werk te
maken heeft, maar waar je dan aan voorbij gaat is dat
seksuele oriëntatie verder reikt dan de slaapkamer en

ZIJN WIE JE WIL ZIJN
Hoe inclusief is Delfland eigenlijk?’. Dat is een vraag die mij
geregeld bezighoudt en waarop ik het antwoord nog niet zo
gemakkelijk kan geven. De vraag
‘Hoe inclusief wil Delfland zijn?’ is
veel gemakkelijker te beantwoorden. Daarop is steevast mijn antwoord: “Honderd procent!” Want
ik vind het ontzettend belangrijk
dat Delfland een sociaal veilige
plek is voor iedereen die er werkt
en voor iedereen die er graag wil
komen werken. Een plek waar
je je kunt ontplooienen waar je
je talenten samen met collega’s
in kunt zetten voor de doelen
van het waterbeheer. Omdat we
iedereen keihard nodig hebben
bij de uitvoering van ons werk.
En voorál omdat jezelf mogen en
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kunnen zijn voor mij persoonlijk
gewoon een cruciale menselijke
waarde is.
Mijn collega Jérôme van der
Maes vertelt in dit artikel heel
helder wat er allemaal gedaan
kan worden om een echt inclusieve organisatie mogelijk te maken.
Stuk voor stuk zaken waar ik en
mijn directieteam volledig achter
staan. Maatregelen en activiteiten
die het fundament hebben gelegd
voor een inclusief Delfland. Maar
daarbinnen komt het aan op ons
allemaal. Door ons ook inclusief
te gedragen en dus uitnodigend
te zijn naar elkaar in plaats van
afhoudend. Dat kan door open
vragen te stellen over ons werk
en over elkaar, en oprechte

belangstelling te hebben voor
de antwoorden. Onafhankelijk
van het perspectief, het gevoel
of de overtuiging van waaruit die
antwoorden gegeven worden.
Zodat een echte dialoog op gang
komt, in plaats van meningen
uit te wisselen of stellingen in
te nemen. Op die manier wordt
een inclusieve organisatie steeds
vanzelfsprekender en komt inclusiviteit uit onszelf. Zodat we op
enig moment in de toekomst de
quota, de afsprakenkaders en de
prestatie-indicatoren achter ons
kunnen laten en ik met trots kan
antwoorden: “Delfland is honderd
procent inclusief!”
Pieter Janssen
Secretaris-directeur Delfland
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dat genderidentiteit meer is dan zelfbeeld alleen.16Als
mensen zichzelf willen kunnen zijn op het werk, dan
moeten ze uit de kast kunnen zijn en dat beperkt zich
niet tot een eenmalige onthulling. En dan stuiten we
op de tolerantie die in werkelijkheid minder tolerant is
dat we vaak denken. Onze tolerantie is namelijk een
begrensde tolerantie.167 Als twee mannen bijvoorbeeld
zoenen en dat staat afgebeeld op een poster een in
bushokje dan wordt het glas van het hokje in heel
Nederland ingegooid en ontstaan er vileine discussies.18
Gay zijn mag, maar veel mensen willen het liever niet
zien of horen.17 Dit laatst gebeurt ook op het werk
als hetero’s praten over hun weekend op maandag
en als een LHBTI+ meepraat wordt die al snel subtiel
genegeerd, waarna hetero’s verder gaan met elkaar.
Of tijdens een roze borrel wordt een roze boa steeds
doorgegeven aan degene die speecht. Dan komt de
opmerking van een heterocollega: waarom moet die
roze boa nu? Dit soort voorbeelden tonen aan dat de
tolerantie is begrensd: LHBTI+ moet kunnen, maar graag
niet al te zichtbaar of hoorbaar. Zolang de tolerantie
is begrensd ontstaat geen inclusief werkklimaat. Een
LHBTI+ moet namelijk volledig open kunnen vertellen
over zijn persoonlijke leven.19 Zonder dat we erbij
stilstaan delen we op het werk veel over onszelf. Zo
managen we onze relaties. Door ons persoonlijke leven
met collega’s te delen dragen we bij aan het onderlinge
vertrouwen en dat leidt tot beter teamwerk en tot betere
samenwerking.19 De begrensde tolerantie komt voort
uit de heteronormativiteit die nog altijd sterk vigerend
is, vaak zonder dat de hetero’s én LHBTI+ dit in de
gaten hebben.20 Wat is die heteronormativiteit? Dit
begrip verwijst naar het idee dat mensen onderscheiden
worden in twee genders, mannelijk en vrouwelijk, met
bijbehorende natuurlijke rollen die in lijn zijn met het
toegewezen geslacht en dat heteroseksualiteit een
gegeven is in plaats van de vele mogelijke seksualiteiten.
Voor mensen die van deze norm afwijken is geen plaats
en is de lens waardoor de wereld wordt bekeken. En
dat heeft ook consequenties op het werk, waardoor er
veel is te verbeteren voor LHBTI+ op het werk.21 En dat
kan door een inclusief werkklimaat te creëren, waarin
iedereen erbij hoort en zichzelf kan zijn, ongeacht
seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Veel LHBTI+ vindt
het namelijk nog steeds lastig open te zijn en op het

Een afscheidscadeau voor
de bestuurlijke beschermheer
van de Commissie Delfland
Inclusief, de heer Ries Smits.

werk in de kast zitten maakt dat zij minder vaak goed
functioneren,21 iets dat met name voor biseksuelen22 en
transgenders het geval is.23
Over heteronormativiteit kan veel gezegd worden, maar
dit artikel zou te lang worden, maar wat belangrijk
is om nog te vermelden is dat bewust en onbewust
hetero’s maar ook deels onbewust door LHBTI+ zelf
de heteronorm in stand wordt gehouden en zelfs
gerechtvaardigd, dit laatste vaak door religie. Dit wordt
dan niet meer openlijk gedaan, maar subtiel via microagressies, openlijk geweld of ‘tegenwerken’, zelfs door
degenen die zeggen dat diversiteit en inclusie helemaal
prima is. Voor meer over deze ambivalentie en de
heteronormativiteit verwijs ik graag naar de oratie van
Van der Toorn (zie noot 13).
Vanwege voornoemde aspecten wordt LHBTI+ helaas
nog steeds gediscrimineerd en is er voor LHBTI+, net
als voor vrouwen, een glazen plafond dat verhindert
om gelijkwaardig door te kunnen stromen naar het
management of hoger. Ook wordt LHBTI+ minder vaak
aangenomen voor een baan dan hetero’s. Er is dus nog
werk te verzetten om voor LHBTI+ een gelijkwaardige
plek te creëren op de werkvloer en de toegang hiertoe.24
Terug naar de roze borrel bij Delfland. Dit initiatief
groeide langzaam uit tot een informeel netwerkje
waarna formalisering volgde in een beleidsmemo,
samen met Talent naar de Top en Particibanen. De
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LHBTI+ commissie ‘Delfland Inclusief’ werd toen
formeel opgericht, beleidsspeerpunten geformuleerd,
een vertrouwenspersoon voor diversiteit en inclusie
benoemd, een regionaal LHBTI+-netwerk opgericht,
interne communicatie voor bewustwording op
LHBTI+-dagen zoals Coming Out Day en vlaggen
bij belangrijke gebeurtenissen, zoals bijvoorbeeld
gebeurde op last van de CEO van Delfland toen
de zeer LHBTI+-onvriendelijke Nashville-verklaring
werd gelanceerd in de media.25 En Delfland werd
vertegenwoordigd op activiteiten van Workplace
Pride (hierna WPP), een stichting waar Delfland
als enige waterschap donateur van is. WPP
helpt organisaties, kort samengevat, om inclusief
te worden voor LHBTI+.26 Maar om binnen een
organisatie écht de transitie te kunnen zetten naar
een inclusief werkklimaat is veel meer nodig. De door
WPP ontwikkelde benchmark, wetenschappelijk
onderbouwd door hoogleraar workplace inclusion
Van der Toorn, is een belangrijke graadmeter om het
(ideale) niveau van inclusie te kunnen meten. Delfland
werkt thans naar dit niveau toe. De benchmark is
zo ontwikkeld dat deze ook kan worden ingezet
voor andere diversiteits- en inclusiepijlers, zoals
bijvoorbeeld mensen met een andere culturele
achtergrond. Als wordt geworsteld in een organisatie
hoe nu concreet zaken te regelen kan deze benchmark
een goede leidraad zijn!

Slot
Diversiteit en inclusie maakt organisaties voor hun
medewerkers eerlijker en gelijkwaardiger en creëert
meer en betere kansen om het talent van iedereen te
benutten. Organisaties worden zo niet alleen meer
fair en een betere afspiegeling van de maatschappij,
maar organisaties worden ook innovatiever,
productiever en veiliger. Tot slot verbetert door dit
alles ook de financiële prestatie van organisaties.
Diversiteit en inclusie loont. Het is een moral case,
een legal case en een businesscase. Vaak behoeft
diversiteit en inclusie veel uitleg, zodat organisaties
de meerwaarde ervan kunnen inzien. Met dit artikel
draag ik graag een steentje bij aan deze uitleg voor
de waterwereld in Nederland.

14 – WATER GOVERNANCE – 02/2021

Kenmerken van
een inclusieve organisatie26
Inclusieve organisaties kijken anders naar
werkzaamheden en mensen die deze moeten of
kunnen uitvoeren. Ze creëren functies die aansluiten
op het arbeidsvermogen van alle werknemers, dus
ook van die met een beperking.

Inclusieve organisaties:
 bieden passende ontwikkelingsmogelijkheden
die werknemers helpen om bij te dragen aan
producten of diensten;
 nemen belemmeringen weg zodat verschillende
typen werknemers zijn in te zetten;
 zijn flexibel: dat wil zeggen dat de
arbeidsverdeling past bij de diverse talenten van
de werknemers. Hierbij houdt een inclusieve
werkgever rekening met de aard van de
beperking die een werknemer kan hebben.
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 laten werknemers met een arbeidsbeperking
‘naar vermogen’ presteren vanuit een economisch
of sociaal oogpunt. Dit in tegenstelling tot een
sociale onderneming. Die heeft primair als doel
arbeidsbeperkten betaald te laten werken.
 richten zich niet alleen op mensen met een
arbeidsbeperking. In de Verenigde Staten zijn
bijvoorbeeld de inzet en carrièremogelijkheden van
etnische groepen speerpunten.

Inclusieve organisatiecultuur
Inclusieve werkgevers hebben een bijpassende
organisatiecultuur. Zaken als leiderschapsstijl, de
omgang met collega’s, het ontwikkelen van procedures
en de manier van communiceren vallen hieronder.
Een inclusieve organisatiecultuur bepaalt voor een
groot deel het succes wanneer leden van ‘kwetsbare
groepen’ in de organisatie komen en willen blijven.
Leidinggevenden en collega’s kunnen vooroordelen
hebben of zich ongemakkelijk voelen.

Een inclusieve bedrijfscultuur houdt rekening met de verschillende behoeften en mogelijkheden van werknemers en
vindt passend werk dat hierop aansluit. Ook hebben alle
werknemers toegang tot kennis en maximale ontwikkelkansen. Mensen met een arbeidsbeperking werken op alle
niveaus en in alle type functies, zowel uitvoerende als leidinggevende. Ze werken niet alleen bij facilitaire diensten.
Een visie vanuit het management en draagvlak op
de werkvloer zijn belangrijke voorwaardes voor een
duurzame arbeidsrelatie. U kunt uw bedrijfscultuur zelf
inclusiever maken. Zet hiervoor de volgende stappen
om in concrete doelen:
1  maak inclusiviteit onderdeel van de bedrijfsvisie en

zorg voor duidelijkheid vanuit de top: wij staan voor
het werven, in dienst nemen en gelijke behandeling
(van mensen met een beperking);
2  zorg voor beleid dat een zo groot mogelijk

draagvlak heeft en betrek daarom altijd de
werknemers bij beleidsontwikkeling;
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3  
meet hoe het staat met de inclusiviteit van het bedrijf

 erkent de verschillen: inclusief denken gaat uit van
diversiteit en verschillen. Bevorder vanuit diversiteit
samenwerking en toon flexibiliteit;

en formuleer verbeterpunten waar nodig;
4  maak ‘het inclusief zijn’ onderdeel van de kritische

prestatie indicatoren (KPI’s) op bedrijfsniveau en
bij managers;

 vertrouwt op eigen inschattingen en handelt als
een werknemer niet juist wordt behandeld of als
collega’s ‘onschuldige grapjes’ maken. Niet reageren
is eigenlijk instemmen met en toestaan van het
onwenselijke gedrag.

5  laat zien dat bedrijfsbrede en specifieke aanpassingen

voor vrijwel alle medewerkers voordelig uitpakken;
6  regel de financiering van aanpassingen en andere

‘extra’ kosten bij voorkeur de eerste jaren centraal. Zo
is dit niet de verantwoordelijkheid van een afdeling;

Een leidinggevende zorgt voor een duidelijke
visie op inclusief werkgeverschap die past bij
de organisatie. Deze visie is op te nemen in de
bedrijfsvoering, bijvoorbeeld in het jaarplan,
maandelijkse managementrapportages en
eindverslagleggingen. Ook kan het (top)
management de visie meenemen in bijvoorbeeld
toespraken, reorganisatie- en inrichtingsplannen
en organisatie- en personeelsbeleid. Zo wordt en
blijft het onderwerp inclusiviteit van belang. Ook
is duidelijk dat het een opdracht is van het (top)
management dat hierop kan sturen.

7  ondersteun belangengroepen op een manier die bij

uw bedrijf past;
8  laat alle leidinggevenden en medewerkers een

training ‘inclusief management’ volgen. Onderdeel
daarvan is leidinggeven aan medewerkers met
een beperking;
9  blijf actief informatie verzamelen over werk en

beperkingen van de eigen organisatie om toezicht te
houden op vooruitgang.


Rol leidinggevende
De leidinggevende heeft een belangrijke rol
in het vormgeven van een inclusieve cultuur.
Een leidinggevende:
 vertoont voorbeeldgedrag en weet dat dit
doorslaat op het functioneren van werknemers
uit diversiteitgroepen;
 organiseert het werk ‘naar vermogen’;
 draagt strikt uit dat inclusiviteit een toegevoegde
waarde heeft en maak dat ook zichtbaar in de
keuzes. Dat vermindert de kans op conflicten
vanwege de verschillen;
 regelt met de werknemer noodzakelijke aanpassingen
om iedereen de kans te geven zich zo goed mogelijk
in te zetten.
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1 C. Posthuma, Het Hoogheemraadschap van Delfland in de
middeleeuwen 1289 – 1589 (Hilversum 1989) p. 30 e.v.
2 Het Hoogheemraadschap van Rijnland is ‘ergens’ voor
1255 opgericht – zie: www.rijnlandgeschiedenis.nl/
verenigingen/hoogheemraadschap-van-rijnland. Het
Hoogheemraadschap van Schieland gaat terug tot 1273 –
zie hiervoor: R.S. Muller, ‘Over de oudste geschiedenis van
Schieland’ in: Verhandelingen der Koninklijke Academie van
Wetenschappen te Amsterdam Deel XIV nr. 3, p. 57 op
www.dwc.knaw.nl/DL/publications/PU00010143.pdf.
3 ‘Ontucht’ met hetzelfde geslacht verdween in 1971 uit het
Nederlandse Wetboek van Strafrecht en pas in 1987 (Sic!)
verdween homoseksualiteit als geestelijke stoornis uit de
internationale DSM-III, het handboek voor psychiaters
en psychologen van psychiatrische stoornissen. Zie:
Gert Hekma, Homoseksualiteit in Nederland van 1730 tot
de moderne tijd (Amsterdam 2004) p. 116 (afschaffing
art. 248bis Sr) en verder www.amnesty.nl/encyclopedie/
conversietherapie-en-mensenrechten. De World Health
Organisation (WHO) schrapte homoseksualiteit pas op 17 mei
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1990 op de internationaal gehanteerde lijst van ziekten (i.e.
seksuale afwijking). Dat is pas 31 jaar geleden! Zie:
www.who.int/bulletin/volumes/92/9/14-135541.pdf
4 Zie: Naomi Ellemers, Onur Sahin, Wiebren S. Janssen &
Jojannake van der Toorn, ‘Naar Effectief diversiteitsbeleid:
het opbouwen van bruggen tussen wetenschap en
praktijk’ in: Gedrag en Organisatie 2018 (31) 4, p. 410.
Digitaal te raadplegen op: www.researchgate.net/
publication/329218317_Naar_effectief_diversiteitsbeleid_het_
bouwen_van_bruggen_tussen_wetenschap_en_praktijk
5 Zie voor het rapport van de SER en meer op:
www.ser.nl/nl/publicaties/diversiteit-in-de-top
6 Zie: www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/02/07/
kabinet-aan-de-slag-met-diversiteit-in-de-top
7 Zie voor meer info en de onderliggende wetgeving:
www.particibaan.nl/quotumwet
8 Deze wet is op 28 september 2021 door de Eerste Kamer
aangenomen
9 Overheden willen graag een aantrekkelijke werkgever zijn
voor iedereen en hebben daarin ook, als overheid, een
voorbeeldfunctie. Zie bijvoorbeeld:
www.kennisopenbaarbestuur.nl/het-geheugen-van-bzk-/
diversiteit-bij-de-overheid
10 Zie: www.talentnaardetop.nl Talent naar de Top heeft als
missie om diversiteit en inclusiviteit in de top tot de norm
te maken, omdat dit ervoor zorgt dat de besluitvorming
en de prestaties van de organisatie verbeterd wordt, meer
gelijkwaardigheid in de verhouding man-vrouw wordt
bereikt en de talenten van medewerkers meer worden
benut.
11 Ellemers e.a., p. 412 en ook: Oratie prof. dr. Jojanneke
van der Toorn, Naar een inclusieve werkvloer: seksuele
oriëntatie en gender identiteit op het werk, uitgesproken
bij de aanvaarding van het ambt van bijzonder hoogleraar
LGBT Workplace Inclusion aan de Universiteit Leiden
vanwege Workplace Pride Stichting op vrijdag 6 april
2018, p. 6 (hierna Oratie Van der Toorn). Zie: https://
www.universiteitleiden.nl/binaries/content/assets/socialewetenschappen/psychologie/nieuws/oratie-van-der-toorn.
pdf
12 LHBTI+ staat voor: Lesbiënnes, Homoseksuelen,
Biseksuelen, Transgenders, Intersexe en de plus is er voor
alle andere mogelijke seksuele en genderidentiteiten die ook
bij de gemeenschap worden gerekend. Een voorbeeld is een

panseksueel, een persoon die, kort samengevat, zich tot alle
genders en seksuele voorkeuren voelt aangetrokken.
13 Zie ook: www.nrc.nl/nieuws/2021/07/08/diversiteit-is-meerdan-kleur-en-seksuele-oerientatie-a4050250
14 Gebaseerd op recent wetenschappelijk onderzoek. Zie
hiervoor: www.trendsinhr.nl/frisse-kijk-op-diversiteitbevordert-balans-homogeniteit-en-heterogeniteit
15 Een non-binair persoon is iemand die zich niet thuis voelt
in de binaire gendercategorieën man of vrouw en zich beter
voelt bij een andere, niet-binaire genderexpressie. Dat
uit zich soms in de genderexpressie, door mannelijke en
vrouwelijke kenmerken te combineren of net te verwerpen.
Zie:
www.trans-missie.com/nl/informatie/over-non-binair
16 Oratie Van der Toorn, p. 4.
17 Oratie Van der Toorn, p. 8.
18 Zie bijvoorbeeld:
www.trouw.nl/nieuws/zoenende-mannen-van-suitsupplyroepen-agressie-op-zeker-30-abri-s-vernield~b6685a1a/
19 Oratie Van der Toorn, p. 6.
20 Oratie Van der Toorn, p. 3 e.v.
21 Oratie van der Toorn, p. 5.
22 LHBTI-monitor 2018. De leefstijl van lesbische,
homoseksuele, biseksuele en transgender personen in
Nederland, Sociaal Cultureel Planbureau (Den Haag 2018)
p. 54. Zie bijvoorbeeld ook nog:
www.parool.nl/nieuws/biseksuelen-willen-niet-uit-de-kastkomen~bc1f18ae
23 Zie: www.transgendernetwerk.nl/dossiers/werk
24 Zie: www.ad.nl/buitenland/meer-homos-en-bis-komen-uitde-kast-discriminatie-blijft-groot-probleem~ad739ac5/
25 Zie bijvoorbeeld: www.ad.nl/binnenland/nashville-verklaringtegen-homoseksualiteit-niet-strafbaar~a90a7c12 Ik ben
het er niet mee eens dat het grondrecht van vrijheid van
godsdienst en levensovertuiging het discriminatieverbod en
het recht op gelijke behandeling kan overrulen. Dit wordt
thans aangevochten in een principiële rechtszaak. Zie
hiervoor: Met Gerard Spong strijden tegen willekeur OM
rondom LHBT+discriminatie – gaykrant
26 Workplace Pride
27 Zie: www.toolboxinclusief.nl
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TWEEGESPREK

SOCIALE INCLUSIVITEIT
HURI ŞAHIN EN FADIME ÖRGÜ

Huri Şahin en Fadime Örgü hebben allebei een loopbaan in het openbaar
bestuur. Watergovernance tijdschrift vroeg hen te reflecteren op het belang van
diversiteit en inclusiviteit. Wat deden ze om in de politieke arena mee te kunnen
praten en beslissen? In dit tweegesprek vertellen ze elkaar over hun eigen
ervaringen met diversiteit en het slechten van drempels.

Huri Şahin

“Onder diversiteit versta ik
‘veelkleurigheid’. Diversiteit
betekent voor mij ruimte
geven aan mensen die
verschillend van elkaar zijn en
de waarde van verschil ook
daadwerkelijk zien”

Fadime Örgü

“Volgens mij is het een
meerwaarde voor je
organisatie als je allemaal
verschillende mensen in de
gelederen hebt die anders
zijn en zo het verschil kunnen
maken”


* 
Huri Şahin is regio accounthouder bij het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie, lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur
en voorzitter van het Kinderrechtencollectief. Ze heeft politiek-bestuurlijke ervaring als raadslid, statenlid en wethouder voor GroenLinks.
Ook is Huri werkzaam geweest bij ProDemos – Huis voor democratie waar zij naast de cursus Politiek Actief bij gemeenten ook de cursus
‘Actief voor het waterschap’ heeft ontwikkeld; Fadime Örgü is allround mediaprofessional en lid Algemeen Bestuur van het Hoogheem
raadschap van Delfland. Ook is ze lid van raad van toezicht binnen de sector zorg en wonen. Voorheen werkte ze als televisiejournalist
bij de publieke omroep en was Lid van de Tweede kamer voor de VVD. Ze is initiatiefnemer van tal van maatschappelijke organisaties en
heeft politiek-bestuurlijke ervaring op lokaal, landelijk en internationaal niveau.
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Wat versta je onder diversiteit
en ‘inclusief denken’?
Şahin: “Onder diversiteit versta ik ‘veelkleurigheid’.
Diversiteit betekent voor mij ruimte geven aan
mensen die verschillend van elkaar zijn en de
waarde van verschil ook daadwerkelijk zien. Die
verscheidenheid kan zijn op basis van geslacht,
geaardheid, politieke achtergrond, leeftijd, kennis,
beperking, kortom heel breed. Inclusief denken en
inclusief handelen gaat nog een stap verder en houdt
in dat je bij het maken van beleid en het nemen van
beslissingen rekening houdt met de verschillen en
altijd rekening houdt met de impact van je keuzes.
Wat zijn de afwegingen geweest? Hebben de mensen
die direct of indirect belanghebbende zijn van jouw
besluit ook volwaardig mee kunnen doen? Heb je alle
personen of organisaties die hen vertegenwoordigen
ook gehoord?
In de afgelopen jaren hebben we (en daarmee
bedoel ik de overheid), met de beste intenties,
vooral gedacht vanuit ‘diversiteit’. We hebben, en ik
heb daar ook actief aan bijgedragen, programma’s
ontwikkeld voor vrouwen, voor mensen met een
migratieachtergrond, maar eigenlijk hebben we
daarmee de bestaande situatie in stand gehouden.
De mensen die ondervertegenwoordigd zijn, zoals
vrouwen in de top van ambtelijke of in de politiek,
hebben we met deze programma’s in een apart hokje
geplaatst en daarmee bijgedragen aan het beeld dat
ze ‘bijzonder’ zijn. Terwijl net zo belangrijk of zelfs
belangrijker is dat de organisaties waarbinnen zij
horen te zijn ‘inclusiever’ hadden moeten worden. In
hun denken en handelen.
Uit vele verschillende onderzoeken blijkt dat diversiteit
en inclusiviteit bijdraagt aan beter beleid, aan het
vergroten van draagvlak en herkenning in de besluiten
die genomen worden.”
Örgü: “Diversiteit: Voor mij is diversiteit dat ‘elk
individu anders mag zijn en mag meedoen’. Mensen
zijn nu eenmaal verschillend. We verschillen in
geslacht, huidskleur, afkomst en nog veel meer. Maar
we hebben ook andere meningen, zienswijzen en

talenten. Volgens mij is het een meerwaarde voor je
organisatie als je allemaal verschillende mensen in
de gelederen hebt die anders zijn en zo het verschil
kunnen maken. Het verschil maakt je organisatie rijker
en innovatiever.
Inclusief denken: ‘Het in de praktijk toepassen van
diversiteit’. Dit kun je leren. Zo zie je bijvoorbeeld
binnen ondernemingen dat meerdere inzichten meer
innovaties teweegbrengen. Je ziet dat organisaties die
inclusief denken vaak succesvol zijn.
De samenstelling van de samenleving en de kijk
hierop is anders dan 30 jaar geleden. Ik weet nog
dat ik eind jaren 80, begin 90 een meidengroep
had opgericht met als motto ‘een slimme meid is
op haar toekomst voorbereid’. Destijds was het
voor migrantenmeisjes de gewoonste zaak van
de wereld dat zij na de middelbare school naar
de huishoudschool gingen en daarna trouwen en
huisvrouw werden. Ik vond dat deze meisjes de kans
moesten krijgen om na de middelbare school een
vervolgopleiding te volgen. Om de ouders hiervan
te overtuigen hadden we spreekuren opgezet.
Tijdens deze gesprekken kreeg ik de gelegenheid om
ouders te overtuigen en de inschrijfformulieren van
de vervolgopleidingen in te vullen. Destijds waren
de migrantengroepen meer naar binnen gekeerd en
zagen zichzelf als de ander. Gelukkig is dat vandaag
de dag anders. Meer talent is zichtbaar en zien veel
mensen zich niet als een ander.”

Welke rol heeft inclusiviteit
in jouw politiek-bestuurlijke
loopbaan gespeeld?
Örgü: “Vanaf mijn 15’de ben ik actief in een politiekbestuurlijke omgeving. Inclusiviteit heeft hierin een rol
gespeeld. Allereerst heb ik alles gedaan om zelf mee
te mogen doen. Het was niet makkelijk om als jongere
opgenomen te worden in de bestaande structuren.
Sterker nog ik was niet welkom. Daarom heb ik zelf
organisaties opgericht om op te komen voor jongeren
en vrouwen. Pas na het succes van die organisaties,
werd ik zichtbaar en werd ik benaderd.
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Als jongere kwam ik al doende erachter dat belangrijke
beslissingen werden genomen in de politiek. Het
opkomen voor de doelgroepen vrouwen en jongeren
heb ik later in de Tweede Kamer voortgezet. Ik was
onder meer woordvoerder vrouwenzaken, emancipatie,
media, jeugdzaken, kinderopvang, arbeid en zorg,
onderwijs en economische zaken.

vraagstukken rondom water zijn. Zo heb ik jou ook
gestimuleerd om aan de cursus deel te nemen. Het
leek mij heel mooi als iemand met jouw kennis,
achtergrond én politieke ervaring ook actief werd bij
een waterschap. Ik ben heel blij dat dat ook is gelukt
en je bij het Hoogheemraadschap Delfland het verschil
kunt maken.

In de Tweede Kamer heb ik me ingezet om een
nationale jongerenraad op te zetten waarin jongeren
konden participeren in meerdere lagen van de
samenleving. Dit was nieuw in de Kamer, voorheen
was het zo dat een commissie van ouderen het voor de
jongeren mocht uitmaken.

Als ik in Binnenlands Bestuur de benoemingen zie van
bestuurders bij decentrale overheden zie ik helaas nog
te weinig vrouwen en zeker nog veel te weinig mensen
met een migratieachtergrond. Terwijl ze er echt wel
zijn. Juist in een tijd waarin we voor grote opgaven
staan, zoals de gevolgen van klimaatverandering,
de toenemende sociale kansenongelijkheid, het
grote tekort aan woningen, is het echt belangrijk
dat zowel de beleidsmakers als de beslissers divers
zijn samengesteld. Inwoners moeten zich kunnen
herkennen in hun vertegenwoordigers en de keuzes die
voor hen worden gemaakt.”

Persoonlijk heb ik dus vroeg geleerd om met verschillen
om te gaan en door mijn ervaring ben ik alerter
geworden. Binnen de organisaties waarin ik beweeg,
let ik op inclusiviteit door bijvoorbeeld het draagvlak
te vergroten en het bestuur verantwoordelijk te maken
voor dit onderwerp.”
Şahin: “Het bevorderen van diversiteit is een van mijn
persoonlijke drijfveren geweest om politiek actief te
worden. Na de ingrijpende aanslagen op 11 september
2001, alweer 20 jaar geleden, zag ik dat in Nederland
de houding naar migranten veranderde. Dat gaf mij de
doorslag om politiek actief te worden. Het vergroten
van kansen voor mensen in een kwetsbare positie,
vooral kinderen en jongeren, was ook een belangrijke
reden. Ook in mijn professionele loopbaan heb ik
mij ingezet voor het bevorderen van diversiteit. Zo
was ik bij de Vereniging van Gemeentesecretarissen
projectleider van het programma ‘Talent en leiderschap’
met als doel om het aantal vrouwen en mensen met
een migratieachtergrond in de ambtelijke top van
gemeenten te vergroten en heb ik bij ProDemos
samen met Tieneke Clevering – zij was de jongste
waterschapsbestuurder – in samenwerking met de
Unie van Waterschappen en twee waterschappen
de cursus ‘Actief voor het waterschap’ ontwikkeld
om meer mensen te enthousiasmeren voor het
waterschapsbestuur. Ik ontdekte bij de ontwikkeling
van deze cursus welke belangrijke besluiten het
waterschapsbestuur neemt en hoe actueel de
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Hoe zou het openbare bestuur en
in het bijzonder de waterschappen
divers samengesteld kunnen worden?
Şahin: “Als het gaat om de vertegenwoordiging van
de volksvertegenwoordigende organen hebben in
de eerste plaats politieke partijen een belangrijke rol
omdat zij verantwoordelijk zijn voor het opstellen van
de kandidatenlijsten. De politieke partijen kunnen bij de
werving en selectie van kandidaten actief beleid gaan
voeren om diverse lijsten samen te stellen en mensen
die nu op grote afstand van de politiek staan ook actief
benaderen. Op nationaal niveau zien we gelukkig
positieve ontwikkelingen. Ik hoop dat deze ontwikkeling
zich doorzet bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.
De waterschappen kunnen nu al beginnen met het
organiseren van cursussen zoals dat ook is gebeurd
in aanloop naar de verkiezingen in 2019. Bijna alle
waterschappen hebben toen in samenwerking
met ProDemos – Huis voor democratie en
rechtsstaat de cursus Actief voor het waterschap
georganiseerd. Bij de werving van deelnemers zou
dan wel meer de focus kunnen liggen op mensen
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die op dit moment bij de waterschappen nog
onvoldoende zijn vertegenwoordigd.”
Örgü: “Het begint bij de politieke partijen zelf. De
besturen van de partijen zijn verantwoordelijk om ervoor
te zorgen dat de lijst divers is samengesteld en meer een
afspiegeling is van de samenleving. Daarmee geef je ook
een goed voorbeeld aan de rest.
Maar alles valt of staat met de motivatie van jezelf om je
op te geven voor zo’n functie. Zelf had ik veel interesse
in de waterschappen en heb me georiënteerd door
een cursus te volgen bij Huri, zij heeft bij ProDemos
de cursus ‘Actief voor het waterschap’ ontwikkeld. De
cursus was intensief maar heeft de doorslag gegeven
om voor deze functie te gaan. Sinds de laatste
verkiezingen ben ik lid Algemeen bestuur van het
Hoogheemraadschap van Delfland.
Het openbaar bestuur en in het bijzonder de
waterschappen scoren zeer slecht als het gaat om
vrouwen en etnische minderheden in het dagelijks
bestuur van waterschappen. Volgens de getallen van de
rijksoverheid zijn er zelfs geen vrouwen met een etnische
achtergrond te vinden binnen de waterschappen.
Zelf ben ik tegen het wettelijk opleggen van quota maar
kan me wel voorstellen dat je als partij of organisatie
tijdelijk hiervoor kiest. Dit is te rechtvaardigen omdat
je het zelf belangrijk vindt. Het moet een bewuste keus
zijn van je partij of organisatie, dus echt gedragen. Als
het een gedragen besluit is, dan ben je welkom. Dit kan
voor elke doelgroep zijn. Dan kiest een partij of bedrijf
voor jou. De slagingskans dat de talenten zich verder
ontwikkelen is dan groot.”

Hoe bevorderen we diversiteit?
Örgü: “Door het te agenderen. Je verantwoordelijkheid
te nemen. Draagvlak vergroten zodat iedereen ruimte
krijgt. Commissies instellen en trainingen verzorgen om
inclusieve vaardigheden te leren.
Maar dan wel van iedereen, dus niet alleen vrouwen
maar ook kijken naar bijvoorbeeld de sociale status,

migratie-achtergrond, gekleurd of wit, stad of
platteland en dergelijke. Basis leggen dat elk individu
mag meedoen.”
Şahin: “Door allereerst de oprechte wil op welke plek
je zit en welke functie je ook invult open te staan
voor mensen die anders dan jou zijn en oprecht
nieuwsgierig te zijn. Eigenlijk volgen de acties dan
vanzelf. Er zijn ook veel deskundigen op dit gebied die
je om advies kunt vragen.”

Heb je nog een persoonlijke tip?
Şahin: “Mijn persoonlijke tip aan mensen die politiek
actief willen worden is om zo vroeg mogelijk te gaan
starten. Omdat de werving van kandidaten een jaar
voorafgaand aan de verkiezingen plaatsvindt, is
het goed om te onderzoeken welke partij goed bij
jou past qua ideologie en bestuursstijl. Als er een
cursus in je gemeente, provincie of waterschap wordt
georganiseerd daaraan mee te doen. Contact op
te nemen met de griffie of bestuursadviseur bij een
waterschap. Vergaderingen volgen kan ook helpen
om te kijken hoe de politiek werkt. Je kunt ook altijd
kennismakingsgesprekken voeren met politieke
partijen. Kortom, kom op tijd in actie. Doe onderzoek
en stel je kandidaat. Het is heel waardevol om als
volksvertegenwoordiger te kunnen bijdragen aan je
gemeente, provincie of waterschap.”
Örgü: “Mijn persoonlijke tip is om zelf lid te worden
van selectiecommissies binnen je partij. Je kunt
kandidaten selecteren die het verschil kunnen
maken. Zelf heb ik regelmatig mogen deelnemen
als lid van de selectiecommissies om kandidaten
te selecteren voor verkiezingslijsten. Ook voor de
komende gemeenteraadsverkiezingen maak ik deel
uit van de selectiecommissie. We voeren gesprekken
met kandidaten voor de lijst. De gunfactor is een
belangrijk aspect binnen de politiek. Zo hou ik bij het
samenstellen van de kandidatenlijst rekening met
talent dat op dit moment geen ervaring heeft, mee te
laten lopen voor de komende periode. Door hiervoor te
kiezen, investeer je in een persoon die over een paar
jaar het verschil kan maken.”

M
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SOCIALE INCLUSIVITEIT BIJ DE
UITVOERING VAN INTERNATIONALE
WATERPROJECTEN
Dennis van Peppen, Stephanie Janssen*

Het betrekken van kwetsbare mensen en groepen in internationale water-gerelateerde
masterplanning en projecten, was voor de Nederlandse watersector lang een belangrijke
bijzaak. De afgelopen jaren is dit verworden tot een hoofdzaak. Bij onvoldoende maatschappelijke draagvlak komen plannen en projecten niet tot implementatie en kan het leiden tot stevige
kritiek uit het maatschappelijk middenveld. Daarnaast kan het betrekken van alle stakeholders
in een plan of project worden beschouwd als morele verantwoordelijkheid. Partijen in de
Nederlandse watersector werken aan deze opgave en dat heeft in 2020 geresulteerd in de
Community of Practice (CoP) voor sociale inclusiviteit in internationale waterprojecten: een
netwerk van 18 internationaal opererende partijen uit de watersector waaronder ingenieurs
bureaus, kennisinstellingen, aannemers, NGO’s en overheden. De CoP biedt ruimte aan de
partijen om te leren, kennis uit te wisselen en nieuwe praktijken te ontwikkelen om zo haar
maatschappelijke impact te vergroten en risico’s voor kwetsbare groepen te verminderen. In
oktober 2020 werden tijdens een CoP bijeenkomst de ervaringen uit het Manila Bay Sustain
able Development Masterplan benut om inzichten op te doen over sociale inclusiviteit. In dit
artikel beschrijven we hoe sociale inclusiviteit in de watersector wordt geadresseerd en de
inzichten over sociale inclusiviteit uit het Manila Bay Sustainable Development Masterplan.

De NL watersector: al tientallen jaren
invloedrijk in waterplannen
Nederlandse ingenieurs zijn veelgevraagd bij het oplossen
van diverse waterproblemen, variërend van droogte,
overstromingen tot drinkwaterproblemen en bodemdaling.
Met de ervaring en kennis opgedaan in één van de best
beschermde en bestuurde delta’s in de wereld vliegt de
hedendaagse Nederlandse waterexpert de wereld rond
om buitenlandse overheden en internationale instellingen
te adviseren over waterproblemen. Vaak in de vorm van
plannen of strategieën voor stroomgebieden, steden,
delta’s en kustgebieden. Belangrijke en omvangrijke
waterstrategieën zijn met Nederlandse inzet tot stand
gekomen in Azië, Afrika en Zuid-Amerika (tabel 1). Deze
strategieën hebben invloed op miljoenen mensen en
kunnen een groot verschil maken in hun dagelijkse levens.
De wateropgave in de wereld is gigantisch. Alleen al in
Azië leven honderden miljoenen mensen, die te maken

hebben met verwoestende orkanen, zeespiegelstijging,
bodemdaling en verzilting in metropolen als Manila
(Filipijnen), Ho Chi Minh Stad (Vietnam), Dhaka
(Bangladesh), Chennai (India) en Jakarta (Indonesië)
en delta’s als de Mekong delta en de Ganges en
Brahmapoetra delta en het laagland van Java. In Jakarta
zakt de bodem met meer dan 10 centimeter per jaar. In
Bangladesh staan onderdelen van de delta een groot
deel van de tijd onder water. De Mekong delta ligt bijna
op zeeniveau met toenemende overstromingsdreiging en
verziltingsproblematiek als gevolg. In een stad als Chennai
bestaan grote watertekorten in het droge seizoen en
grote wateroverlast in het natte seizoen. Bovendien is het
oppervlaktewater in de stad, in kanalen, vijvers en meren
ernstig vervuild. Een beter waterbeheer en ruimtelijke
ordening die rekening houdt met water leidt tot meer
veiligheid en waterzekerheid en een enorme verbetering in
levensstandaard van de mensen die er wonen. Water heeft
de potentie een hefboom te zijn voor welzijn en welvaart.


* 
Dennis van Peppen is Manager Internationale Water Programma’s bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland,
Stephanie Janssen is Senior Onderzoeker bij Deltares.
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Project

Beschrijving
Voorloper van NCICD. Strategievorming
voor kustbescherming Jakarta

Locatie
Indonesie, Jakarta

Looptijd
2010-2012

Klimaatadaptatiestrategie voor HCMC

Vietnam

2011-2013

Strategie voor duurzame transformatie
Mekong Delta
Masterplan voor stedelijke ontwikkeling
Beira Masterplan 2035
en waterbeheer
National Capital Integrated Masterplan voor kustbescherming voor
4 tot 5 miljoen inwoners
Coastal Development
(NCICD)

Vietnam

2011-2013

Mozambique

2014

Indonesie, Jakarta

2008-2014

Water as Leverage
for Resilient Cities
in Asia

Projectontwikkeling via ontwerpgedreven,
inclusieve en holistische aanpak.
Verbinden van stedelijke klimaatactie met
werkgelegenheid, sociale ontwikkeling en
herstel van biodiversiteit.

De steden Chennai (India),
2018-2019
Khulna (Bangladesh) en
Semarang (Indonesië) met de
ambitie voor opschaling in Azië
en de rest van de wereld.
Filipijnen, Manila
2018-2020

Bangladesh
Delta Plan 2100

Strategie voor duurzame transformatie
Bhamaputra en Ganges delta’s

Bangladesh

2015-2019

Blue Deal

Samen versterken van goed waterbeheer:
voldoende kennis en expertise, een goed
functionerende organisatie en samenwerking
met de belangrijkste stakeholders.

16 partnerschappen in
14 landen

2018-2030

Jakarta Coastal Defence
Strategy (JCDS)
Ho Chi Minh City (HCMC)
climate adaptation
strategy
Mekong Delta Plan

Manila Bay Sustainable
Development Masterplan

Betrokken NL partijen
Deltares, Urban Solutions,
Witteveen+Bos, Triple-A team,
ministeries van BZ en IenW, RVO
SWECO (Grontmij), Bosch
& Slabbers, Ecorys, ministries
van BZ en IenW, RVO
RHDHV, WUR, Deltares,
ministries van BZ en IenW, RVO
Deltares, Witteveen+Bos, Ministerie
van BZ, RVO
Witteveen+Bos, SWECO
(Grontmij), Ecorys, Deltares en
KuiperCompagnons, ministries
van BZ en IenW, RVO
o.a. Witteveen & Bos, Deltares,
Ooze Architects, One Architects,
HKV, Wetlands, Rode Kruis,
MottMcDonald, ministries van
BZ en IenW, RVO
Deltares, Partners for Resilience,
ministries van BZ en IenW,,
Rijkswaterstaat
Twijnstra Gudde, Deltares,
WUR, Ministerie van BZ
Waterschappen

Table 1. Een greep uit de waterprojecten die met Nederlandse inzet tot stand zijn gekomen.

Sociale Inclusiviteit
in internationale masterplannen
Sociale inclusiviteit gaat over het verbeteren van de maatschappelijke mogelijkheden, kansen en waardigheid van
mensen en groepen die kwetsbaar zijn op basis van hun
identiteit (The World Bank, 2013, p.3-4). Water gerelateerde
problemen raken aan de levens van alle inwoners van een
stad, stroomgebied of delta. Het zijn vaak de sociaaleconomisch meest kwetsbaren die in de gebieden wonen die het
meest getroffen worden door waterproblematiek, maar ook
door maatregelen om die te voorkomen. VN speciaal rapporteur Philip Alston waarschuwt zelfs ‘klimaat-apartheid’,1
waarmee hij aangeeft dat rijken zichzelf veilig kunnen stellen
terwijl armen de dupe worden. We zien dat arme mensen op
de meest kwetsbare plekken wonen langs rivieren of kusten.
Combinaties van schaarse ruimte en veel mensen per
vierkante kilometer betekent een groot risico op slachtoffers
van teveel, te weinig water en te vies water.
De intentie van ieder project is om een bijdrage te leveren
aan het oplossen van waterproblemen. Tegelijkertijd lukt
het niet altijd om kwetsbare groepen minder kwetsbaar te
maken. Er bestaat een risico op slachtoffers, verlies van
woonplek en van inkomsten bij (gedwongen) relocatie, ook
bij waterprojecten met de beste intenties. In compensatie

voor verlies van woonplek of levensonderhoud wordt lang
niet altijd voorzien. Een risico bij het bouwen van onroerend
goed of infrastructuur in snel groeiende steden is dat de
meest kwetsbare groepen slachtoffer worden. Bijvoorbeeld
omdat deze mensen wonen op plekken met onvoldoende
bescherming, waar waterveiligheidsproblemen spelen (denk
aan ‘informal settlers’ langs rivieren) of waar iets gebouwd
gaat worden.
De afgelopen jaren kwam het de Nederlandse watersector
op kritiek te staan voor het onderbelichten van de sociale
impact van haar internationale werk. ‘Nederlanders zijn te
trots op zichzelf en hebben daardoor blinde vlekken….’; de
Dutch Delta Approach wekt de indruk van een ‘one (Dutch)
size fits all’’; ‘Masterplannen zijn vooral bedoeld om meer
werk te genereren voor Nederlandse bedrijven….’; ‘Lokale
kennis wordt te weinig benut…’ (Critical Perspectives UvA,
juni 2018). Wetenschappers lieten zien dat in oplossingen
veel aandacht is voor de Nederlandse ideeën en te weinig
verbinding met de lokale context (Hasan et al., 2019;
Minkman et al., 2019; Yarina, 2018). De beleidsevaluatie
van het internationale waterbeheerbeleid van het Ministerie
van Buitenlandse Zaken trok de conclusie dat er te weinig
aandacht is geweest voor milieueffecten, duurzaamheid,
governance, gender, armoede en aandacht voor de
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allerkwetsbaarden in waterprojecten (Tesselaar et al., 2017).
Vanuit NGO hoek was kritiek op specifieke projecten, zoals
op NCICD Jakarta (Bakker et al., 2017) en het Manila Bay
Sustainable Development Masterplan (Van Ommen et al.,
2019). Deze ontwikkelingen zijn niet minder dan een ‘wakeup call’ en hebben de sector aangezet tot verdere actie.
Sociaal-inclusieve plannen en projecten klinken mooi
op papier maar de praktijk is vaak complex. Niet alleen
zijn de wateruitdagingen groot, ook is er sprake van
cultuurverschillen (Hofstede et al., 2010). Politieke, sociale,
economische, culturele dimensies en de vele lagen daarin
zijn voor buitenstaanders vaak nauwelijks te begrijpen.
Naast een formele werkelijkheid van bestuur en donoren
bestaat een nog lastiger te doorgronden informele
werkelijkheid, wat het borgen van lokaal eigenaarschap
voor plannen en strategieën een complexe aangelegenheid
maakt. Nederlandse partijen hebben een adviserende rol
waarbij de vraag is hoe een impact te realiseren, zonder
kwetsbare groepen te schaden. Sociale inclusiviteit gaat dus
óók over de manier waarop Nederlandse partijen met lokale
overheden en organisaties samenwerken.
Internationaal opererende partijen in de Nederlandse watersector zien en nemen hier hun verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld door te werken aan inclusieve methodes en technieken zoals de NL Inclusive Infra Manual (Building with People,
2019), het Social inclusiveness in flood and droughts rapport
(Meijer et al., 2019) en het stappenplan voor een sociaal
inclusieve benadering van water klimaatadaptatieprojecten
van het Nederlandse Rode Kruis (Cats et al, 2020). Sociale
inclusiviteit is een vraagstuk dat door alle partijen belangrijk
wordt gevonden, maar dat door geen partij alleen opgelost
kan worden. Overheden maken beleid en besteden projecten aan voor het maken van masterplannen en strategieën.
Het bedrijfsleven en kennisinstellingen ontwikkelen processen om tot strategieën en masterplannen te komen binnen
deze projecten. NGO’s staan in directe verbinding met lokale
groepen en kennen de lokale uitdagingen. Kennisinstellingen
en wetenschap ontwikkelen nieuwe inzichten en instrumenten. Het samenspel tussen deze partijen is nodig om stappen te maken. Vertrouwen is een essentieel element, juist
bij dit gevoelige onderwerp waar voorheen vaak over elkaar
werd gepraat in plaats van met elkaar.

Leren in de Community of Practice:
Het Manila Bay Sustainable Development
Masterplan als case study
Bovengenoemde ontwikkelingen zijn in 2020 aanleiding
geweest om aan de slag te gaan in een ‘Community of
Practice’ (CoP), waar de internationaal opererende partijen
uit de watersector samenwerken en leren over sociale
inclusiviteit in internationale waterprojecten. De CoP is een
netwerk van achttien partijen in de Nederlandse watersector
waaronder de Rijksoverheid, waterschappen, NGO’s,
ingenieursbureaus, kennisinstellingen en natte aannemers.
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Hieronder beschrijven we de werkwijze van de CoP en gaan
we in op hoe is gewerkt met de case study Manila Bay
Sustainable Development Masterplan.

Werkwijze CoP: de case study aanpak
De CoP heeft als ambitie om te leren van de praktijk en deze
inzichten te vertalen in praktische werkwijzen die bijdragen
aan het verbeteren van sociale inclusiviteit in internationale
waterprojecten. Om sociale inclusiviteit zo concreet mogelijk
te maken (‘wat betekent het in de praktijk’) worden case
studies benut: praktijkvoorbeelden van Nederlandse
internationale inzet. Deelnemers van de CoP selecteren de
case study.
De case study-aanpak bestaat uit drie stappen. De eerst
stap is verkennen en ‘scoping’ van de case study en het
betrekken van lokale en Nederlandse stakeholders. Middels interviews wordt de case study vanuit verschillende
perspectieven in beeld gebracht. De tweede stap is de CoP
bijeenkomst. Hieraan nemen de stakeholders en de CoP
deelnemers deel. De stakeholders hebben een essentiële rol.
Zij delen ervaringen, hun perspectief en lessen. Gezamenlijk
worden inzichten en lessen uit de case study opgedaan. Voor
het creëren van een open en vertrouwelijke omgeving wordt
de ‘Chatham house rule’ gehanteerd: buiten de bijeenkomst
wordt niet gerefereerd aan specifieke personen of organisaties. De derde stap is de follow-up. Wat willen de CoP
deelnemers en stakeholders met de inzichten doen?
De CoP velt geen oordeel over projecten, is geen evaluatie
en biedt geen advies. De intentie is om de case study
te begrijpen, de perspectieven van betrokken partijen te
leren kennen en inzichten op te doen. Vandaaruit gaan we
begrijpen en aan de slag te met wat nodig is voor sociaal
inclusieve inzet.
1. Verkennen,
scoping en
betrekken
partijen

2. CoP
bijeenkomst
leren en
inzichten

3. Follw-up
opvolging geven
aan opgedane
inzichten

Afbeelding 1. Drie stappen in de case study aanpak van de CoP.

Het Manila Bay Sustainable
Development Master Plan als case study
Op 29 oktober 2020 stond het Manila Bay Sustainable
Development Masterplan (MBSDMP) centraal als case study
in de CoP.
Het MBSDMP is één van de meest recente en invloedrijke
masterplannen waar de Nederlandse sector in samenwerking met Filipijnse consultants de afgelopen jaren aan heeft
bijgedragen. Het doel van dit masterplan is een duurzame
ontwikkeling van de Manilla Bay metropool in het licht van
toenemende waterzekerheid -en waterveiligheidsuitdagingen.
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External factors
External
developments

Philippines
culture &
governance

Philippines
decisionmaking

Input

Output objective

‘Dutch’ contributions
Financing
Quality
‘Science-based’
Technical
Committee

Follow-up
Stakeholder
engagement
Ambition: voices
in MBSDMP

Process

Planning
MBSDMP
Ambition: joint,
supported & quality
Covering plan &
governance topics

Dutch Expert
Team

Ambition: sustainable,
integrated & open

Climate adaptation
in the Philippines

Projects

Sustainable
coastal development
in Manilla Bay

Ambition: sustainable,
& feasible

System
Afbeelding 2. Systeem diagram Nederlandse inzet in het Manila Bay Sustainable Development Master Plan.

Stap 1 
Verkennen, scopen en betrekken van partijen
Om de case study te begrijpen zijn veertien interviews met
stakeholders gevoerd, zowel Nederlandse als Filipijnse
partijen. Op basis van de gesprekken is de case study in
beeld gebracht met behulp van een systeemdiagram (figuur
1). Hierin komen de uitdagingen terug die de stakeholders
benoemen met betrekking tot sociale inclusiviteit.
Centraal in het systeemdiagram is de ontwikkeling van het
masterplan (MBSDMP). Het masterplan wordt ontwikkeld
op basis van een uitgebreid proces en onderzoek en het
betrekken van stakeholders. Met het masterplan wordt beoogd projecten en planning te beïnvloeden, die uiteindelijke bijdragen aan klimaatadaptatie en duurzame ontwikkeling in het Manila Bay gebied. ‘Nederland’, of Nederlandse
partijen, beïnvloedt dit ‘systeem’ op vier manieren: door
financiering van de helft van de kosten van het masterplan; door het masterplan mede te ontwikkelen (Deltares
ism met een Filipijnse consultant); het Dutch Expert Team2
dat Deltares ondersteunt; en deelname aan het Technical
Commitee dat het Masterplan beoordeelt. Ook onderhoudt
de Nederlandse overheid relaties met de Filipijnse overheid. Daarnaast zijn er ‘externe factoren’, waarop Nederland geen invloed heeft, maar die wel de ontwikkeling van
het masterplan en het beoogde doel beïnvloeden. Het gaat
hierbij om ontwikkelingen en besluitvorming die plaats
vindt in Manila Bay in het kader van het masterplan en
maar ook daarbuiten.
Voor onderdelen van het systeemdiagram hebben
stakeholders uitdagingen benoemd waar ze mee te maken
hebben gehad. Een overzicht staat in onderstaande tabel.

Stap 2 
Gezamenlijk leren en inzichten op doen
in de CoP bijeenkomst
Het begrijpen van sociale inclusiviteit in het MBSDMP heeft

geresulteerd in het benoemen van 13 vraagstukken die zijn
samengevat in 5 thema’s.
1 Sociale inclusiviteit in Masterplanning
Twee onderwerpen komen in dit thema terug: hoe kom je
van (kort-)durende projectbetrokkenheid naar deelname in
een lange-termijn proces en hoe borg je dit in een Terms of
Reference (ToR) voor het project of plan.

Lange-termijn betrokkenheid kent veel voordelen, je leert het
land kennen en bouwt aan relaties. Een betrokkenheid van
jaren is soms nodig om het ruimtelijk proces in goede banen
te leiden, lokale stakeholders te betrekken, en daarmee
de echte waterproblematiek op een duurzame manier aan
te pakken. Zonder langdurige betrokkenheid is de impact
beperkter en de tijdelijke positieve invloed door korte
betrokkenheid kan snel verloren gaan. Het vraagt gedegen
voorbereiding van deelname aan het proces, afspraken met
lokale overheden over de rol in het proces, en vervolgens
een langdurige betrokkenheid bij de totstandkoming van het
plan en de verdere uitrol. Dit is ook de reden dat Nederland
lang betrokken is in steden als Beira en Jakarta, in de delta
van de Mekong rivier, de Brahmapoetra en Ganges delta (van
Alphen et al., 2021). Lange-termijn betrokkenheid vraagt om
het reserveren van voldoende tijd, middelen en capaciteit.
2 Instrumenten voor stakeholderbetrokkenheid
Betrokkenheid van alle relevante stakeholders is de sleutel
voor sociale inclusiviteit. Het ontwikkelen en het verbeteren
van instrumenten voor het betrekken van stakeholders is
door de CoP benoemd als ontwikkelpunt. Betrokkenheid
van stakeholders vraagt om een aanpak op meerdere
niveaus, nationale overheid, regionale overheid, lokale
overheid, lokale belangengroepen, bedrijfsleven, etc...
Het vraagt zorgvuldig bepalen welke stakeholders je
wanneer in het proces wil betrekken en op welke manier.
De concreetheid van het plan maakt ook veel uit, immers
een Masterplan speelt op veel hoger niveau dan een lokale
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Uitdagingen input Nederland Uitdagingen stakeholders
betrekken
Hoe realiseer je impact met Stakeholders hebben
onvoldoende kennis en
Nederlandse bijdrage
capaciteit om mee te doen in
proces
Er zijn meer dan 30 miljoen
Gezamenlijke actie van
inwoners als stakeholder
veel NL partijen met

Uitdagingen in ontwikkeling Uitdagingen follow-up
masterplan
De problematiek is extreem en Financiering van
complex
vervolgprojecten

Externe ontwikkelingen
uitdagingen
Filipijnse overheid besluit
aanleg nieuw vliegveld in
Masterplan plangebied

Lange termijn is niet eerder
meegenomen in Filipijnen

Eigenaarschap bij regionale en COVID-19
lokale overheden

Stakeholders kunnen zich niet
veilig uitspreken

Tijdsdruk

Beschermen belangen
kwetsbare groepen

Capaciteit om te komen tot
implementatie

Verwachten die bij
stakeholders worden gewekt
door NL betrokkenheid
Terugkoppeling naar de
stakeholders

Proces transparantie

Coherentie in planning

Afstemming tussen
verschillende plannen in
Filipijnen
Institutionele fragmentatie

verschillende belangen

Risico op beschuldiging
‘green washing’

Inzichtelijk maken van tradeoffs afwegingen

Tabel 2. Overzicht van uitdagingen in MBSDMP.

ontwikkeling. Een van de genoemde aandachtspunten is
het verwachtingsmanagement richting de stakeholder.
Door effectieve stakeholderbetrokkenheid kan lokale
kennis en creativiteit optimaal worden benut voor het
ontwikkelen van passende, haalbare en duurzame plannen
en maatregelen. Risico’s voor lokale gemeenschappen
kunnen beter worden geïdentificeerd en geadresseerd. Het
inzetten van lokale experts in de vormgeving en uitvoering
is essentieel. Dit alles maakt plannen en projecten sterker
en beter lokaal gedragen.
3 Verbinding met de lokale context
Kennis over lokale cultuur, bestuur, politieke economie
en sociale verhoudingen is nodig voor de verbinding
tussen lokale context en internationale projectteams. Het
begrijpen van de lokale sociaaleconomische, culturele en
bestuurlijke context krijgt vaak onvoldoende aandacht en
er is een neiging om te ‘technocratisch’ in projecten te
stappen. Hoe zorg je ervoor dat er voldoende kennis en
expertise is om die lokale context te begrijpen? Zit deze
(niet-technische) kennis in een projectteam? Nederlandse
experts actief in de waterprojecten hebben veelal een
westerse achtergrond en zijn hoogopgeleid, terwijl
een groot deel van de begunstigden van projecten en
plannen laagopgeleid zijn met een sociaaleconomische
achtergestelde positie. Het besef dat dit verschil bestaat
en het bouwen van spreekwoordelijke bruggen in
samenwerking met lokale partners is essentieel.
4 Blijven leren van projecten en lessen uit MBSDMP
meenemen
Het leren en vastleggen van lessen uit projecten en
processen is nodig voor een continue proces van
vernieuwing in de watersector. Hoe doen we dat en hoe
nemen we de lessen mee in toekomstige projecten? Het
gezamenlijk leren over het MBSDMP en deze lessen
vastleggen is een van de benoemde ambities.
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5 Werken met lokale gemeenschappen
Contact met lokale gemeenschappen is nodig om te
weten wat er leeft en speelt in die gemeenschappen.
Lokale NGO’s spelen een belangrijke rol in het leggen
van die contacten. Deze NGO’s kunnen faciliteren in de
dialoog met vertegenwoordigers van de gemeenschappen
en kunnen helpen met het identificeren van risico’s en
kansen. Een lokaal platform kan helpen bij de ontsluiting
van kennis uit lokale gemeenschappen met een sterke link
naar de wetenschap. Bij lokale samenwerking is de ‘what’s
in for us/them’ ratio steeds belangrijk. Je vraagt immers
aan mensen om tijd, energie en informatie te leveren.
Wat levert dat vervolgens voor hen op als er op enigszins
overzienbare tijd niet concreets verbeterd?

Stap 3 
follow-up: Werken aan sociale inclusiviteit
Na de bijeenkomst over het Manila Bay Sustainable
Development Masterplan zijn de vijf bovengenoemde
thema’s en vraagstukken opgepakt in werkgroepen van de
CoP.

Reflectie en Conclusie
De Nederlandse watersector is mondiaal actief
en toonaangevend op het gebied van water- en
klimaatadaptatie en de uitdagingen op dit gebied zijn
wereldwijd enorm. Door internationaal samen te werken
kan Nederland veel impact maken in tijden dat de wereld
de Nederlandse kennis en aanpak nodig heeft.
De uitdaging van vandaag is het ontwikkelen van
projecten, plannen en strategieën die duurzaam zijn
en op een inclusieve manier tot stand komen. Dat zijn
projecten, plannen en strategieën die niet alleen de
welvarende delen van delta’s, stroomgebieden en steden
helpen en beschermen, maar juist ook de mensen in
kwetsbare posities. Plannen die verbonden zijn met
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kennis van mensen die er al generaties lang leven en
de gebieden door en door kennen. Het is een complexe
opgave die je niet tackelt met alleen meer aandacht
voor multidisciplinariteit en sociale inclusiviteit. Er
is sprake van grote, vaak tegengestelde, politiekeconomische belangen. De macht van het grote geld
in een onderontwikkelde democratie met een beperkt
maatschappelijk middenveld kan destructief werken
voor duurzame ontwikkeling en duurzaam waterbeheer.
Verandering is nooit simpelweg een kwestie van een goed
planproces doorlopen. Ook langdurige betrokkenheid
leidt niet automatisch tot een succesvolle en duurzame
implementatie van een project, plan of strategie.
Desalniettemin kan een goed en inclusief plan of
projectproces een transitie naar duurzaam waterbeheer
en klimaatadaptatie een duwtje in de juiste richting geven.
Door positieve en negatieve effecten van oplossingen
in beeld te brengen, besluitvorming te beïnvloeden,
aandacht voor verantwoorde compensatie en bijdragen
aan doorontwikkeling. Lokaal eigenaarschap bij het te
ontwikkelen project of plan zijn belangrijke voorwaarden.
De Manila Bay Sustainable Development Master Plan
case study laat zien wat sociale inclusiviteit in de praktijk
betekent en ook hoe ingewikkeld het is. Eigenlijk doe
je nooit genoeg, je invloed als buitenlandse partner is
beperkt en middelen en capaciteit limiteren je bijdrage.
Toch is het mogelijk om bij te dragen en inclusiviteit
een centraal onderdeel te laten zijn van het project en
procesontwerp. Bijvoorbeeld in het samenstellen van
projectteams met een goede man-vrouw verdeling
en diversiteit aan disciplines, inclusief sociale -en
procesexperts, architecten, gebiedsontwikkelaars,
en vooral ook lokale experts. Opdrachtgevende
overheden en donoren kunnen een rol spelen door
inclusief te werken, betrokken en faciliterend te zijn,
met uitvoerende partijen mee te denken en hun invloed
bij ontvangende overheden in te zetten. Middels goed
ontworpen en uitgevoerde processen en samenwerking
met lokale partijen kun je lokale kennis en creativiteit
goed ontsluiten.
Sociale inclusiviteit verbeter je niet alleen. Ingenieurs en
aannemers hebben de kennis en ervaring in huis hebben
om een gedegen onderbouwd waterplan te ontwikkelen,
overheden onderhouden diplomatieke relaties en
ontwikkelen internationaal waterbeleid, wetenschappers
scherpen het denken en de internationale en lokale
maatschappelijk middenveldorganisaties staan met
de voeten in de klei staan en in directe verbinding met
lokale gemeenschappen. We willen als Nederlandse
watersector met elkaar in gesprek blijven over wat we
belangrijk vinden, hoe we dat doen en onze krachten
bundelen. De CoP biedt een veilige plek en maakt leren
en samenwerken verder mogelijk. We hebben de beelden
en perspectieven van onze partners en de mensen lokaal
nodig om ons inzichten te blijven bieden.
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COMMUNITY ENGAGEMENT ALS
ONDERDEEL VAN RAMPENMANAGEMENT
IN GESPREK OVER DUURZAME OPLOSSINGEN
Raimond Duijsens*

Het Rode Kruis is voor veel mensen haast synoniem voor noodhulp. Na een
orkaan, bij een overstroming, tijdens een pandemie springen onze vrijwilligers
en professionals bij. Ze helpen mensen om de crisissituatie goed en
menswaardig door te komen, met voedsel, water, medische zorg. En soms
gewoon met een arm om de schouder en een troostend woord. Door het
groeiend aantal rampen is het Rode Kruis echter ook steeds meer actief voordat
een ramp plaatsvindt, en investeren we veel in het pro-actief verminderen van
de impact. In dit artikel beschrijven we hoe dat een weerslag heeft op hoe we
ons positioneren in relatie tot overheden, bedrijven en instanties, naast de
kwetsbare gemeenschappen die centraal staan in ons werk. Het betrekken van
deze gemeenschappen bij belangrijke beslissingen over bijvoorbeeld
waterinfrastructuur, en het ons uitspreken over wet- en regelgeving, worden
steeds belangrijker. “Als de overheid wil dat we meegaan in hun plannen zullen
ze met ons moeten praten, en naar ons moeten luisteren”.

“Iedere NGO denkt dat een gemeenschap maar
één probleem heeft, waar zij expert voor zijn.
En iedere gemeenschap zou willen dat de NGOs
maar één loket hebben. Beide is niet waar,
en daartussen moet ik laveren.”
Barangay leider in Tacloban, Filippijnen

Meer rampen, grotere impact
De grotere zichtbaarheid van het Rode Kruis is niet
toevallig: er zijn steeds meer rampen, en die maken
steeds meer slachtoffers.1 Sinds de jaren-80 is het jaarlijks
aantal rampen meer dan verdubbeld: van ongeveer
honderddertig tot iets boven de driehonderd in de jaren-10
van deze eeuw. Dat aantal zegt iets over de toename
van humanitaire hulp, maar de cijfers over impact zijn
belangrijker. En ze zijn reden voor grote zorg. Terwijl
het aantal mensen dat overlijdt door een ramp licht is
afgenomen, is het aantal mensen dat wordt getroffen juist
toegenomen. Het gaat dan om mensen die hun bezittingen
en inkomstenbronnen zijn kwijtgeraakt, en die afhankelijk
zijn van hulp om er weer bovenop te komen: rond de
zeshonderd miljoen in de jaren-70 van de vorige eeuw tot

1,7 miljard mensen in het afgelopen decennium. Uiteraard
heeft niet iedere ramp evenveel effect. Het zijn vooral de
plotselinge grote rampen die veel dodelijke slachtoffers
maken, en het zijn de meer cyclische rampen (zoals
droogte, of zware regenval en overstromingen) die ervoor
zorgen dat mensen en economieën maar moeilijk volledig
herstellen vóór de volgende ramp. Ten slotte springen ook
de cijfers over de economische schade in het oog: in een
halve eeuw is deze impact haast verviervoudigd. Deze
laten vooral de schade aan industrieën en infrastructuur
zien. Het onderliggende persoonlijke leed van nietverzekerde huizen, mislukte oogsten en beschadigde
bestaansmiddelen is onzichtbaar maar financieel wellicht
nog veel groter.
Er is een aantal duidelijk aanwijsbare oorzaken.
Bevolkingsgroei zorgt ervoor dat simpelweg meer mensen
getroffen kunnen worden. Veel van die groei is bovendien
in steden, waar mensen geconcentreerd wonen,
bijvoorbeeld in sloppenwijken, en waar veel economische
infrastructuur is. Zeker in de armere landen, veroorzaken
rampen juist daar onevenredig veel humanitair en
economisch leed.


* Raimond Duijsens is adviseur Community Resilience en Disaster Risk Reduction bij het Nederlandse Rode Kruis.
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Een andere belangrijke trend is klimaatverandering.
Weersextremen komen vaker voor, en zijn dikwijls
intenser. Zware regenval zorgt voor mislukte oogsten,
ondergelopen steden en stilgevallen economieën. Zo
komen overstromingen in de laatste twee decennia
bijna twee-en-een-half keer méér voor dan in de twee
voorafgaande decennia. Ook droogte en hittegolven
komen vaker voor (een kwart meer en drie keer zoveel,
respectievelijk), en hebben grotere gevolgen. De effecten
worden persoonlijk gevoeld (gezondheidsrisico’s of
voedseltekort), maar er is ook een nationaal effect
vanwege minder inkomsten en meer uitgaven voor
noodhulp en wederopbouw.2, 3
US$

Tegelijkertijd kunnen menselijke activiteiten een enorme
impact hebben op ecosystemen: de (natuurlijke)
omgeving waarin men leeft. Door investeringen in ‘grijze’
infrastructuur, interventies in rivieren en kustgebieden,
of door ongepland bouwen kunnen risico’s op rampen
groter worden in plaats van kleiner. Deze investeringen
komen de lokale bevolking lang niet altijd ten goede
en worden dikwijls door hogerhand besloten zonder
wezenlijke inspraak. Verder hebben ook zaken als
afval(water)verwerking een impact – zowel door
industrieën die vervuild afvalwater lozen zonder enig
toezicht of handhaving, als door individuele mensen die
hun huisvuil in het water dumpen bij gebrek aan andere
mogelijkheden. De gezondheids- en overstromingsrisico’s
zijn evident.

Veranderend rampenparadigma
Door de toename van rampen is het denken erover
veranderd. Tot grofweg de jaren-80 werden rampen vooral
beschouwd als onvoorzien en ongewenst. Toch werd ook
duidelijk dat niet iedereen even hard werd getroffen. Dat
een overstroming op de ene plaats veel meer impact had
op mensen en economie dan op een andere locatie had
alles te maken met de mate van kwetsbaarheid. Hoe en
waar mensen woonden en leefden was allesbepalend
voor hoeveel effect een ramp had. Vooral dáár moest
humanitaire hulpcapaciteit worden opgeschaald en
geoptimaliseerd. Hierbij werd en-passant ook afscheid
genomen van het begrip ‘natuurrampen’ – hoewel de
‘hazard’ een natuurlijke oorsprong kan hebben, leidt deze

US$

pas tot een ramp wanneer het stuit op door mensen
gecreëerde kwetsbaarheid. Rampen waren aldus niet
langer een natural construct maar een social construct.
Verdere evolutie maakte duidelijk dat kwetsbaarheid
nauw samenhangt met armoede: wanneer de middelen
ontbreken om te investeren in het verminderen van
kwetsbaarheid, zorgt iedere volgende ramp voor
diepere armoede en nóg meer kwetsbaarheid. Zo
kwamen ook ontwikkelingsorganisaties in beeld bij
rampenmanagement, en dan vooral rampenpreventie:
investeringen voor economische en sociale ontwikkeling
zorgen voor betere bescherming, verminderen de
behoefte aan noodhulp, en zorgen – als een ramp toch
plaatsvindt – voor minder herstelschade. Deze richting
was de Nederlandse watersector, gespecialiseerd in
dijken en deltawerken, op het lijf geschreven.
Toch is het aantal rampen, ondanks deze extra aandacht
voor voorbereiding en preventie, niet afgenomen – al
is het moeilijk aan te geven hoeveel rampen er door
die maatregelen niet hebben plaatsgevonden. De druk
op rampenbudgetten, bij overheden, humanitaire en
ontwikkelingsorganisaties neemt daardoor steeds verder
toe. Dit heeft tot drie ontwikkelingen geleid:
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 ‘Living With Risk’ – Naast het vermijden van de
risico’s wordt ook geprobeerd om de hazards zo
goed mogelijk op te vangen en de gevolgen te
minimaliseren. Het programma ‘Ruimte voor de
Rivier’ is daar een voorbeeld van.
 ‘Whole-of-Society’ en ‘Localization’ – Rampen
management, van voorbereiding tot respons tot
wederopbouw tot preventie, is niet alleen de
verantwoordelijkheid van overheden en hulporganisaties: ook kwetsbare gemeenschappen
zélf, en bijvoorbeeld bedrijven, worden geacht
voor al die fases zelf maatregelen te nemen.
Uitgangspunt is: zelfhulp waar het kan, met
externe ondersteuning waar het moet, en zoveel
mogelijk lokaal georganiseerd.
 ‘Holistisch’ – Oorzaken van rampenrisico’s worden
veel meer in samenhang geadresseerd. Zo komen
voedselvoorziening, mogelijkheden om een
inkomen te verdienen, water- en gezondheidsvoorzieningen in beeld, maar ook zaken als
opleiding, (on)gelijkheid en sociale cohesie.
Ook wordt er gekeken in hoeverre wetgeving en
investeringen risk informed zijn. Zo kan de bouw
van een fabriek of shopping mall economische
bedrijvigheid stimuleren, maar ook risico op
overstromingen vergroten wanneer ze bijvoorbeeld
waterafvoer verstoren.
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Bovenstaande ontwikkelingen zijn kenmerken van
‘Community Resilience’: goed-georganiseerde gemeen
schappen die weerbaar zijn voor crisissituaties. Voor al
deze ontwikkelingen is de eigen inbreng van de gemeen
schappen belangrijk, zowel voor het herkennen van
kwetsbaarheden en het delen van die inzichten, als voor
het duurzaam maken van de oplossingen. Organisaties uit
het maatschappelijk middenveld ondersteunen hen daar
vaak bij. Zo ook het Rode Kruis.
De kwetsbaarheden en noden worden door gemeenschappen meestal in algemene termen gevat, zoals
‘armoede’, ‘ziekte’ of ‘vervuild water’. De onderliggende
oorzaken echter zijn divers, vaak gecorreleerd, en complex,
en kunnen alleen holistisch worden aangepakt door veel
partijen te betrekken, zodat de benodigde expertise
en middelen beschikbaar komen. Tegelijkertijd neemt
daarmee ook de noodzaak voor coördinatie toe. De
onafhankelijkheid van de partijen en de wens tot controle,
bijvoorbeeld van de lokale overheid, komen dan al snel op
gespannen voet te staan.
Sinds de jaren-80 hebben we als Rode Kruis in allerlei

“Mensen leven hier in zelfgemaakte onderkomens
langs rivieren en de kust. De omstandigheden zijn
gevaarlijk. ‘Als het water plotseling stijgt, waar
moet ik dan heen? En wat als mijn huis instort?’ ”
Community werker in Manila, Filippijnen
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gremia actief meegediscussieerd en hebben we de
veranderingen in het rampendiscours mede vormgegeven
– en vertaald in ons beleid. Aldus bezien is het feit dat
het Rode Kruis community engagement actief bevordert
geen anomalie voor onze organisatie, maar een logische
uitkomst van voortschrijdend rampeninzicht. En bovendien
is het een rol met veel potentie, vanwege onze wettelijk
vastgelegde ondersteunende rol bij humanitaire hulp
die ons toegang geeft tot de overheid. En door ons
vrijwilligersnetwerk en lokale vertakking die toegang geven
tot de kwetsbare gemeenschappen.

“Voor betere bescherming moet er voor
allerlei zaken aandacht zijn. De maatschappelijke
organisaties hebben de kennis, en contacten
met de lokale bevolking. Ze kennen ze,
en ze luisteren naar ze. Daar hebben wij
alleen de capaciteit niet voor.”
Vertegenwoordiger van de Disaster Authority in Manila

Meer aandacht voor water,
met betrokkenheid van lokale
gemeenschappen
De grotere aandacht voor de eigen rol van kwetsbare
gemeenschappen, en de roep om betrokkenheid van
meerdere partijen om tot holistische oplossingen te
komen, is ook terug te zien in VN-verdragen, zoals het
Sendai Framework for Disaster Risk Reduction4 en de
Sustainable Development Goals5 – het raamwerk voor
overheden om ontwikkeling in de breedste zin (sociaal,
economisch en ecologisch) te stimuleren en faciliteren.
De doelen hebben veel onderlinge relaties, en één
doelstelling is zelfs volledig gewijd aan het stimuleren
van partnerschappen om de gestelde doelen te halen.
Maatschappelijke organisaties worden nadrukkelijk gezien
als een facilitator van samenwerking en betrokkenheid.
Net als veel andere organisaties heeft het Rode Kruis
deze samenwerking gestroomlijnd in verschillende tools,6
en krijgt het een prominente plaats in de ondersteuning.
Dat is zowel het geval bij het Nederlandse Rode Kruis
als bij onze zuster-Rode Kruis en Rode Halve Maan
verenigingen. In het Nederlandse overheidsbeleid voor
ontwikkelingssamenwerking is dit ook terug te zien: bij
onderwerpen als klimaat, water, vrouwen en minderheden

Partners for Resilience is een alliantie van vijf Nederlandse
humanitaire, ontwikkelings- en milieuorganisaties (het Nederlandse Rode Kruis, CARE Nederland, Cordaid, Wetlands International,
en het Rode Kruis klimaatcentrum) en hun meer dan veertig implementerende partners. Samen werken zij aan het versterken van
de weerbaarheid van kwetsbare gemeenschappen, zodat zij beter
kunnen omgaan met toegenomen rampenrisico’s. Hierbij wordt
nadrukkelijk gekeken naar de invloed van klimaatverandering en
naar de rampenrisico’s en bufferfuncties van de natuurlijke om
geving van deze gemeenschappen. Water speelt in alle projecten
een sleutelrol. Daarbij maakt lobby en pleitbezorging, naast ‘onthe-ground’ interventies, een belangrijk deel uit van PfR’s werk.
Meer informatie op www.partnersforresilience.nl

is er naast acties on-the-ground in gemeenschappen
meer aandacht gekomen voor het versterken van
maatschappelijke organisaties opdat die met en namens
die gemeenschappen een duidelijke partner kunnen zijn
voor overheden en andere partijen. Kort gezegd is er zowel
binnen het Rode Kruis als bij overheden en institutionele
donoren naast hardware veel meer aandacht gekomen
voor de soft skills van lobby en pleitbezorging.
In datzelfde Nederlandse beleid is water een steeds
prominenter thema geworden. Het speelt een rol bij
het voorkomen van conflicten en instabiliteit, bij het
verminderen van armoede en ongelijkheid, en bij het
bevorderen van duurzame groei en klimaatactie. De kennis
en ervaring op het gebied van water wordt daarbij zowel
inhoudelijk als commercieel naar voren gebracht. Met
een speciale watergezant, en in diens kielzog een stevige
watersector, draagt Nederland op veel plaatsen bij aan
oplossingen voor rampen- en ontwikkelingsgerelateerde
watervraagstukken. Bij het Nederlandse Rode Kruis is
water één van de pijlers in het beleid en de programma’s,
wat zich uitstrekt van aandacht voor grote stroomgebieden
tot water, hygiëne en gezondheid binnen huishoudens. Ook
hier is de participatie van gemeenschappen in beslissingen
en implementatie een belangrijke component.

Van theorie naar praktijk
Op de intersectie van deze twee ontwikkelingen
(grotere betrokkenheid van lokale gemeenschappen, en
toegenomen aandacht voor water) werd het Nederlandse
Rode Kruis, via zijn betrokkenheid in de Partners for
Resilience (PfR) alliantie,7 uitgenodigd voor deelname in
twee initiatieven in Azië, het werelddeel waar de eerder
geschetste trends van een toename van watergerelateerde
rampen en snelle verstedelijking zeer sterk zijn.

“Ik ken deze gemeenschap door en
door, en zij kennen ons – als hulpverlener.
Zonder voorwaarden. Dat werkt alleen
als ik me verre weet te houden van politiek”
Rode Kruis hulpverlener in Valenzuela, Manila
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 In Manila is PfR aangeschoven bij de ontwikkeling van
het Manila Bay Sustainable Development Master Plan
(MBSDMP).8 Dit initiatief richt zich op het verbeteren
van de waterkwaliteit, bescherming van ecosystemen,
verbeteren van leefomstandigheden van arme wijken,
verminderen van rampenrisico’s, en het verhogen van
de algehele kwaliteit van leven in Manila Bay. Het is een
gebied waar zo’n 20 miljoen mensen wonen en werken.
 Een ander initiatief is Water as Leverage for Resilient
Cities (WaL),9 waarbij naar innovatieve oplossingen wordt
gezocht voor waterproblemen in Chennai (India), Khulna
(Bangladesh) en Semarang (Indonesië). Deze steden
kampen alledrie met watergerelateerde problemen die
voortkomen uit de combinatie van snelle verstedelijking,
aantasting van de natuurlijke omgeving, en klimaatgerela
teerde weersextremen.
Voor beide initiatieven worden de problematiek en
oplossingen nadrukkelijk holistisch bezien. Een belangrijke
voorwaarde is dat zo veel mogelijk stakeholders hun inbreng
kunnen doen. Dit is een reflectie van de eerder genoemde
‘Whole of Society’ en ‘Localization’ trends. De termen
‘resilience’, ‘inclusive’ en ‘sustainability’ die in MBSDMP en
WaL worden gebruikt reflecteren dit.
Omdat de PfR-alliantie in alle landen (m.u.v. Bangladesh)
actief was, én omdat het organiseren van lokale
betrokkenheid een kernpunt in beide programma’s was, én
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omdat de Nederlandse overheid de belangrijkste financier
van het PfR-programma en beide initiatieven was, lag
deelname voor de hand. Ook de betrokkenheid van PfR bij
het kustbeschermingsplan in Tacloban, dat in 2013 zwaar
getroffen is door Tyfoon Haiyan, was aanleiding om PfR uit
te nodigen voor MBSDMP en WaL. Naast de kennis op het
gebied van rampen, ecosystemen en klimaatadaptatie die
de alliantie bracht, was de bijdrage vooral gericht op de
organisatie van de inbreng van lokale gemeenschappen.

Interne uitdagingen
Hoewel het programma én het eigen Rode-Kruisbeleid het
logisch maken om zo’n rol op te pakken, bleek de praktijk
weerbarstig. Dat gold om te beginnen binnen de het
nationale Rode Kruis in de betreffende landen. Allereerst
was er onbekendheid met de complexiteit van stedelijke
problematiek, zeker wanneer het buiten de humanitaire
hulp valt, waar het Rode Kruis ter plekke het meest
bedreven in is. Er was daarbij bezorgdheid dat het imago
van onpartijdige, neutrale hulpverlener – resultaat van én
voorwaarde voor effectieve noodhulp – kon lijden onder
het innemen van posities en opinies over oorzaken en
oplossingen voor de geconstateerde kwetsbaarheden.
Veel vrijwilligers en projectcoördinatoren hebben jarenlange
ervaring opgedaan in noodhulp. Uitgebreide consultaties
met vertegenwoordigers van gemeenschappen,
belangengroepen en andere partijen is doorgaans

SOCIALE INCLUSIVITEIT
COMMUNITY ENGAGEMENT ALS ONDERDEEL VAN RAMPENMANAGEMENT

geen onderdeel van werkzaamheden die op de korte
termijn zijn gericht. Werk verloopt snel en op basis van
protocollen en afspraken. Snelheid en efficiency zijn
immers bepalende factoren voor noodhulp. De langere
tijdshorizon en stakeholder engagement, die in beleid
en planning een logische uitkomst is van de eerder
geschetste ontwikkelingen, bleek voor menig vrijwilliger
en coördinator een behoorlijke aanpassing. Er is daarom
veel aandacht uitgegaan naar de plaats van lobby, binnen
het Rode Kruis aangeduid als Humanitarian Diplomacy
in hulpverlening – een activiteit die doorgaans impliciet
onderdeel is van het werk, maar groter begrip nodig heeft
wanneer het expliciet onderdeel wordt.

Wat goed ging, en wat beter kan
Het Rode Kruis, via Partners for Resilience, ziet een aantal
goede ontwikkelingen voor zowel MBSDMP als WaL, waar
het via het organiseren van de ‘voice of the communities’
een bijdrage aan heeft kunnen leveren.

“Huidige planning kijkt niet echt naar de noden
van de mensen. Als deze manier voortduurt
zullen de plannen de situatie voor hen verergeren
in plaats van verbeteren. Door de inzet van PfR
komen de meningen van de lokale bevolking
eindelijk bovendrijven, en worden
ze gezien door de beleidsmakers.”
Community werker van ACCORD, Manila

Verder is ook de schaal overweldigend: zelfs op lagere
administratieve niveaus gaat het al snel om duizend of
meer huishoudens. Naast het Rode Kruis dat enigszins
terughoudend opereerde zijn andere PfR partners ook
actief geweest. Op verschillende onderwerpen hebben
zij gericht input gegeven, complementair aan die van
(partners van) andere alliantieleden.
Uiteindelijk is de consultatie en betrokkenheid
van gemeenschappen substantieel geweest in de
programma’s. PfR heeft als alliantie overeenkomsten
gesloten over zijn deelname. Daarin werden
minimumeisen gesteld voor ecologische, sociale en
economische uitkomsten. Zo werd over mogelijke
herhuisvesting gesteld dat dit alleen zou mogen
gebeuren met instemming van de betreffende
gemeenschap, dat er duidelijke afspraken moeten
zijn over de rol van de lokale, lagere overheid
daarbij, en dat de financiering niet mag afhangen
van goodwill van private partijen maar gegarandeerd
moet zijn door de overheid. Niet alleen werden aldus
de inzet, verwachtingen en verantwoordelijkheden
afgebakend, maar het gaf de alliantie tevens een
benchmark om de betrokkenheid op ieder moment te
kunnen evalueren: net als het Rode Kruis waren ook
de andere alliantieleden bezorgd over de potentiële
repercussies wanneer de trajecten teveel politiek
geladen zouden worden. Zij waren immers voor hun
verdere programmering en status zeer afhankelijk
van acceptatie en samenwerking met diezelfde
gemeenschappen, beleidsmakers en bestuurders.

Vanuit PfR hebben alliantieleden en hun lokale partners
intensief gesproken met lokale gemeenschappen die
directe impact van de plannen zouden voelen. Zo heeft
ACCORD, een lokale partner van CARE, onder andere
de economische afhankelijkheid in kaart gebracht van
visser-gemeenschappen langs Manila Bay, in relatie tot
herhuisvesting. Ook hebben ze met deze gemeenschappen
gesproken over hun behoefte aan basisvoorzieningen
zoals drinkwater en afvalverwerking. Wetlands International
op zijn beurt heeft technische inbreng gegeven over
de mogelijke impact van de MBSDMP voorstellen op
de werking van vitale ecosystemen, die op hun beurt
een belangrijke rol spelen in het levensonderhoud van
de betreffende gemeenschappen. Bij alle consultatie
is steeds nadrukkelijk gesteld dat alle inbreng door
en namens de gemeenschappen door beleidsmakers
zou worden afgewogen tegen de wensen van
laatstgenoemden voor bijvoorbeeld economische en
recreatieve functies die gerealiseerd moesten worden, en
dat betrokkenheid daarom geen garantie betekende voor
positieve beslissingen.10
Een belangrijk resultaat voor het Rode Kruis is het
vergrote inzicht op de kritische factoren, en de
noodzaak een dergelijk community engagement
traject te faseren. Dit heeft onder andere geleid tot een
‘inclusion and infrastructure development’ flowchart voor
maatschappelijke organisaties (zie inzet) die te nemen
stappen en beslismomenten weergeeft om inclusieve
ontwikkeling te faciliteren.11
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Een algemene verkenning van de problematiek en
contacten met betrokken partijen wordt gevolgd door
het opstellen van een Terms of Reference waarin
eerdergenoemde voorwaarden voor deelname worden
vastgesteld. Het traject van dialogen, planning en
voorstellen omvat de daadwerkelijke community
engagement, en is iteratief en wordt waar nodig
bijgesteld. Nadat inputs zijn gegeven en besluiten zijn
genomen sluit de betrokkenheid af met een evaluatie.
Tegelijkertijd waren MBSDMP en WaL de eerste twee
grote trajecten waar onze inzet vrijwel exclusief gericht
was op community engagement, en daarom zijn we
ook kritisch op onze inzet. Binnen het Rode Kruis
zijn beide initiatieven heel belangrijk geweest om in
alle lagen van de organisatie het belang van lokale
betrokkenheid te onderstrepen, en lieten ze ook duidelijk
zien dat humanitaire hulp en meer ontwikkelingsgerichte
hulp twee kanten van dezelfde medaille zijn. Ook is
duidelijk geworden dat onze ondersteuning van het
Rode Kruis ter plekke nodig is, maar dat getrainde
vrijwilligers en coördinatoren daarmee vervolgens een
verschil kunnen maken – al zijn resultaten veel minder
(en veel minder snel) zichtbaar. Tegelijkertijd moesten
prioriteiten herhaaldelijk worden bijgesteld door de snel
veranderende context – gedurende de ontwikkeling
van het MBSDMP werden al grote infrastructurele
besluiten genomen waardoor de communities en het
Rode Kruis zich herhaaldelijk moesten voegen naar een
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nieuwe realiteit. Verder combineerden veel Rode Kruismedewerkers noodgedwongen de lobby-activiteiten met
andere eveneens belangrijke werkzaamheden, waardoor
de beschikbare capaciteit niet altijd optimaal was.
Bij community engagement blijkt ook verwachtingen
management belangrijk. Om te beginnen betekent dit dat
de deelname meer moet zijn dan simpele consultaties
(‘ticking the box’) en daadwerkelijk zeggenschap moet
opleveren. Tegelijkertijd moet duidelijk worden gemaakt
dat niet alles wat een gemeenschap wil ook daadwerkelijk
kan worden gerealiseerd. In een groot krachtenveld
spelen veel belangen die niet altijd voordelig voor hen zijn.
Het Rode Kruis, en meer algemeen NGO’s, moeten dit
duidelijk maken. Zo willen kwetsbare gemeenschappen
langs de kust in Manila wel verhuizen naar sociale
woningbouw, mits ze vissers kunnen blijven. De overheid
kan dat niet garanderen, maar stelt dat ‘iedere woning
die ze krijgen aangeboden vele malen veiliger zal zijn dan
waar ze nu wonen’. Bewustzijn bij alle betrokkenen van
verschillende opinies en belangen is niet alleen belangrijk
voor de acceptatie van de uitkomsten van deze specifieke
trajecten, maar ook voor toekomstige betrokkenheid.
Voor het Rode Kruis is dit bewustzijn belangrijk om ook in
de toekomst geaccepteerd te worden voor toekomstige
hulpverlening, inclusief noodhulp. En ten slotte moet er oog
zijn voor de rol en positie van de lokale leiders. Zij moeten
community engagement niet zien als een uitholling van de
eigen positie.
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“Als de overheid wil dat we
meegaan in hun plannen zullen
ze met ons moeten praten, en
naar ons moeten luisteren”
Community member in Malabon, Manila

Voor zowel de ‘barangays’ (wijken) als
de eigen organisatie werd duidelijk
dat legitimiteit vooral gebaseerd moet
zijn op de identiteit van de organisatie.
Zo heeft het Rode Kruis vooral de
verbetering van de humanitaire
situatie onderstreept: kleinere kans
op rampen voor de bewoners, betere
faciliteiten voor hulpverlening voor
de eigen organisatie. De Vulnerability
and Capacity Assessments die zijn
uitgevoerd om kwetsbaarheden en
noden in kaart te brengen gaven de
input voor zowel MBSDMP als WaL.
Verder bood PfR een goede basis
voor de Rode Kruis- betrokkenheid bij
beide trajecten. De alliantiepartners
kenden elkaar al vele jaren, inclusief
de complementariteit van elkaars
expertise, zoals voor environmental
impact assessments, community
organization, en samenwerking met
de overheid. Dat betekende niet dat
het ontwikkelen van een gezamenlijke
opinie en aanpak om de inbreng van
communities te organiseren en waar
nodig te verwoorden een sinecure was.
Ten slotte benadrukten beide trajecten ook dat het
organiseren van community engagement gerichte
expertise vraagt. En dat de inzet daartoe, inclusief
training, geen extra’s zijn, maar noodzakelijke
activiteiten. Gerichte financiering en ondersteuning
zijn hierbij voorwaarden. De inzet helpt niet alleen de
trajecten zelf, maar draagt in bredere zin ook bij aan
de acceptatie van de rol van het maatschappelijk
middenveld. Dat straalt af op de betreffende trajecten.
En meer algemeen gesteld dient het ook als voorbeeld
van goed-functionerende democratieën waar de
overheid zijn burgers mechanismen biedt waarmee
inspraak en tegenspraak worden mogelijk gemaakt.
Voor dat bredere doel, dat ook het streven is van
ontwikkelingsbeleid van menige donor, is community
engagement in ieder project van wezenlijk belang.


1 
https://media.ifrc.org/ifrc/world-disaster-report-2020/
2 
https://archive.ipcc.ch/report/srex/
3 
https://www.preventionweb.net/files/61119_
credeconomiclosses.pdf
4 
https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disasterrisk-reduction-2015-2030
5 
https://sdgs.un.org/goals
6 
https://media.ifrc.org/ifrc/what-we-do/community-engagement/
7 
https://www.partnersforresilience.nl/en/
8 
http://mbsdmp.com
9 
https://waterasleverage.org
10 https://youtu.be/z1UTRmTpgUU
11 https://library.partnersforresilience.nl/pages/previewphp?from=search&ref=616&ext=jpg&search=%21collection367&offset=0&order_by=relevance&sort=ASC&archive=&k=
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The Blue Deal
The Dutch Water Authorities (DWA), together with
the Netherland’s Ministry of Foreign Affairs and
Ministry of Infrastructure and Water Management
developed a long-term programme from 2018
to 2030: The Blue Deal. The Blue Deal’s Water
Operator Partnerships (WOPs) strive to support
local partners to improve their technical, relational
and institutional capacities for sustainable water
resources management by sharing knowledge
and expertise with local, public operators. Across
the Blue Deal programme, transversal themes
are important for development cooperation and
integrating the Sustainable Development Goals.
These include climate, innovation, sustainability,
gender and poverty reduction. In this partnership
spotlight, we showcase inclusion within the Dji
Don partnership.


Partnership spotlight
Malian wastewater operator Agence National
de Gestion des Station d’Epuration du Mali
(ANGESEM) and DWA began the WOP in 2018.
In the project Dji Don (which means water
knowledge in Bambara) Dutch and Malian
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colleagues work together to realise activities
that support technical and organisational
capacity building to improve the functioning of
ANGESEM and its wastewater treatment plants.
Social inclusion is integral as it captures the
Blue Deal’s cross-cutting themes and is core
to the success and sustainability of the WOP.
Integrating social inclusion has been interpreted
in three ways: as consultation, as enabling
participation and as education.


Consultation
Collecting views and opinions of the ANGESEM
directors will inform the annual plan for 2022 using
a bottom up approach. The DWA are supporting
ANGESEM to identify their own training needs,
which is vital for a sustainable project. Using
the SWOT tool, the Blue Deal goes beyond the
Dji Don local team and draws on the needs of
ANGESEM in its entirely by consulting with heads
of departments.


Enabling participation
Whatsapp the secret weapon! Following travel
restrictions of covid-19 in 2020, the partnership
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has adapted its working methods to more online
and digital content. However, the computer
literacy is low, as is the access to stable
internet to live streaming. The Dutch experts
created an explanatory video and distributed
it via Whatsapp. This enabled training to
continue, reach more colleagues and stimulate
participation because questions were easily
sharable via the chat.

ondersteunen om het functioneren van
ANGESEM en haar afvalwaterzuiverings
installaties te verbeteren. Sociale inclusie is een
integraal onderdeel van de Blue Deal omdat het
de horizontale thema’s van de Blue Deal omvat
en de kern is van het succes en de duurzaamheid
van het WOP. Het integreren van sociale
inclusie is op drie manieren geïnterpreteerd:
als raadpleging, als het mogelijk maken van
participatie en als educatie.



Education
Women are often underrepresented in the
water sector, Mali is no exception. To support
ANGESEM’s female employees (from director to
administrator) gaining tools to realise their added
value to the organisation, a women’s leadership
training was delivered, covering public speaking
and management skills. Participants said that they
now have more confidence to express their views
and how to achieve better leadership in personal
and professional lives.


The Blue Deal
Het Unie van Waterschapen (UvW) hebben
samen met het Nederlandse ministerie van
Buitenlandse Zaken en het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat een langetermijnprogramma ontwikkeld voor de periode
2018-2030: The Blue Deal. De Blue Deal Water
Operator Partnerships (WOP’s) hebben als
doel lokale partners te ondersteunen bij het
verbeteren van hun technische, relationele
en institutionele capaciteiten voor duurzaam
waterbeheer door kennis en expertise te delen
met lokale, publieke exploitanten. In het hele
Blue Deal-programma zijn transversale thema’s
van belang voor ontwikkelingssamenwerking
en de integratie van de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen. Het gaat onder meer
om klimaat, innovatie, duurzaamheid, gender
en armoedebestrijding. In deze spotlight op
partnerschappen laten we de integratie binnen
het Dji Don partnerschap zien.


Partnerschap in de kijker
De Malinese afvalwaterbeheerder Agence
National de Gestion des Station d’Epuration
du Mali (ANGESEM) en UvW zijn in 2018
begonnen met het WOP. In het project Dji Don
(wat waterkennis betekent in Bambara) werken
Nederlandse en Malinese collega’s samen
om activiteiten te realiseren die technische
en organisatorische capaciteitsopbouw



Raadpleging
Het verzamelen van standpunten en meningen
van de ANGESEM-bestuurders zal het
jaarplan voor 2022 onderbouwen met een
bottom-up benadering. De UvW ondersteunt
ANGESEM bij het vaststellen van hun eigen
opleidingsbehoeften, wat van vitaal belang is voor
een duurzaam project. Met behulp van de SWOTtool gaat de Blue Deal verder dan het lokale
team van Dji Don en worden de behoeften van
ANGESEM in haar geheel in kaart gebracht door
overleg met de afdelingshoofden.


Participatie mogelijk maken
Whatsapp het geheime wapen! Na de
reisbeperkingen van covid-19 in 2020 heeft het
samenwerkingsverband zijn werkmethoden
aangepast aan meer online en digitale inhoud.
De computervaardigheid is echter laag, net
als de toegang tot stabiel internet voor live
streaming. De Nederlandse deskundigen
maakten een verklarende video en verspreidden
die via Whatsapp. Zo kon de opleiding worden
voortgezet, konden meer collega’s worden
bereikt en kon de deelname worden gestimuleerd
omdat vragen gemakkelijk via de chat konden
worden gedeeld.


Onderwijs
Vrouwen zijn vaak ondervertegenwoordigd in
de watersector, Mali is geen uitzondering. Om
de vrouwelijke werknemers van ANGESEM (van
directeur tot administrateur) te ondersteunen
bij het verwerven van instrumenten om hun
toegevoegde waarde voor de organisatie te
realiseren, werd een leiderschapstraining voor
vrouwen gegeven, waarin spreken in het openbaar
en managementvaardigheden aan bod kwamen.
De deelnemers zeiden dat ze nu meer vertrouwen
hebben om hun mening te uiten en hoe ze beter
leiderschap kunnen bereiken in hun persoonlijke
en professionele leven. 
M
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DELTACARE AND REVERSED
INCLUSIVITY IN THE MEKONG DELTA
Laurent Umans*

Social inclusion in international water projects and delta planning
highlights the need and practices to involve people, not just decision
makers, this is our ‘Dutch approach’ we hope to apply in international
projects. People with interests in the proposed project or delta plan
need to have a voice. Special emphasis might be put on people who
1) may normally be excluded, 2) are vulnerable or 3) have the capacity
to resist the proposed change. Inclusiveness is not only considered
a moral or legal obligation but is necessary for the effectiveness of
project and plan implementation.

Already in the 1980s experts developed approaches that
turned around the meaning of inclusion or participation
(Chambers, 1993). They proposed shifting from ‘involving
people in a project’ to ‘projects meaningfully engaging
in the lives of people’. Put in different terms: people are
not the passive object of development brought in by
an outsider’s project but they are the active subject of
their own lives and developments. Inclusiveness doesn’t
mean inviting people to multi-stakeholder workshops and
involving people in consultations. At least it means cocreating the projects and plans whereby the stakeholders
also identify the preferred ways of interaction they are
comfortable with. They also determine their preferred
forms of representation. A more progressive approach
would mean that the outsiders (project staff, consultants,
planners, policy makers) immerse in the logics,
understandings, practices and networks of the local people
(in all their diversity). This we call reversed inclusion or
inclusion 2.0.
The difference between inclusion as involving ‘them’
(local people or stakeholders) and reversed inclusion as
involving ‘ourselves’ (staff of government, companies or
NGOs from outside) can be explained by looking at the
use of the participatory tool of the timeline. In conventional
participatory planning the facilitator would ask villagers to
sequence the main historical events or changes. But for
Indigenous Peoples in Bolivia time is not linear but circular

(Umans, 1997). Therefore, the timeline tool was adjusted
to a timecircle. Thus, involving communities in elaborating
the timeline might seem inclusive in social terms but it is
not inclusive cognitively, culturally and epistemologically
(referring to the way people know their past), simply
because these Indigenous Peoples have a different time
conception. We don’t take Indigenous Peoples along or get
their buy-in when outsiders maintain and impose a linear
logic. To co-create means to open up for circular time and
to explore reversed inclusion.
In this paper the Mekong Delta is taken as the case to
illustrate how such a reversed inclusion can be shaped.
The Mekong Delta (MD) is the third largest delta in the
world and Vietnam is globally among the 5 countries most
vulnerable to climate change. Moreover, the Vietnamese
MD is rapidly losing elevation due to accelerating
subsidence rates (Minderhoud et. al., 2020). Yet, the
delta is home to 18 million people, its economy is rapidly
growing, urbanization and out-migration are increasing and
its agricultural production plays a major role in the wider
regions’ food security. These challenges, opportunities
and stakes have been the basis for long-term and intense
cooperation among Dutch and Vietnamese governments.
For these reasons the MD is a paradigmatic case for
analyzing inclusive delta cooperation.
In the next section some conceptual and methodological


* 
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issues underlying the research will be presented.
Thereafter, the results will be presented in the form of a
narrative on the Mekong River and Delta as living bodies.
Finally, this will point out the opportunities of Dutch and
Vietnamese delta experts for reversed inclusion.

Conceptual and methodological
framework
Theoretically, this research builds on the practice theories
of Schatzki (2002) and Law (2011). This framework clarifies
how, through their practices, different people understand
a delta, conceive its nature and treat it differently. Humans
do not only act within a pre-given world but through their
practices engage in world-making (ibid). The concept
‘practice’ is understood here as the constellations of
doings, sayings and things (Schatzki, 2002). These
practices are ways of handling the world up to bringing it
into being (Law, 2011). Studying the practices of various
schools of delta professionals and various kinds of
inhabitants reveals that they each shape the delta in certain
ways and not in other ways. The challenge of inclusiveness
is then to accommodate multiple practices of delta-making.
This research is also based on contemporary sociology
that underscores the untenable divisions of human and
non-human, nature and culture as well as beings and
things. Latour (2005) convincingly argues that machines
and other non-humans are not soulless matter but have
agency. Puig de la Bellacasa (2011) extends that reasoning
up to the point of showing the liveliness of things. As
she points out, socio-political forces are embodied in the
ongoing material and technological remaking of the world.
This is a kind of animating the materiality which will have
in its turn the potential to exercise forces of world-making.
This liveliness has consequences for the relation between
humans and things in terms of moral, ethical, political
and practical dimensions. An affective relation with lively
things draws these things into a practice of care. As will be
presented below, this is opening the potential for linking
the liveliness of the MD with a practice of care-taking.
Based on this framework, the methodologies for data
collection consisted of studying literature, conducting 19
interviews, numerous informal talks as well as participatory

observation as water experts. Interviews were conducted
with 14 delta experts and 5 local informants. The aim
of the interviews was to get an understanding of the
diversity of delta practices. The selection of delta experts
is based on their involvement in delta planning and
policy. They are from Vietnamese and Dutch government,
development partners, research institutes and companies.
Three of the local informants were participants in Dutchfunded projects and two were Khmer abbots.
The author’s distinction of three practices is a product
of deductive reasoning based on literature, professional
experiences, observations and interviews. The labelling of
each practice is neither common nor derived from earlier
studies on the discipline of delta management. Since
each label is indicative of a larger bundle of practices,
these labels are somewhat arbitrary.2 The interviews with
the experts Nguyen Thien and Duong Ni as well as with
the abbot of a Khmer monastery reveal a practice which
seems very potential to deepen the strive for sustainable
development. The author labels this practice ‘deltacare’.
The description of this practice is prospective and
indicative rather than empirically grounded. Interviews
were conducted from 2017 to 2021. The first-hand
participatory observation enabled triangulation of data
and verification of the process of deduction.
In the following sections the three delta practices of
mining, management and caretaking will be further
described. The opportunities for reversed inclusion will
be explored within the management and caretaking
practices. Finally, the conclusions will be presented.

The mining practice
From the interviews, literature and policy documents it
became clear that there is a group of delta actors which
conceive of the MD as a space with abundant resources
to be exploited. For them the MD signifies land, water,
population and recently wind and sun as resources for
renewable energy. The word ‘resources’ already implies a
practice of mining, exploiting, possessing and developing
natural and human resources. It is a utilitarian approach
aiming at benefiting the country or making a profit. This
‘mining practice’ is the first delta practice that can be
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deducted from the literature, interviews and observations
of expert workshops.

clientele networks which require more cash to flow through
them (Benedikter, 2014).

The mining practice centers around extracting what is
perceived useful. Whatever they want, governments,
companies or people take out. They have the short-sighted
logic of gain. This happened in the colonial era when the
French occupied, exploited and opened-up the MD and
resettled North-Vietnamese in the MD to further develop
the area (Biggs, 2010). But there are many contemporary
examples of the mining practice that the author observed.
One is the intensive triple rice cropping behind high dykes.
These dykes protect the land against the annual flood
so an additional crop is possible. This initially boosts
farmers’ income and profit. But after 10-15 years the soils
get exhausted, yields drop and input costs surge since
the foregone floods neither provide fertile sediments nor
eradicate pests (Thien et al., 2015). Thus, what happens
is that farmers are mining their soils and polluting their
waters. Other examples of mining are the excessive
groundwater extraction (which in fact is in fact the mining
of the millennia-old aquifers), sand mining which occurs
in all the main rivers (Eslami, 2019) and deforestation of
mangroves and wetlands (Quan, et al., 2017). All these
examples are illustrations of an intrusive, exploitative,
profit-oriented and exclusive mining practice.

The management practice

Engineering is an integral part of efficiently maximizing
mining and resource exploitation. Since colonial times the
governments have sent in water, agricultural and forestry
engineers to exploit the resources and alter the landscape
of the MD (Biggs, 2010). To exploit the land and water the
engineers constructed over 13,000 km of dykes, nearly
3,000 km of major canals and over 90,000 km of irrigation
canals in the MD (Thien, unpublished). This resulted in
an engineered delta which constantly requires repair,
compensation or mitigation measures and perpetually
needs more engineers and infrastructure. There are four
important lock-ins (Marchand and Ludwig, 2014). Firstly,
more dredging leads to more sedimentation which again
requires more dredging. Secondly, more drainage of peat
soils leads to soil subsidence which requires again more
drainage. Thirdly, higher dykes lead to more settlements,
which increases flood risks and requires again higher
dykes. Fourthly, more financial investment leads to bigger
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Alongside the accounts of the delta’s abundant resources
are the accounts of the delta as a vulnerable space. The
main challenges are climate change, land subsidence,
erosion, salinity intrusion, droughts, floods, biodiversity
losses, wetlands degradation, pollution and out-migration
(Käkönen, 2008; Minderhoud et al., 2020). The MD experts
and managers that were interviewed all see that the delta
is a victim of the above mentioned mining, exploitation and
pollution. This mining practice in the MD undermines its
potential. Farmers in the Delta have legitimate reasons to
focus on short-term wealth creation, yet, this now goes at
the cost of their families and stock of natural capital.
For these reasons, many delta actors conceive of the delta
as a space with scarce resources that need to be managed
sustainably. These actors shape the second practice: the
delta management practice. Those actors were ‘retire
reformists’ (Hassan et al., 2019), local political decision
makers, academics and independent experts. Many of
them had connections with the elaboration of the Mekong
Delta Plan (RHDHV et al., 2013). That plan is a long-term
integrated spatial development plan. Based on the predicted
climate change impact on the water conditions, it proposes
an agricultural transformation. It plans a delta management
practice that interlinks sectors, administrative layers and
provinces into a governance system.
From the interviews and literature it is clear that the abovementioned actors are guided by the long-term logic of
sustainable development. They abide to the sustained
yield principle by taking out only the amount that can be
regenerated by nature. What also appears as a common
discourse is their conception of the MD as a complex
socio-eco-technological system (Wesselink et al., 2020).
System thinking was already advanced within the disciplines
of hydrology, ecology, agriculture and social sciences.
But understanding the interdependence between delta
societies, their natural environment and the technological
interventions that enable delta living required a broader
system perspective.
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In 2017 the central government embraced those
ideas too. The Vietnamese government started a
unique process to shape their own systemic response
to the MD challenges. In follow-up to the Dutchfunded Mekong Delta Plan the Prime Minister issued
Resolution 120 (SR Vietnam, 2017) which urges
people to actively live with nature. It sketches a
comprehensive delta transformation which involves
a series of complex transitions: from fighting to
embracing nature; from flood control to controlled
flooding; from salinity control to controlled salinity;
from passively reacting to pro-actively adapting; from
growth and quantity to resilience and quality; from
sectoral and haphazard planning to integrated and
coordinated planning; from ‘rice first’ to ‘aquaculture
first’. This philosophical switch is embracing a socioeco-technological management of the MD.
Since society and the social dimension are integral of
this approach, Resolution 120 opens the opportunity
to explore how delta experts and managers go about
the topic of social inclusion. While during the Mekong
Delta Plan formulation the Dutch did a lot of effort to
seek active participation of the Vietnamese, now the
Vietnamese government enables the development
partners to include their funding and expertise in the
transformational efforts of the government. The common
ground of a delta management practice can form the
basis for a reversed inclusion. The foreign experts that
were interviewed acknowledge that they immersed
themselves in the implementation of the Resolution and
in the mentioned transformations. They were involved in
policy development, the redesign of water infrastructure
and of the landscape, the creation of more space for
flood plains and the protection of coastal areas against
erosion. They have participated in efforts to adapt dyke
designs and livelihood strategies. They no longer lecture
and advise but they coach and inspire.
These dynamics show the delta management practice
as being non-intrusive and inclusive of experts. The
inclusion of the delta population is still very limited
and highly formalized. The relation of government and
citizens is still top-down, prescriptive and mediated
through the Vietnam Communist Party.

A caretaking practice
Both the mining and management practices are
characterized by a distant, objectifying, logicallycalculated way to relate to the delta. Both create the
delta as a passive background space. In contrast,
the ancestors of the delta inhabitants named the MD
the Nine Dragons Delta. Each Dragon refers to a river
arm of the Mekong. Based on these notions a group
of academics elaborated a narrative on the MD as a
living organism (GCA, 2021). The annual flood pulse
is the heartbeat of its body (Umans and Thien, 2021).
It brings water, energy, sediment and fish to the delta.
Due to the strong flow the water has oxygen, cleans
itself, is full of life and bears life to the wetlands and rice
fields. Since only life produces life, the rivers and delta
should be considered alive. To sustain the integrity of
that life, the delta should be treated as a living body
(ibid). The delta is a body in the sense that every part
is interconnected. People are a part of this delta body.
People are intimately connected with the delta body and
therefore, people can take care and take charge of the
delta. In this practice, people value all forms of life and
all functions that sustain life.
The delta body breathes as it swells a little bit every wet
season and goes a bit down each dry season (Philip
Minderhoud, pers. com.). The MD has several bodily
structures and functions. It has (river)arms and (salt)
tongues. Tonle Sap lake and the upstream flood plains
are its bladder. The mangrove forests and wetlands act
as its kidneys. The daily, monthly and seasonal tidal
fluctuations are another pulse that makes the water
stream just like blood circulates in a body. All these
fluctuations of the water levels allow the soils and mud
to breath which nurtures the soils’ ecosystems, without
which soil fertility cannot be used by plants. Thus,
water, soils, agriculture and forests are intimately linked
in the living delta.
People are also part of it. The boatmen in the delta
have an intimate knowledge of those flows to navigate
the canals and rivers. They shaped their boats in such
a way that with little energy of their bodies they can
navigate the streams (Ni, pers. com.). Their movement
and rhythms are tuned-in with the flows. They don’t feel
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PRACTICE

MINING

MANAGING

CARETAKING

The nature of a delta

A resource

A space or socio-eco system

A living body

Key assumption

Abundancy

Scarcity and vulnerability

Intimacy and reciprocity

Core interest

Taking out: extraction

Sustainable exploitation

Taking care: health

Principles

Maximization and capital
accumulation

Sustained yield

Do-no-harm and precautionary
principle

Relation people-delta

People are opposite of natural
resources and excluded

People are part of the system and
included

People have an intimate and mutually
beneficial relation with the delta

Table 1. Different practices and treatments of deltas.

separate from the tidal fluctuations when they go-withthe-flow. Delta people feel part of the living delta. First
and foremost the delta is a living place for 17 million
people, not just a large production farm or source of
cheap resources.
Those who conceive of the delta as a living body, first
think about its health and only secondly about extraction
of abundant or scarce resources. The author links these
outcomes of the interviews with the literature on the
practice of caretaking (see Table 1 above). Caretaking is
understood as a practice of affective entanglement with
the natural and social world (Puig de la Bellacasa, 2011).
Caretakers like Duong Ni and Nguyen Thien reason from
a logic of affect. They are guided by the do-no-harm
principle and the precautionary principle. They realize
that if life is stopped it will not restart again. Once a living
delta is lost, it will not return. In that sense deltacare is
not only about ‘do-no-harm’ but also about ‘doing good’.
Deltacare can trigger green jobs, higher asset values,
new business models as well as harmony and happiness.
The care economy is both about values and about value.
In parallel to healthcare, Umans and Thien (2021)
propose the term deltacare to point out a novel and
potential way of relating people and living deltas.
Deltacare is a moral, ethical and relational engagement
between people, society and delta (see Puig de la
Bellacasa, 2011). Moral in the sense that deltacare
describes what is good and bad for the health of this
integrated people-society-delta. Ethical in the sense of
distinguishing good and bad behaviors. Relational since
people are not masters or managers of the delta but
mutual caretakers. Just like the human and dog species
have mutually affective relations, the local people and
the Dragons have a relation of mutual benefit. Deltacare
is empathic, affective and interactive rather than rational,
calculative or model-based. Deltacare is not only
practiced by local people but also by delta experts who
are emotionally deeply connected with deltas. In that
sense, deltacare as a practice is a reversal of the delta
management practice.
A good example of the deltacare practice is to preserve
the benign floods and flows rather than fighting or
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blocking them. Currently water operators block canals
at the start of the dry season to store freshwater and
fight salinity intrusion. This action spoils the life in that
eutrophic freshwater. The stagnant water deteriorates just
like blood in pinched veins. It causes damages or system
injuries. Unpolluted saline water is often healthier than
‘dead’ freshwater.

Furthering the potential of deltacare
Seeing the MD as living Dragons enables a narrative
to reframe phenomena or problems that are already
known. These can be characterized as delta health
issues or delta diseases. For instance, one main issue is
the trapping of sediment behind the hydropower dams
upstream. Exacerbated by sand mining, the Dragons
are going hungry for sand which results in erosion of
river banks, beaches and river beds. Experts call it
sediment starvation, which is a bodily experience of
the delta. All the groundwater pumping indicates that
the living delta is going thirsty. Shrimp farmers need
to balance evaporation in their ponds by adding fresh
water, often from the aquifers. Water companies prefer
to use groundwater for its stability and quality. The
mining of the aquifers results in a lower groundwater
table and decreased pressure in the deeper layers. The
soil is compacting and the land is sinking. In the MD
this happens at a speed exceeding 25 mm in certain
areas (Minderhoud et. al., 2020). These figures of land
subsidence add up with sea level rise of 3 to 4 mm/yr
(ibid). Scientific projections indicate that if current trends
are extrapolated, already in 2050 a third of the MD is
expected to be beneath sea level (ibid). In 2080 that will
be half. While the delta grew over 8000 years, it might
almost completely sink below sea level in 100 years.
Climate change not only induces new rainfall patterns
and sea level rise but also higher temperatures. The
delta body is warming up. It will affect aquaculture,
agriculture and urban heat stress. It might cause
temporary ‘fever attacks’, which are the extreme
weather events that we already witness. Just as a
feverish patient, these temporary bodily breakdowns
make the MD more receptive for other external threats
such as mining and pollution. The rampant pollution
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could be seen as the poisoning of the body. Or it could
be seen as a cancer since it grows and accumulates
without being part of the delta metabolism which would
break down these substances.
All these trends are interlinked and add up. The
poisoned waters, hungry and thirsty delta as well as
its sinking and shrinking will result in a dying delta
that may require huge investments on the longer run.
Drawing in the parallel with healthcare might help
decision makers understand that once the delta gets
really sick, the cure is very expensive. Doing nothing
is a bad strategy while early prevention, and decisive,
targeted, proportional yet firm action shows often good
results. Healthcare has further shown the importance of
scientific knowledge. In the parallel way, delta experts
play a critical role in deltacare to cope with unforeseen
delta health threats. Finally, in healthcare doctors can
do their best but patients ultimately recover themselves.
In deltacare the response from the government should
be matched with a response from the citizens and
businesses. Deep social inclusion is part and parcel of
the deltacare practice.

The three practices
are not mutually exclusive
The three mentioned practices are different but not
completely isolated from each other. Delta management
is often a reaction to the environmental deterioration
of the delta mining practice. And deltacare is not
an alternative for delta management but it could be
compatible. Delta experts with their system approach
can also act as caretakers by immersing themselves in
the context of local delta caretakers. Expert caretakers
can nurture the care practices with their insights. This
reversed inclusion builds on commonalities such as
looking at the delta as a whole, breaking down divisions
between sectors and surpassing separations between
nature and society. This reversed inclusion in deltacare is
a step beyond moving from intrusion to inclusion.
An example of compatibility and translation (Latour,
2005) is reframing the Dutch flood solution called ‘room
for the river’. From a local caretaking perspective the

Becoming included is not only a message
and option for Dutch delta experts. The
Vietnamization of foreign expertise reveals
an added layer of complexity and additional
understanding when focusing on the indigenous
practices. For the original inhabitants of the
MD, the Khmer, Vietnamization has another
connotation. It refers to their assimilation which
had a transformational impact on their local
culture, temple institutions and livelihoods
(Taylor, 2014). The Khmer had a maritime
perspective on the Delta in which they see
it as part of an archipelago of islands (ibid).
According to them, when they came to the area,
there were a number of elevated islands rising
above the sea. They settled on these islands
and over time the sea retreated but the people
kept avoiding the low lands because of floods,
acid soils, salt water and spirits. The Khmer link
spatial management intimately to the spiritual
world. They conceive the natural world as
belonging to the spiritual predecessors; it was
not for the taking (ibid). My Khmer interviewees
confirmed that land and waters are full of spirits
that influence their use. The sanctity of Khmer
lands is also (re)presented in, for instance,
the footprint of the Buddha in a pagoda in Tra
Vinh. This sanctity correlates with the sanctity
of life and the delta as a living body. Khmer life
is geared towards religious merit and not to
economic maximization. It is about taking care
rather than taking.
The Khmer maritime delta practice could well
be a fourth delta practice that is as of yet
little understood. It is different from the three
riparian practices described in this paper.3
Their maritime delta practice differs from a
riparian deltaic practices of Kinh people who
resettled in the area over the last centuries
(Biggs, 2010). And much later the Kinh
hydrologists came and brought their Red River
delta experiences to the MD (Benedikter, 2014).
Gradually, the Vietnamization of the Khmer
marginalized their local understandings and
practices. There is, however an opportunity to
explore and understand the Khmer practice
better and pursue a reversed inclusivity by
the Kinh. Reversed inclusivity thus is not only
a challenge for Dutch to become included in
Vietnamese practices but might also inspire the
Kinh’s inclusion in Khmer culture, institutions
and practices.
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experts could express this as the ‘dottering of rivers’
(Peter Glas, pers. com.) that got clogged with sediment
or dykes for land reclamation. The poly-aquaculture
system mentioned above can enrich the fish farmers’
practice of caretaking by pointing out that in essence
the system resembles the circulatory physiology. The
inlet canals are the arteries, the ponds are the different
metabolic cells, the mangrove is the kidney and the outlet
canals are the veins. Narrating it this way is reversed
inclusion. This is where deltacare and delta management
complement each other and enable experts to include
themselves as knowledge partners in care-taking.
Besides offering technical solutions, the delta managers
could develop practices that are more collaborative,
inspiring, open, knowledge intensive and action-oriented.
Actively living with nature means that natural resources
and the environment can no longer be treated as
something external and separate from socio-economic
development. The fundamental divide between nature
and society, which divides the state institutions, must
be replaced by the notion of immanence. Deltacare and
reversed inclusion can thus inspire state transformation.

Conclusions
As part of their different practices of mining, management
or caretaking people conceive and treat the MD
differently. Understanding that local people conceive the
nature of the MD as a living body and position human
actors as caretakers of that living body, opens new ways
to reverse mining and to practice reversed inclusivity. It
is not about involving citizens in expert-driven planning,
management and projects. It goes beyond co-creating
a commonly desired future. It is about foreign and Kinh
experts contributing to cure delta diseases and preserve
a healthy delta.
With their knowledge, research, system analytics,
modelling, decision support tools, smart solutions and
innovative technologies, the PhD Doctors can greatly
contribute to diagnose, treat and cure the living delta
body. With experts becoming engaged caretakers,
the managerial practice can respectfully include itself
in the local caretaking practices, to contribute with
design-based solutions and transformative measures to
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nurture a climate resilient, living delta. And vice versa,
the caretaking practice can contribute to the managerial
practice in deltas such as the Netherlands.
The notion of the delta as a living body goes beyond
approaches such as ‘building with nature’ or ‘actively
living with nature’. It redefines the Western notion of
‘nature’ that is still persistent in those approaches. It
redefines the nature of deltas and the society-delta
relationships. The lesson learned in the Mekong Delta
is to embrace the multiple ways people conceive their
deltas, treat them and shape them.



ABSTRACT

Over the last three decades one notices congruent shifting
mindsets on inclusivity and delta management in the
Netherlands. The involvement of citizens has developed into
co-creation while water engineering has evolved into the
management of complex delta systems including the people.
These advances inspire some Vietnamese experts and decision
makers. They advocate to shift from the dominant delta mining
practice, based on extraction of the delta’s resources, to a delta
management practice based on ‘actively living with nature’.
Besides the mining and management practices a third delta
practice is emerging in the Mekong Delta, namely caretaking.
Based on ancestral notions, the Mekong Delta is not a passive
mud plain but a living body. The Delta has bodily structures,
functions and physiological processes. The health of this body
is increasingly undermined by human actions and progressively
requires deltacare. Delta experts can include their knowledge,
tools, technologies and solutions into local and national efforts to
take care of the health of the Delta. It is not about the inclusion
of local people in projects but the inclusion and immersion of
experts into the locally evolved delta practices. This we call
reversed inclusion. Interlinking a reversal of mining, which is
deltacare, and reversed inclusion will generate lessons that
go beyond Dutch experiences of delta management and cocreation. They might be inspirational for the Dutch delta itself.
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SAMENWERKEN AAN
DUURZAME WATERVEILIGHEID
EN ECONOMISCH ONTWIKKELING

HOE LOKALE INCLUSIVITEIT BIJDRAAGT AAN SUCCESVOLLE
KUSTBESCHERMING IN DEMAK, INDONESIË
Jiske Naber, René de Koning, Fokko van der Goot, Vincent Vuik, Alejandra Gijón Mancheño*

De noordkust van Java wordt in toenemende mate geteisterd door kusterosie en
overstromingen. Zo wordt ook het Indonesische district Demak getroffen door dit
probleem. Een van de belangrijkste oorzaken, naast rivierkanalisatie, landdaling en
zeespiegelstijging, is het verdwijnen van de mangrovebossen. Pogingen van zowel de
lokale gemeenschappen als de Indonesische overheid om de kusterosie tegen te gaan
boden geen duurzame aanpak tegen de problematiek. Daarom besloot een IndonesischNederlands consortium een Building with Nature project te starten in dit district. De sociale
inclusiviteit aspecten zijn een belangrijke voorwaarde voor het succes van dit project.
Hierdoor worden de oorzaken van kusterosie op een duurzame manier aangepakt.

Kappen van mangrovebossen
Mangrovebossen bieden een natuurlijke structuur
om kustbescherming te versterken. De wortels
van de bomen groeien in het water en reduceren
hoge golven. Ook de bomen zelf fungeren als
een stormkering en zorgen voor de afzetting
van sediment. Echter, in de ogen van de lokale
bevolking van Demak namen de mangroven
meestal alleen maar ruimte in beslag. Vanaf circa
1850 werden veel bomen dan ook omgehakt om
plaats te maken voor rijstvelden. Toen in de jaren
’80 de rijstindustrie in elkaar stortte, stapten de
boeren over op de vis- en garnalenteelt en werden
vijvers gegraven in het voormalige mangrovebos.
Het verwijderen van de mangroven heeft een proces
van kusterosie in gang gezet dat zichzelf versnelt.
Dit proces wordt versneld door de landdaling als
gevolg van grondwateronttrekking in de urbane- en
industriegebieden van Semarang. Het is een van
de redenen waarom aquacultuur de lokale boeren
vandaag de dag nauwelijks iets oplevert. Bovendien
zorgt het verlies van land ervoor dat de waterveiligheid
van de kustbevolking in gevaar komt.

Maatregelen van lokale bevolking
en overheid
De kwetsbare, maar veerkrachtige lokale bevolking
trof diverse maatregelen om de overstromingen en
gevolgen daarvan een halt toe te roepen. Vijvers werden
uitgebaggerd en het sediment werd gebruikt voor het
aanleggen van dijkjes en het ophogen van huizen en
wegen. Dit hielp echter onvoldoende op de lange termijn.
Ook de Indonesische regering probeerde met
conventionele oplossingen het tij te keren. Helaas zonder
resultaat: de betonnen zeemuren die zij bouwde, bleken
de sedimentaanvoer vanuit de rivieren en langs de kust
te blokkeren, en waren niet geschikt voor de zachte
ondergrond waarop zij waren gebouwd, waardoor de
muren uiteindelijk in elkaar stortten. Ook pogingen om
nieuwe mangrovebomen aan te planten mislukten, doordat
het oppervlaktewater daarvoor al te diep was geworden.

Het ontstaan van de samenwerking
Een andere innovatieve oplossing was nodig om de
waterveiligheid te kunnen waarborgen en om de lokale
economie nieuw leven in te blazen. De Indonesische
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De lokale bevolking is nauw betrokken bij de implementatie en controle van de Building with Nature initiatieven.
overheid maakte in 2012 kennis met het project
‘Mangrove Capital’ van Wetlands International. Deze
non-profit organisatie met hoofdkantoor in Nederland
deed onderzoek in West Java naar het terugbrengen
van mangrovebossen en wat voor effect dit heeft op
onder andere het bestrijden van kusterosie en de lokale
economie. Al snel volgden er gesprekken tussen Wetlands
International en de Indonesische ministeries van Maritieme
Zaken en Visserij (MMAF) en Openbare Werken en
Huisvesting (Pu-PR). De ministeries raakten enthousiast
over de gebruikte methode en zo ontstonden de contouren
voor een projectplan voor Demak.
Naast de landelijke overheid werden ook het district
Demak, de provincie van Centraal Java en een tiental lokale
gemeenschappen direct betrokken bij de totstandkoming
van het projectplan. De lokale gemeenschappen bezitten
immers kennis die belangrijk is voor een goed begrip van
de lokale context; de basis van het projectplan. Zo wisten
zij – door de maatregelen die zijzelf al hadden genomen om
overstromingen tegen te gaan – welke gebieden het meest
kwetsbaar waren voor kusterosie.
Naarmate de tijd vorderde werd de Stichting EcoShape
betrokken bij het project. EcoShape, verantwoordelijk
voor het uitvoeren van het kennis- en innovatieprogramma
Building with Nature in Nederland, verbindt verschillende
sectoren, zoals aannemers, NGO’s, kennisinstellingen en

ingenieursbureaus, om Building with Nature oplossingen
in pilots te testen. In 2014 werd het consortium
contractueel vastgelegd en stelde de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van het
Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken een
subsidie beschikbaar vanuit het Fonds Duurzaam Water
(FDW) programma.

Semi-doorlaatbare dammen
Het project in Demak bestaat uit een combinatie van
hybride, technische oplossingen, herstel van land en
duurzaam landgebruik. Zo hebben aannemers in
samenwerking met dorpelingen semi-doorlaatbare
dammen gebouwd, welke de golven reduceren en
sediment vasthouden. Hierdoor ontstaan de juiste om
standigheden voor het natuurlijke herstel van de mangrovebossen. Op andere plaatsen langs de kust worden
gedegradeerde aquacultuurvijvers (deels) teruggegeven
aan de natuur door mangroven te herintroduceren.
De Indonesische ministeries hebben zelf ook een aantal
dammen gebouwd in het gebied in nauwe samenwerking
met het team. Dit stelt hen in staat om het werk zelfstandig
te continueren als het project is afgelopen en bevordert
daarmee de duurzaamheid van de interventies. Gedurende
het project zijn de verantwoordelijkheden voor onderhoud
overgedragen aan de lokale gemeenschappen. Voor de
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dorpelingen geldt dat ze profiteren van werkgelegenheid
voor het onderhoud en eigenaarschap hebben over
de oplossing. De lokale gemeenten stellen hiervoor
fondsen beschikbaar.

Coastal Field Schools en Bio-rights
Om de lokale bevolking kennis te laten maken met het
nieuwe systeem van kustverdediging, heeft de Indonesische
NGO partner Blue Forests Foundation Coastal Field Schools
opgericht. Een vorm van praktijkgericht onderwijs gericht
op het opleiden van zogenoemde community leaders die de
opgedane kennis weer delen met hun achterban. Daarnaast
zijn de praktische trainingsprogramma’s erop gericht
om viskwekers duurzamere methoden van aquacultuur
aan te leren die tevens de opbrengst verhogen. Op deze
manier probeert de lokale bevolking het kappen van
mangrovebossen terug te brengen.
Hebben de community leaders eenmaal de kennis in huis,
dan kunnen ze meedoen aan het mechanisme van Biorights. Een idee afkomstig van Wetlands International,
oorspronkelijk gericht op het creëren van een financieel
mechanisme om de lokale bevolking toegang te
geven tot ecosysteem diensten en zo te betrekken bij
natuurbescherming en -ontwikkeling. In dit project is het
idee verder ontwikkeld door de koppeling met kustveiligheid
te maken. Dit systeem houdt in dat er microkredieten
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worden verstrekt aan de lokale gemeenschappen voor
investeringen in duurzame aquacultuur en visserij in ruil
voor het beschermen en herstel van mangrovegebieden.
Dit gebeurt op basis van een contractuele overeenkomst.
Bij beëindiging van een contractperiode en tegen actieve
inzet kunnen de microkredieten worden omgezet in
definitieve betalingen, mits de conserveringsactiviteiten
succesvol blijken te zijn. In het geval van Demak
vertaalt dit zich in kustveiligheidsmaatregelen en
duurzame aquacultuur praktijken. Het project en de
gemeenschapsgroepen controleren de implementatie
van de initiatieven, waarbij de gemeenschapsgroepen
verantwoordelijk zijn voor toezicht en het vastleggen
van de voortgang van de contractuele activiteiten rond
mangrove behoud en levensonderhoud.

Overeenkomsten
De Bio-rights aanpak dekt de kosten voor
gemeenschappen om de huidige niet-duurzame praktijk te
veranderen in strategieën voor duurzaam levensonderhoud
op de lange termijn. Bovendien motiveert deze aanpak om
ook op lange termijn natuurbehoud te garanderen.
De contractuele overeenkomsten worden opgesteld
met gemeenschapsgroepen en gemeentelijke
vertegenwoordigingen met betrokkenheid van de regionale
afvaardigingen van de Indonesische ministeries en het
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Visualisatie van de optimalisatie (De Koning, 2021). Hierin
wordt de afweging gemaakt tussen 1) niets doen, 2) een dijk
bouwen, of 3) keuze voor een lagere dijk met mangroves.
Uiteindelijk gaat het om het realiseren van de economisch
optimale oplossing, waarbij de ecologische waarde van
mangroves mee worden genomen.

Visualisatie van de werking van mangroves (De Koning,
2021). In de situatie zonder mangroves slaan de nietgereduceerde golven tegen de dijk. In de situatie met
mangroves worden de golven gereduceerd, waardoor
met een lagere dijk hetzelfde veiligheidsniveau kan
worden bereikt.


ECONOMISCH EFFICIËNTE OPLOSSING



Als kusterosie optreedt door het verdwijnen van mangroves,
zoals in Demak, is het duidelijk dat mangroveherstel een zinvolle
operatie is. Echter, ook bij een stabiele kust kan mangroveherstel
een economisch aantrekkelijke oplossing zijn voor het verlagen van
overstromingsrisico’s. Mangroves zijn in staat golven te reduceren waardoor een dijklichaam achter de mangroves beperkt kan
worden in hoogte en daarmee in volume. Essentieel is om de dijk
zo te positioneren dat er voldoende sedimentaanvoer is naar de
mangroves. Anders zullen de mangroves de landdaling niet kunnen
bijbenen. Voor de economische optimalisatie gaat het om de afweging tussen verlaagde dijkkosten, de kosten van mangroveherstel
en de intrinsieke economische waarde van mangroves (zie visualisatie). Denk bij dat laatste onder andere aan het verbeteren van
de waterkwaliteit, ecotoerisme, CO2-opslag en houtproductie. De
Koning (2021) heeft in zijn onderzoek aan de TU Delft (uitgevoerd
bij HKV) een model ontwikkeld om deze afweging te kunnen maken
en een onderbouwde keuze te maken of en hoeveel mangrovebos
hersteld zou moeten worden vanuit een economisch oogpunt.
Het probabilistisch doorrekenen van het falen van een dijk is een
gangbare exercitie. In dit onderzoek zijn echter voor het eerst
mangroves aan een dergelijke probabilistische berekening toegevoegd. Het in een vroeg stadium meenemen van mangroves in het
ontwerp van een waterkering kan ervoor zorgen dat mangroves
een volwaardig onderdeel worden van de bescherming tegen overstromingen. Uiteindelijk betreft het een economische optimalisatie



consortium van partijen. Op deze wijze werd ook in 2018
het eigendom van de dammen overgedragen aan de lokale
gemeenschappen, waardoor deze nu zelf verantwoordelijk
zijn voor het beheer en onderhoud van deze structuren.
Uit de praktijk blijkt dat de betrokkenheid van de diverse
partijen bij het opstellen van de contracten resulteert in
een grotere groepscohesie en verantwoordelijkheid bij de
uitvoering van de overeenkomsten.

van het reduceren van overstromingsgevaar, maar mag de ecologische waarde alsmede de sociale inpassing van een mangrove-dijk-combinatie niet vergeten worden, bijvoorbeeld door het
uitdrukken van deze waardes in financiële termen. Het hebben
of creëren van ecologisch gunstige omstandigheden is daarbij
cruciaal, en zal een eerste stap zijn in het mangroveherstel.
In elk land zullen het op te lossen probleem en de omstandigheden verschillend zijn. Waar in Demak (Indonesië) mangroves
cruciaal zijn om kusterosie tegen te gaan, zal het in andere
landen gaan om het verlagen van de kans op overstromingen.
Bijvoorbeeld in Kaback (Guinea, West-Afrika) komen mangroves op een natuurlijke wijze terug, na het doorbreken van een
dijk die eerder de sedimentaanvoer blokkeerde, waardoor de
mangroves waren verdwenen. Het terugkeren van mangroves in
combinatie met een overstromingsprobleem biedt de mogelijkheid om mangroves in een vroeg stadium te implementeren
in het ontwerp van de kustverdediging. Hierbij dient de factor
tijd te worden meegenomen: zeespiegelstijging, onderhoud van
de dijk en mangroves, en (on)natuurlijke bedreigingen voor het
mangrovebos brengen onzekerheden met zich mee die moeten
worden meegenomen bij het inschatten van de faalkans van de
kustverdediging. De eerste beoordeling van de mogelijkheden
en kosten uit De Koning (2021) geeft aan dat mangroves een
economisch efficiënte bijdrage kunnen leveren aan de waterveiligheid in Kaback.

Positieve resultaten
Het project heeft inmiddels zijn vruchten afgeworpen,
ondanks de blijvende negatieve gevolgen van landdaling:
het verlies aan land is een halt toegeroepen en delen
van de mangrovebossen zijn hersteld. Die zorgen op
hun beurt weer voor broedplaatsen voor vissen en
schelpdieren; toekomstige gunstige omstandigheden
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voor meer biodiversiteit, het vastleggen van CO2 en
recreatiemogelijkheden voor toeristen en inwoners uit
nabijgelegen steden.
Daarnaast hebben sociaaleconomische maatregelen
als het invoeren van de Bio-rights en het trainen
van de vissers en dorpsbewoners ertoe geleid dat
inkomens van huishoudens zijn verdrievoudigd en dat
gemeenschappen nu actief zelf maatregelen nemen
om kusterosie aan te pakken.
Inmiddels is in 5 jaar tijd het project uitgevoerd langs
zo’n 20 kilometer Indonesische kustlijn waar sprake
is van kusterosie. Met behulp van de Indonesische
ministeries MMAF en Pu-PR wordt het bouwen van
dammen ook uitgevoerd in 13 andere districten.
Dankzij deze betrokkenheid kunnen de maatregelen
afgestemd worden met de regionale en lokale
programma’s van beide ministeries en wordt er een
gunstige beleidsomgeving gecreëerd om Building
with Nature projecten op regionaal en nationaal
niveau uit te rollen.

Impact van sociale inclusiviteit
Het Building with Nature project in Demak laat zien
dat het tijdig betrekken van alle lokale stakeholders in
zowel de ontwikkeling als uitvoering van het project
loont. Door gebruik te maken van mechanismen
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als Coastal Field Schools en Bio-rights wordt de
lokale bevolking in het geval van Demak in staat
gesteld om zelf effectieve maatregelen te treffen om
kusterosie tegen te gaan en om duurzame aquacultuur
te bedrijven, waarmee habitatvernietiging wordt
tegengegaan en het levensonderhoud van viskwekers
wordt hersteld.


SUMMARY


Different problems have been affecting Demak, a district
in Java, Indonesia, including demographic and economic
developments, land subsidence and the effects of climate
change, resulting in coastal vulnerability and erosion risk. To
ensure a safe and adaptive coastline, whilst also ensuring
sustainable livelihood opportunities for local communities, a
Building with Nature project focused on mangrove restoration
has been implemented by a consortium of public and private
partners from the Netherlands and Indonesia since 2014 in
close collaboration with the local inhabitants of the region. As
the project is strongly focused on enhancing the inhabitants’
resilience in a sustainable manner, the use of the ‘Bio-rights’
financing mechanism and ‘Coastal Field Schools’ have been an
invaluable part of the project. The active role of communities in
the recovery, preservation and maintenance of the mangroves
allows for an integral and socially inclusive coastal zone
management approach, oriented on vertical scaling.
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Semi-doorlaatbare dammen creëren de juiste omstandigheden
voor mangrovebossen om op natuurlijke wijze te herstellen.


FONDS DUURZAAM WATER



Met Fonds Duurzaam Water (FDW) stimuleert de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (RVO) in opdracht van het ministerie van
Buitenlandse Zaken publiek-private samenwerking in de watersector. Doel is de waterveiligheid en waterzekerheid in ontwikkelingslanden te verbeteren. Projecten vanuit FDW moeten op langere
termijn bijdragen aan duurzame economische groei, zelfredzaamheid en armoedebestrijding. Ondernemers, overheden en kennisin-



stellingen kunnen gebruikmaken van de subsidie- en financieringsregelingen van RVO om hun doelen in landen in ontwikkeling te
realiseren. De subsidieregeling voor FDW is gesloten, echter wordt
de kennis en ervaring van het programma de komende jaren actief
ontsloten. RVO voert met het FDW 42 projecten uit in 24 landen.
Meer weten over dit project? Zie hier de projectvideo. Meer weten
over FDW? Meer informatie: www.rvo.nl/fdw.
M
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IS EEN DIVERS EN INCLUSIEF WATERBEHEER NODIG?
Stephano Stoffel*

Water is iets dat wij allemaal nodig hebben om te kunnen leven op deze
aarde. Aan de andere kant kan water ook een vriendelijke vijand zijn die op
zijn weg voor heel veel ellende kan zorgen. Maar water is er ook om te
verpozen en te drinken, om de mens in leven te houden. En niet vergeten
dat water ook kan leiden tot oorlog tussen landen. Hieruit kan worden
afgeleid dat water beheerd moet worden. Om een goede verdeelsleutel
mogelijk te maken voor groepen mensen, stammen, regio’s en landen, is
er een divers en inclusief waterbeheer nodig. En dat geldt ook voor ons
land in het bijzonder!

Waterschappen
Nederland is letterlijk een waterland; een land dat
heeft leren leven met het water. Het proces om te
komen waar het land nu is op watergebied heeft
eeuwen geduurd en resulteerde in de vorming van
hoogheemraadschappen of waterschappen. Deze
waterorganen houden tot de dag van vandaag toezicht
op het verloop en gebruik van het water. Dus een
kaderstellende en controlerende rol! Momenteel zijn er
21 waterschappen die onderdeel zijn van het bestuurlijk
stelsel van ons land. Als functionele democratie
opereren zij om de waterschapstaken zo goed mogelijk
uit te voeren.

Aanzet divers en inclusief waterschap
Nederland is reeds decennialang een divers land
met verschillende etnische groepen en culturen. Of
beter gezegd: het Koninkrijk der Nederlanden is reeds
eeuwenlang een divers land. Denk hierbij aan de
komst van onder andere de Hugenoten en de Joden,
die ook belang hadden bij een goed waterbeheer. In
de ontwikkeling van het land om een ieder te kunnen
accommoderen hebben de waterschappen ook een
belangrijke rol gespeeld door land droog te leggen voor
onder andere landbouw. Dit kan gezien worden als de
eerste stappen naar een divers en inclusief waterschap.
Feitelijk het begin van het ‘poldermodel’!

* 
Stephano Stoffel, duolid Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (PvdA).
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In het huidige Nederland is water nauwelijks nog een
verbindende factor. Dit komt doordat het zo goed geregeld
is via de waterschappen, waardoor de burgers niet eens
beseffen wat deze overheidslaag allemaal doet. Het besef
is er pas als het mis gaat met het water. Dan realiseert
iedereen zich, van hoog tot laag, dat wij allemaal in
hetzelfde schuitje zitten.

Masterclass diversiteit en inclusiviteit
In het kader van diversiteit en inclusiviteit heeft het PvdA
netwerk Diversiteit en Inclusiviteit een masterclass hierover
georganiseerd in Amsterdam Zuidoost op 10 december 2019.
Het was een drukbezochte bijeenkomst met gasten zoals
Gerhard van den Top (Dijkgraaf Waterschap Amstel, Gooi
en Vecht), Amma Asante (oud-Tweede Kamerlid PvdA) en
Sofyan Mbarki (fractievoorzitter PvdA Amsterdam). Tijdens
de masterclass werden verschillende facetten met betrekking
tot diversiteit en inclusiviteit gepresenteerd. Maar voor de
waterschappen waren de wijze woorden van de Dijkgraaf
van belang. Hij gaf onder andere aan dat het water van ons
allemaal is en hierdoor wees hij impliciet op hoe belangrijk
waterbeheer is. Uit zijn presentatie kwam ook naar voren dat
jongeren met een migratie achtergrond die een technische
opleiding doen ook gestimuleerd moeten worden voor
waterstudies. Maar allereerst begint het bij het informeren en
interesseren van de jongeren hierover. En dit kan de start zijn
voor het creëren van een divers en inclusief waterbeheer!

SOCIALE INCLUSIVITEIT
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Proces initiatiefvoorstel
diversiteit en inclusiviteit
Naar aanleiding van de masterclass presentaties en
de daarop volgende discussies heeft de fractie van
de Partij van de Arbeid in het Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht (AGV) het initiatief genomen om
een initiatiefvoorstel diversiteit en inclusiviteit te
ontwikkelen. De fractie van de partij heeft onder
andere geconstateerd dat de waterschappen in het
algemeen, en waterschap AGV in het bijzonder, niet
divers en inclusief (genoeg) zijn. Om dit te kunnen
veranderen zijn er onder andere gesprekken gevoerd
met ambtenaren van Waternet en Wereld Waternet
om een beeld te krijgen over de situatie bij AGV.
Tijdens deze contacten werd er gewezen op de motie
Charter Diversiteit van D66, waarin onder andere
een oproep werd gedaan aan de waterschappen
om het te ondertekenen. Door het ondertekenen
van de Charter Diversiteit kan men zich inzetten
voor meerdere dimensies van diversiteit, waaronder:
culturele, etnische & religieuze diversiteit en gender,
leeftijd en arbeidsvermogen.
Na het ontwikkelen van het concept initiatiefvoorstel
diversiteit en inclusiviteit, werd deze voorgelegd aan
de fracties van de coalitie en oppositie van AGV. Op
16 september 2020 werd het initiatiefvoorstel tijdens
de Commissievergadering ter bespreking voorgelegd,
waarbij de fracties hun standpunten naar voren
brachten. Vooraf hieraan heeft het Dagelijks Bestuur een
oplegnotitie gepubliceerd en na de vergadering van 16
september het besluit over het initiatiefvoorstel gedeeld.
In aanloop naar de vergadering van het Algemeen
Bestuur (AB) van 15 oktober 2020 heeft de fractie
van de PvdA met de verschillende fracties overleg
gepleegd en waar nodig het voorstel aangepast om het
initiatiefvoorstel over de streep te kunnen krijgen. Tijdens
de vergadering kregen de fracties het woord en bleek
dat velen moeite hadden met punt 4 uit het voorstel,
waarin er onder andere wordt opgeroepen dat politieke
partijen een diverse kieslijst moeten samenstellen om de
inwoners van het waterschap beter te representeren.
Enkele fractie-argumenten tegen punt 4 waren:

 De CDA-fractie beargumenteerde dat een oproep
aan politieke partijen om een diverse kandidatenlijst
samen te stellen niet hoort. De fractie gaf aan dat
zij reeds een diverse partij zijn en dat kleur niet
bepalend moet zijn om te kunnen functioneren in
het waterschapsbestuur.
De VVD beargumenteerde dat de kwaliteit van een
individu boven diens achtergrond gaat. Ten aanzien van
punt 4 maakte de VVD onder andere duidelijk dat hun
kieslijsten zorgvuldig worden samengesteld en dat zij dit
zien als een partij aangelegenheid.
Na de verschillende tegenargumenten te hebben
aangehoord, stelde de fractievoorzitter van de PvdA
voor om punt 4 apart in stemming te brengen. Helaas
was er hiervoor geen meerderheid. Daarna werd het
initiatiefvoorstel diversiteit en inclusiviteit zonder punt 4 in
stemming gebracht en unaniem aangenomen.

Nu naar een divers
en inclusief waterbeheer
De waterschappen zijn een cruciaal onderdeel van de maat
schappij, de (lokale) gemeenschap en woonkernen. Helaas
weten burgers vaak niet genoeg wat de waterschappen
doen. Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht is een van de
waterschappen die de inwoners zo goed mogelijk probeert te
betrekken en te informeren over het werk en de keuzes van
het waterschap. Hierdoor krijgen zij hopelijk een beter beeld
van het waterbeheer in het waterschap. Het Waterschap
Amstel, Gooi en Vecht is zich ervan bewust dat een divers
en inclusief waterschap en waterbeheer er voor kan zorgen
dat jong en oud zich gaan interesseren voor het waterschap.
Dat is van belang voor de democratische legitimering van
het waterschap, maar ook voor het werk in de praktijk. Bij
een watersnood is het noodzaak dat iedereen samenwerkt,
maar ook bij minder dramatisch zaken is het nodig dat
waterschappen divers en inclusief zijn. Om voldoende goed
opgeleid personeel te hebben, moeten de waterschappen
een zo breed mogelijke doelgroep aanspreken.
Water is van ons allemaal. En daarom moet het water
beheer divers en inclusief zijn. Om recht te doen aan de
Nederlandse samenleving.

M
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HET HYBRIDE WERKEN
VRAAGT MAATWERK
Eva Heijblom*

In juni van dit jaar verscheen het rapport ‘Thuis of terug naar Kantoor’ van het Sociaal
en Cultureel Planbureau (SCP). De overheid zal thuiswerken in het post-corona tijdperk
blijven stimuleren en hybride werken zal de standaard worden. In mijn ogen onderstreept
dit rapport vooral het belang van maatwerk voor medewerkers wil de overheid een
aantrekkelijke werkgever worden en blijven. Onderstaand een aantal opvallende
resultaten uit het rapport die dat onderstrepen.

Vanaf maart 2020 zijn we massaal gaan thuiswerken en de
gemiddelde thuiswerker wil ook graag deels thuis blijven
werken. Bij het thuiswerken groeide de zeggenschap
over werktijden en verbeterde de werk-privé balans.
Tijdens de coronapandemie bespaarden werknemers
gemiddeld 3 uur per week aan reistijd. Toch valt het op
dat de verschillen tussen mensen groot zijn. Uit het SCPrapport blijkt dat 34% voor een groot deel van de week
thuiswerken enigszins belastend vindt en 10% ervaart het
als erg belastend. Voor alleenwonenden zijn contacten
met collega’s mogelijk extra belangrijk omdat zij geen
aanspraak hebben van anderen in hun eigen huishouden.
Alleenwonenden misten contacten met anderen echter
even vaak als thuiswerkers met huisgenoten. Ook
mensen zonder aparte werkruimte gaven iets vaker aan
het verplicht thuiswerken lastiger te vinden. Maar het
omgekeerde werd ook regelmatig aangegeven, in die
gevallen ervaarden medewerkers dus geen of minder
problemen. In het SCP-rapport wordt aangegeven dat
er te weinig specifieke informatie is over de 10% die het
thuiswerken als belastend ervaart. Als mogelijke verklaring
wordt aangegeven dat het lagere welbevinden te maken
zou kunnen hebben met bepaalde karaktertrekken zoals
vaardigheid om de werkdag te structureren.
Wat mij toch ook deed schrikken in het rapport is dat
de onderzoekers adviseren er rekening mee te houden
dat thuiswerken de arbeidsdeelname van vrouwen niet
of slechts beperkt vergroot. Dit was ook al zo voor de
coronatijd bij het vrijwillig thuiswerken. In ieder geval geldt
dit voor vrouwen met jongere kinderen. Ook blijkt dat
vrouwen met jonge kinderen minder productief zijn tijdens

het thuiswerken dan mannen met kinderen in dezelfde
leeftijdscategorieën. De overheid gaat er impliciet van uit
bij het hybride werken het stimuleren van thuiswerken
de zorgtaken verlicht. Dat blijkt echter uit niets uit het
rapport van het SCP en dat is zorgelijk. Want hoe gaan we
die vrouwen nu wel stimuleren en verleiden om meer en
vaker te gaan werken, willen we als overheid voldoende
medewerkers blijven aantrekken?
Wat mij betreft kan dat alleen als we als overheid inzetten
op maximaal maatwerk bij hybride werken. Het belang
van het welbevinden van medewerkers en goede werk
prestaties vertaalt naar individuele wensen zouden dan
voorop moeten staan in het hybride werkgeverschap.
En dat gaat veel verder dan de extra faciliteiten voor
de thuiswerkplek zoals noicecancelling headphones of
verstelbare bureaus voor thuis waarin we als overheid nu
voorzien. Laat ik nog wat verder stilstaan bij de invulling
van dat maatwerk.
De individuele wensen en behoeften die mensen hebben
worden steeds belangrijker in de keuze voor een werk
gever. Waar je vroeger blij moest zijn met een baan, je
meeging in de cultuur die al jaren gemeengoed was en
je vaak lang voor dezelfde werkgever werkte, verandert
dit al een tijd. Maar hebben we dat wel voldoende door?
En sterker nog; verbinden we daar consequenties in
maatwerk aan? Dat werken zingeving moet geven, niet
per definitie plaats vindt van 9 tot 5 en een organisatie je
accepteert zoals je bent wordt door de jongere generaties
steeds belangrijker gevonden. En de jongere generaties
baseren daar ook hun keuzes voor een werkgever op.


* 
Eva Heijblom is plaatsvervangend secretaris-generaal en CIO bij Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Daarnaast is zij
duo raadslid bij D66 Lansingerland.
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Al het bovenstaande heeft nogal wat te betekenen voor de
arbeidsmarkt en natuurlijk ook de overheid. De overheid
zal flink moeten inzetten op aantrekkelijk werkgeverschap.
Dat je er als overheid aan werkt om de medewerkers voor
langere tijd aan je te binden. En dat doe je als werkgever
door je als het ware te plooien rondom de medewerker

en niet andersom. Dit betekent iets waar het gaat om
thuiswerken, de werk/privé-balans, om inschalingen, de
cao, het opleidingsaanbod, ontwikkelmogelijkheden en
misschien voor allerlei zaken waar medewerkers behoeften
aan hebben, maar waar we vandaag de dag nog geen weet
van hebben. Zo vertaald kan het helpen een werkplek te
regelen in een ander gebouw (dichter bij de woning van
de werknemer, maar niet thuis). Of het bieden van meer
maatwerk in kinderopvang.
Het is de hoogste tijd om de komende tijd naar de
medewerker toe te bewegen in plaats van te verwachten
dat medewerkers wel zal volgen bij alles wat er bedacht
wordt. De theorie, cijfers en praktijk onderschrijven dat. Na
afloop van de coronamaatregelen moeten medewerkers
zelf kunnen kiezen of en hoeveel zij/hij thuiswerkt en op
welke dagen of dagdelen. Uiteraard hoort hier dan ook
voldoende kantoorruimte bij. Dit vraagt bijvoorbeeld
aanpassingen in de cao van de Rijksoverheid, maar ook
wendbare en flexibele leidinggevenden die in staat zijn om
op resultaat te sturen en vanuit vertrouwen te opereren.
En dat lijkt vaak gemakkelijker dan het daadwerkelijk is.
Samengevat vraagt dit nogal wat van de overheid als
werkgever. Nu investeren in medewerkers is essentieel. Ik
wens de overheid een mooie omslag toe!
M

foto: Valerie Kuypers /SCP

Dat het belangrijk is dat je als organisatie hierop inspeelt
wordt ook ondersteund door de cijfers van het Centraal
Bureau voor de Statistiek (CBS). Zij toonde in augustus
dit jaar aan dat voor het eerst sinds het begin van de
meting in 2003 de spanning op de arbeidsmarkt zo hoog is
opgelopen dat er meer vacatures zijn dan werklozen. In het
tweede kwartaal van 2021 stonden er tegenover elke 100
werklozen 106 openstaande vacatures. Uit het eindrapport
van de Verkenning Bevolking 2025 van het Demografisch
Instituut NIDI en het CBS blijkt dat het aantal mensen van
80 jaar of ouder naar verwachting zal stijgen van ruim 800
duizend in 2021 naar tussen de 1,5 en 2,6 miljoen in 2050.
De bevolking van 20 tot 65 jaar zal waarschijnlijk krimpen.
De verwachte ontwikkeling van het aantal mensen in de
groep van 20 tot 65 jaar varieert van ongeveer 10 procent
afname in een variant met een lage migratie en tot 10
procent toename bij hoge migratie. Kortom, medewerkers
zijn schaars en worden nog schaarser.
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HET BELANG VAN TOOLS
EN KENNISDELING
IN COLLABORATIEF WATERBEHEER
LESSEN UIT HET PROJECT WaterCoG
Allard Hans Roest, Lotte de Jong, Floris Boogaard*

De Europese Kaderrichtlijn Water roept beheerders op stakeholders
een actieve rol in het watermanagement te geven, maar geeft geen
concrete handvaten om tot participatie te komen. In het Interreg project
Water-Co-Governance for Suistainable Ecosystems1 zijn in 11
pilotgebieden in Zweden, Denemarken, Nederland, Duitsland en het
Verenigd Koninkrijk experimenten uitgevoerd om participatie in
watermanagement te bevorderen. Het doel van dit project was om te
leren over hoe participatie in verschillende landen vormgegeven kan
worden en hoe verschillende Europese Lidstaten van elkaar kunnen
leren op het gebied van participatie in watermanagement.
De Hanzehogeschool Groningen heeft binnen dit project in meerdere
pilotgebieden meegeholpen aan stakeholdersparticipatie door de
toepassing van tools als Climatecafé en Climatescan. Recent heeft
de projectgroep van Water-Co-Governance haar lessen in een
wetenschappelijke publicatie gedeeld,2 in dit artikel willen wij graag
enkele van de lessen verder toelichten.

De Europese Kaderrichtlijn Water was 20 jaar geleden
het eerste beleidsstuk wat participatie tussen EUlidstaten vereiste. Het doel van dit beleidsstuk is om
meer samenwerking op het gebied van waterbeheer te
stimuleren zodat waterkwaliteit, ecologische kwaliteit en
waterkwantiteitsvraagstukken op stroomgebiedsniveau
beter opgepakt kunnen worden.3 In dit beleidsstuk
wordt ook expliciet opgeroepen tot participatie
met lokale stakeholders (zoals omwonenden,
boeren, bedrijven) om tot succesvolle ingrepen in
een stroomgebied te komen. De participatie die dit
beleidskader vereist gaat verder dan informeren en
consulteren en vraagt waterbeheerders om actief
relevante stakeholders mee te nemen in het gehele
beheerproces en de implementatie van maatregelen
door middel van co-productie.
Participatie van bewoners binnen waterbeheer was
een relatief nieuw onderwerp voor veel Europese-

lidstaten en organisaties. Eerder onderzoek wijst uit
dat participatie vraagt om nieuwe leerprocessen om
zo de verschillende zienswijzen van belanghebbenden
in een stroomgebied te integreren in waterbeheer.
Daarnaast laat onderzoek ook zien dat de toepassing
van bepaalde maatregelen, zoals nature-based
solutions, belanghebbenden kan stimuleren om meer
mee te denken over waterbeheer. Er is tegenwoordig
echter nog steeds weinig inzicht in hoe deze
leerprocessen en de implementatie van maatregelen
kunnen bijdragen aan participatie en hoe lessen uit
vorige projecten toegepast kunnen worden in andere
projecten. Deels omdat bij veel trajecten participatie
nog moeizaam blijkt en omdat het Europees de
Kaderrichtlijn Water geen concrete richtlijnen geeft
voor de invulling en kennisdeling rondom participatie
in waterbeheer. Dit heeft geleid tot een situatie waar de
lokale waterbeheerder zelf verantwoordelijk is voor het
inrichten van participatietrajecten..


* A
 llard Hans Roest, Hanzehogeschool Groningen, Onderzoeker en projectleider; Lotte de Jong, Hanzehogeschool Groningen,
Onderzoeker; Floris Boogaard, Hanzehogeschool Groningen, Lector Ruimtelijke Transformaties.
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LAND

INGEZETTE TOOLS

Duitsland

Rondetafelgesprekken; ClimateCafé

Zweden

50 verschillende methoden
waaronder twee ClimateCafés,
rivierwandelingen

Het toepassen en ervaring opdoen van verschillende
methoden om beter samen te werken op het gebied
van rivierherstel en landbouw

Denemarken

Holistisch stroomgebiedsplan;
rondetafelgesprekken

Het samen werken en leren over een stroomgebied
om zo de positieve effecten van ecosystem-services
te maximaliseren; samen leren over participatie en
plannen maken

Nederland

Burgerwetenschappelijke metingen;
ClimateCafés en ClimateScan;6
Klimaatatlas HHNK7

Kennisdeling tussen stakeholder stimuleren en nieuwe
ideeën genereren; kennisdeling

Verenigd Koninkrijk

Catchment Based Approach8

Het aangaan van een partnerschap tussen verschillende
stakeholders om zo een gemeenschappelijke visie voor
waterbeheer op te stellen.

Het doel van het Water-Co-Governance project was
om in verschillende pilotgebieden meer inzicht te
verkrijgen in hoe participatie wordt vormgegeven en
om transnationaal te leren over dit onderwerp. Om
transnationaal en interdisciplinair leren te bevorderen
is gekeken naar de mate waarin beleidsprocessen
en participatie zijn gelinkt in verschillende lidstaten,
verschillende vormen van datadeling en tools te
evalueren en als laatste door naar het proces van
participatie te kijken. Op deze manier hoopt dit project
waterbeheerders in Europa meer inzicht te geven in hoe
participatie in de Kaderrichtlijn Water het beste ingericht
kan worden. Hierbij is gezocht naar zowel generieke als
contextafhankelijke succesfactoren voor participatie.

Data en tools
In het project WaterCoG is gebruik gemaakt van
een breed scala aan data en tools om participatie te
stimuleren. Deze data en tools dienen uiteenlopende
doelen, van het informeren en stimuleren van
kennisdeling tussen beheerders en belanghebbenden
tot co-creatie tools die alle betrokken op een andere
manier naar waterbeheer laten kijken. Voorbeelden van
deze tools per land staan beschreven in tabel 1, een
volledig overzicht van alle tools kan worden ingezien in
de publicatie over dit onderwerp.4
De evaluatie van deze verschillende pilots is uitgevoerd
door middel van interviews over onder andere de
effectiviteit van de aanpak, welke stakeholders waren
betrokken en of participatie tot nieuwe inzichten heeft
geleid. De resultaten zijn beschreven in de publicatie
‘WaterCoG: Evidence on How the Use of Tools,
Knowledge, and Process Design Can Improve Water CoGovernance’9 In dit artikel bespreken we de hoofdlijnen

LEERDOEL
5

Het toepassen van rondetafelgesprekken om tot nieuwe
afspraken over grondwatergebruik te komen; Het
toepassen van een ClimateCafé om nieuwe ideeën te
genereren

van deze evaluatie met focus op de Nederlandse tools :
Climatecafés en Climatescan.
In het project zijn meerdere climatecafés10
georganiseerd. Een climatecafé is een meerdaagse
participatieve methode waar verschillende stakeholders
samen in een kort tijdsbestek collectief nadenken
over een concreet probleem. Binnen het meerdaagse
evenement worden verschillende tools en workshops
ingezet om vanuit meerdere invalshoeken een concreet
probleem te benaderen. In een aantal dagen wordt
informatie verzameld en worden ideeën gegenereerd die
bijdragen aan waterkwaliteit, ecologie, bewustwording
of participatie. Er zijn in de laatste jaren meer dan 50
climatecafes (inter)nationale gehouden die verschillenen
van inhoud en duur naar aanleiding van de wensen van
stakeholders. Zo zijn er 1 daagse cafés tot intensievere
2 week durende cafés. Sinds vorig jaar is er ook een
wekelijks ClimateCafe voor young professionals over het
onderwerp Groen Blauwe maatregelen. Impressies van
het multidisciplinaire (veld)werk en concrete resultaten
worden gepubliceerd (zie: https://climatecafe.nl/news).
Daarnaast is in dit project gebruik gemaakt van de (inter)
nationale database climatescan.org, om met citizen
science meer kennis te verzamelen en delen over lokale
acties en evenementen dat de kennisdeling tussen de
partnerorganisaties bevorderd. Meer dan 7000 (inter)
nationale locaties zijn gemapped waar klimaatadaptatie
is geïmplementeerd in meer dan 25 categorieën. Veel
voorbeelden zijn in WaterCoG bijeenkomsten gebruikt
als inspiratie voor internationale kennisuitwisseling. Ook
zijn na het mappen van meer dan 100 voorzieningen in
een stad het ‘DNA van klimaatadaptatie’ bepaald om
klimaatadaptatie in steden te vergelijken en verder te
stimuleren (zie Afbeelding 1).
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of Climate Adaptive Measures

HET BELANG VAN TOOLS (Based
EN KENNISDELING
IN COLLABORATIEF
on data from
Climatescan) WATERBEHEER
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Resultaten
Het project WaterCoG heeft een 5-tal lessen over
participatie in waterbeheer met zich meegebracht.
Zijnde:

100%

Afbeelding 1.

Climate Adaptation DNA of cities.
(bron: climatescan.org, analyse door Joey Koning)

Een uitgebreide beschrijving van deze lessen
kunt u vinden in de volledige publicatie,2 in de
resultaten willen wij ingaan op wat lessen die
specifiek zijn voortgekomen uit de activiteiten van
de Hanzehogeschool.

1  Participatie vraagt om een overeenkomst tussen

stakeholder en de waterbeheerder
2  Participatie is van groot belang bij complexe

opgaven als klimaatadaptatie en vraagt om een
aanpak die belanghebbenden laten zien wat zij
kunnen betekenen
3  Kennisdeling en samen interpreteren dragen bij

aan participatie
4  Er is meer interesse in participatie als het

belanghebbenden iets oplevert
5  Participatie vraagt om een duidelijk proces en

dient regelmatig te worden beoordeeld
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Nederlands waterbeheer moet breder worden
gepresenteerd aan bewoners
Waterbeheer heeft een directe impact op bewoners,
maar ook vice versa. Door private ruimten te
verstenen of groen te maken kunnen bewoners
rechtstreeks de lokale waterbalans beïnvloeden.
Participatie is bij opgaven als klimaatadaptatie van
groot belang. In de Nederlandse pilots viel op dat
het participatie op het gebied van waterbeheer
moeilijk bewerkstelligd kon worden. Dit omdat
Nederlands waterbeheer sterke instituties kent en
het systeem van waterschapsbelastingen ertoe leidt
dat bewoners zich minder verantwoordelijk voelen.
Het project WaterCoG laat zien dat kennisplatforms
zoals climatescan en lokale klimaatadaptatieplatforms
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Figure 2.

Interactie in een wadi
met diverse participanten van climatecafe
Malmo, Zweden (ref).

kunnen bijdragen aan participatie door rechtstreeks
de effecten van klimaatverandering zichtbaar te
maken in de wijk en mensen een plek te geven om
van elkaar te leren.11 Door gebruik te maken van
kennisplatforms kan het thema waterbeheer breder
worden getrokken en kan duidelijk worden gemaakt
dat het gedrag van bewoners ook bij kan dragen aan
een groenere en klimaatbestendige leefomgeving. Op
deze manier kan participatie worden gestimuleerd.
Kennisdeling is geen eenrichtingsverkeer
Kennisdeling, zoals het bespreken van stresstestsen,
is een belangrijk middel om bewoners in
mee te nemen. Maar kennisdeling is geen
eenrichtingsverkeer, in WaterCoG is zichtbaar
geworden hoe belangrijk het is om lokale kennis
te ontvangen maar ook om open te staan voor
de interpretatie en verzameling van data door
belanghebbenden. Dit kwam regelmatig naar voren
in de organisatie en uitvoering van climatecafés in
Malmö,12 Oldenburg en Götenburg waar internationale
projectpartners actief kennis delen en leren over
de omgeving om betere plannen te ontwikkelen.
Hierin is zichtbaar hoe participatieve datacollectie
en –interpretatie zowel bewoners als beheerders de
mogelijkheid biedt om kennis te ontwikkelen en delen
over diens eigen leef- en beheergebied. Centraal
hierin is het participatief ontdekken en leren.
Er is meer interesse in participatie als het de
belanghebbende concreet iets oplevert
Het verbeteren van de leefomgeving is een
belangrijke succesfactor in de pilots van WaterCoG.
Dit kan directe impact op de leefomgeving zijn, maar

ook het indirecte gevoel van betrokkenheid bij lokaal
waterbeheer. Een voorbeeld hiervan is de pilot van
het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
op Texel waar boeren zelf metingen uitvoerden om
verzilting in kaart te brengen. Hierdoor hadden boeren
meer inzicht in wanneer wel en niet geïrrigeerd was er
meer draagvlak voor beslissingen omtrent peilbeheer
van het Hoogheemraadschap.
Online tools kunnen ook bijdragen aan het
participatieproces en cocreatie van waterbeheer
Vanwege de Covid-19 zijn kansen voor online
participatie noodgedwongen getest. Online
participatie geeft de mogelijkheid om een activiteit
of evenement breed uit te zetten zonder dat er hoge
facilitatiekosten en logistieke kosten aan verbonden
zijn. Het creëren van een online omgeving met
actieve participatie is een uitdaging, voornamelijk
wanneer er veel participanten zijn. Een goed
voorbeeld van online co-creatie is het Zweedse
ClimateCafe waarin studenten, beleidsmakers,
kunstenaars en onderzoekers een week lang werkten
aan de wateropgaven in Gotenburg, Mölndal en
Lindome. Via een afwisselend programma van
wederkerige informatie stromen is kennis gebundeld
en geïntegreerd. De week werd afgetrapt door
politici, beleidsmakers en historici die de ‘lokale
uitdaging’ van verschillende kanten belichtten:
effecten van klimaatverandering. Vervolgens zijn
young professionals in hun eigen omgeving op
veldwerk gegaan doormiddel van het zoeken
naar maatregelen die helpen om piekafvoeren te
vertragen zoals groenstroken, waterpleinen, wadi’s
en groene daken. Ook is een virtuele riviertocht

WATER GOVERNANCE – 02/2021 – 63

SOCIALE INCLUSIVITEIT
HET BELANG VAN TOOLS EN KENNISDELING IN COLLABORATIEF WATERBEHEER

georganiseerd om ecosysteemdiensten van de
rivier te bestuderen. De bevindingen van het
veldwerk zijn verzameld op ClimateScan.org en
samen met studenten en beleidsmakers tot een
systeemanalyse gebundeld met getalsmatige
onderbouwing van de kosten en baten met
onder andere de toolbox Klimaatbestendige
stad.13 Hiermee werd op creatieve wijze ideeën
en data aangedragen die in een eindsymposium
zijn teruggekoppeld aan belanghebbenden. De
afwisseling in groepsgrootte waarin een kerngroep
studenten en onderzoekers kennis hebben gebundeld
in een online omgeving geeft de mogelijkheid om
een actieve en participatieve online omgeving
te creëren. Daarnaast bied het online ‘in-en-uit’
hoppen van belanghebbenden en gebiedsexperts
diversiteit in probleembenadering. Deze diversiteit in
probleembenadering, samen met de interdisciplinaire
groep studenten, heeft uiteindelijk geleid tot een
gewaardeerd en gefundeerd plan waarin zowel
bewustwordingscampagnes als technische
maatregelen zijn meegenomen.

participatie processen ogenschijnlijk participatief zijn
terwijl in werkelijkheid geen of een deel van bewoners
betrokken is, waarin het doel participatie is. Dit
resulteert in scheve kennisdeling. Participatie moet
daarom nooit als doel an-sich worden gezien maar
voornamelijk als middel.

Discussie en conclusies

Participatie methoden en co-productie tools zijn er
in verschillende soorten en maten. Het zorgvuldig
selecteren van de juiste participatie methode is
daarom cruciaal. Ter illustratie, sommige tools/
methoden zijn geschikt om gezamenlijk inzicht te
krijgen in kosten/baten (Toolbox Klimaatbestendige
stad), terwijl andere tools/methoden geschikt zijn
om bewustwording en creativiteit te bevorderen
(DesignThinking). Participatie methoden zijn
daarom niet ‘one-size-fits-all’ en moeten zorgvuldig
geselecteerd worden.

Het Europees Waterframework bestaat ondertussen
20 jaar en heeft bijgedragen aan het experimenteren
met een breed palet aan verschillende
participatiemethoden. In dit artikel hebben wij u
meegenomen langs een aantal van deze methoden
en gereflecteerd op de uitkomsten van dit project,
waarbij expliciet aandacht is besteed aan de lessen
van Nederlandse organisaties.
Één van de belangrijkste lessen uit WaterCoG is dat
kennisdeling een cruciale rol heeft in participatie.
Hierin is het van belang dat kennis van bewoners
en beheerders in een co-productie proces worden
gebundeld om tot een gemeenschappelijk
waterbeheerplan te komen. Aangezien het
vertrouwen in de overheidsinstanties in Nederland
relatief groot is, is de incentive voor participatie bij
bewoners relatief laag ten opzichte van de andere
casussen. Hierin schuilt het gevaar dat bewoners
‘geparticipeerd’ worden. Dat wil zeggen, dat
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We zien dat participatie en context onafscheidelijk
met elkaar verbonden zijn. Zowel tussen
landen als tussen regio’s in Nederland. Binnen
de participatie context spelen onder andere
besluitvormingsstructuur, vertrouwen in de
overheid, laagdrempeligheid van de overheid,
databeschikbaarheid en hiërarchie een grote rol.
Een voorbeeld van de relatie tussen participatie en
context kunnen we zien in de pilot op Texel, waar
boeren direct konden profiteren van de uitkomsten
van het traject. Daarnaast zien we dat bij complexe
opgaven als klimaatadaptatie participatie veel
moeizamer is te bewerkstelligen, wat kan worden
veroorzaakt door de aanwezigheid van sterke publiek
gefinancierde instituties als waterschappen.

De centrale rol van ClimateCafés en de ClimateScan
app in het project dragen bij aan een andere stroom
van kennisdeling, namelijk de kennisdeling tussen
onderwijs, beleid, praktijk en bewoners. De kracht
van kennisdeling zit hem zowel in de co-organisatie
van een ClimateCafe als de uitvoering ervan.
Ter illustratie, voor het ClimateCafe Gothenborg
zijn onderzoekers, docenten en beleidsmakers
op verschillende institutionele niveaus voor een
periode van 5 maanden regelmatig (virtueel) bij
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elkaar gekomen om invulling te geven aan de
co-organisatie van het ClimateCafe. Vragen zoals
“Welke klimaat gerelateerde uitdaging willen we
behandelen?” en “Welke locaties zijn geschikt om
deze uitdaging te illustreren?” brengen discussies
op gang tussen institutionele overheidsniveaus.
Hieruit is de vraag ontstaan, “Wie is verantwoordelijk
voor klimaatadaptatie?”, waaruit blijft voortkomen
dat het om een gezamenlijke ruimtelijke aanpak
gaat. Een les uit de co-organisatie van ClimateCafe
is dat bewoners ook in de organisatie fase
meer meegenomen kunnen worden. Daarnaast
gaf de virtuele editie van het ClimateCafe
inzichten in digitale veldwerkmogelijkheden. Een
succesvoorbeeld is een digitale rivierwandeling
waarin experts de deelnemers meenamen in de
wereld van aquatische ecologie, vervuiling en
hydrologie terwijl ze zelf in het veld stonden.

4

Tot slot, leren door middel van internationale
vergelijkingen op het gebied van waterbeheer is
cruciaal. Water stopt niet bij landsgrenzen. Onderlinge
verschillen en overeenkomsten tussen landen en
bestuursstructuren laten zien waarom participatie in
waterbeheer in de ene context een succesverhaal
is en in een ander context anders kan uitpakken.
Participatie in waterbeheer en het delen van ‘best
management practices’ draagt bij aan inclusief en
klimaatadaptief beleid.

9 Borowski-Maaser, I.; Graversgaard, M.; Foster,
N.; Prutzer, M.; Roest, A.H.; Boogaard, F.
WaterCoG: Evidence on How the Use of Tools,
Knowledge, and Process Design Can Improve
Water Co-Governance. Water 2021, 13, 1206.
https://doi.org/10.3390/w13091206
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VERANDERENDE PERSPECTIEVEN
OP DE WAARDE VAN WATER
HOE DROOGTE IN NEDERLAND
VRAAGT OM HERWAARDERING VAN WATER
Maaike van de Loo, Geert Dekker, Tomas Hidde Hoekstra,
Lisanne van de Kleut, Nick Ligthart, Melle Nikkels*
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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66 – WATER GOVERNANCE – 02/2021

SOCIALE INCLUSIVITEIT
VERANDERENDE PERSPECTIEVEN OP DE WAARDE VAN WATER



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.
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WATER IN VLAANDEREN, OVER
VERHARDING EN VERSNIPPERING
Tom Ysebaert*

Het land van Maas en Waal. Als wij Nederland zeggen, denken
wij water. Dat kan ook niet anders in een land dat in grote mate op
de zee gewonnen werd. Polders en dijken. Grachten en sloten. Ze
behoren tot het karakteristieke plaatje.

In het stukje Lage Landen dat Vlaanderen heet,
is dat minder uitgesproken. In Jacques Brels plat
pays hebben we ook met water geworsteld, zij het
minder dramatisch dan onze Noorderburen. Bij de
watersnood van 1953 kwamen er in Nederland 1.836
mensen om, in Vlaanderen 28.

En prompt was er wel beleidsaandacht en geld om
dreigende watertekorten aan te pakken. Die werden in
een pakket met de modieuze naam ‘Blue Deal’ gegoten.
‘We hebben het probleem te lange verwaarloosd’, gaf de
huidige Vlaamse minister van Leefmilieu, Zuhal Demir van
de Vlaams-nationalistische partij N-VA, vorig jaar toe.

De laatste grote overstroming dateert van januari
1976 toen in Ruisbroek een dijk brak en er twee
slachtoffers te betreuren vielen. De ramp van
Ruisbroek was de aanleiding voor het Sigmaplan.
De Vlaamse tegenhanger van het Deltaplan. Er
werden overstromingsgebieden afgebakend. Ons
voorbereiden op watersnood bleef het ordewoord. Er
moesten dijken en stuwen bijkomen. Een natte grond
heette waterziek genoemd. Dat was zo tot een eind
in de eenentwintigste eeuw.

Stress

Maar kijk, anno 2021 jaar later is de kijk op water
radicaal veranderd. Er zou wel eens te weinig, in
plaats van te veel water kunnen zijn. Met dank
aan de klimaatverandering. Daar waarschuwden
wetenschappers al jaren voor maar er werd amper
naar hen geluisterd.
Tot we tussen 2017 en 2020 vier opeenvolgende
jaren met droge periodes te verduren kregen.
Eerst mochten boeren geen water meer uit de
beken pompen om hun akkers te besproeien. Dan
mocht de burger de auto niet meer wassen of geen
zwembaden vullen. Om op een hete meidag in
2020 kwam er in één Vlaams-Brabantse gemeente,
Overijse, geen water meer uit de kraan. Als
alarmsignaal kon dat tellen.

* Tom Ysebaert is Redacteur van De Standaard.
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België staat erg hoog in de lijst van landen die lijden
onder waterstress. En Vlaanderen heeft er nog meer last
van dan Wallonië.
Dat komt niet omdat het weinig regent (het kan hier
best druilerig zijn, hoor), maar wel omdat we in dit
dichtbevolkte land erg veel water gebruiken in verhouding
tot wat we ter onzer beschikking hebben in de rivieren
en onder de grond. Jarenlange overconsumptie, vooral
dan in de provincie West-Vlaanderen heeft bovendien de
reserves daar aardig doen slinken. Op sommige plekken
zakte het grondwaterpeil zo diep weg dat de bodem
verzakte en huizen op barsten stonden.
Nog een reden tot waterstress: bijna de helft van ons
drinkwater wordt gewonnen uit het Albertkanaal, een
kanaal dat op zijn beurt gevoed wordt door de Maas, die
vanuit Wallonië onze richting uitstroomt. Alweer water dat
‘van elders’ komt.
Farys, een drinkwaterbedrijf met hoofdkantoor in Gent,
liet jarenlang het gros van zijn water aanvoeren vanuit
Wallonië en had zelf amper bronnen. Om maar te
zeggen dat onze eigen voorraden beperkt zijn en dat
maakt ons kwetsbaar.

WATERGOVERNANCE IN VLAANDEREN
WATER IN VLAANDEREN, OVER VERHARDING EN VERSNIPPERING

De toestand is zo prangend geworden dat er
geëxperimenteerd wordt met ontzilting van brak water
aan de kust. Een techniek die we eerder met dorre
gebieden als Zuid-Spanje of Saudi-Arabië associëren. De
drinkwaterbedrijven investeren een miljard euro om zich
klaar te stomen voor een droge toekomst.
Er vloeit veel water naar de zee. Dat valt letterlijk te
nemen. Met een hoge verhardingsgraad (16 procent,
tegen 8 procent in Nederland) is er bij een forse regenbui
een aanzienlijk volume af te voeren. De infrastructuur
was er jaren, zelfs eeuwen op gebouwd om al dat water
zo snel mogelijk kwijt te raken. Van de goot naar de beek
en de (vaak rechtgetrokken) rivier om zo in de Noordzee
te belanden. In tijden van droogte betreuren we dat dat
water verloren gaat.
Beheerders van natuurgebieden trokken als eerste aan
de alarmbel dat de verdroging grote schade aanrichtte.
Driekwart van onze moerassen en andere natte natuur
is sinds de Tweede Wereldoorlog verdwenen. Wat er
overblijft lijdt onder de drooglegging van aangrenzende
landbouwgebieden. Dat gebeurde jarenlang zonder
vergunning of milieueffectenrapport. Verenigingen en
bezorgde burgers stelden dat aan de kaak. Dit jaar moest
een inspectiedienst van de overheid toegeven dat dit niet
kon. Die waarheid moet nog op het terrein doorsijpelen.
Dus komt schoorvoetend de tegengestelde beweging
op gang. Water langer vasthouden, het de kans geven
in de grond te sijpelen, ontharden. Rivieren krijgen
hun meanders terug. Nieuwbouwhuizen moeten een
regenwaterput aanleggen.
De waterramp van half juli mag dan vooral Wallonië
getroffen hebben, het drukte ook Vlaanderen nog
eens met de neus op de feiten dat we ons beter
voorbereiden op een toekomst met soms te weinig en
soms te veel water.

Snipper
Een Blue Deal lijkt dus uitstekend nieuws. Tot de
maatregelen uitgevoerd moeten worden. Dan steekt een
oude Belgische kwaal weer de kop op: de versnippering.

Er zijn in dit land talloos veel beleidsniveaus en instanties
die zich om een deel(tje) van het beleid bekreunen.
Zo hebben we de polders en wateringen, kleine
waterschappen zeg maar. 59 zijn er nog. Ter vergelijking:
Nederland dat drie keer groter is dan Vlaanderen heeft
er 21. Ze mogen belastingen innen maar daar wil de
Vlaamse Regering een einde aan maken. Versta: ze wil er
eigenlijk van af.
Daarnaast hebben ook de gemeenten, de provincies en
verschillende Vlaamse overheidsinstanties met water te
maken. De ene bewaakt de milieukwaliteit, de andere
de bevaarbaarheid, nog een andere staat in voor de
drinkwaterproductie. De meest drinkwaterbedrijven zijn
nog samenwerkingsverbanden tussen gemeenten. Er zijn
er hele kleine bij, zoals die aan de kust.
Dat kleine, daar zijn we aan gehecht. Lokale autonomie,
het is een groot goed in Vlaanderen. ‘Ze zullen vanuit
Brussel niet dicteren hoe wij de boel hier beredderen’,
die mentaliteit leeft.
Dat vele burgemeesters ook parlementslid zijn
garandeert de behartiging van lokale en zelfs particuliere
belangen. Zij moeten immers, anders dan hun
Nederlandse collega’s die door de Koning benoemd
worden, verkozen worden in dit land.
Nobel klinkende beleidsprincipes als ophouden met
het aansnijden van de open ruimte of het opbreken van
de verharding worden met de mond beleden, tot ze
in wetten gegoten moeten worden. Dan beginnen die
lokale belangen te spelen, dan komen privé-eigendom en
bouwdromen in het gedrang.
De roep naar schadevergoeding klinkt en drastisch
ingrijpen heet al gauw ‘onbetaalbaar’. Wat dat betreft
lijken de intenties om de bouwwoede een halt toe
te roepen onlosmakelijk verbonden met die om een
klimaatrobuust waterbeleid te voeren.
Hopelijk zal er niet te veel water naar de Noordzee
vloeien, vooraleer Vlaanderen daar doortastend beleid
gaat voeren.

M
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Grondwater is meestal onzichtbaar. Weinigen beseffen hoe cruciaal grondwater is
en welke rol deze enorme watervoorraad speelt. De droogte waarmee we in 2018,
2019 en 2020 werden geconfronteerd heeft tot heel wat nadelige gevolgen voor natuur,
landbouw en watervoorziening geleid maar heeft ook geleid tot een verhoogde
aandacht voor grondwater, zowel bij het algemene publiek als bij beleidsmakers. Meer
en meer beseffen we wat een cruciale rol grondwater speelt voor ons watersysteem en
hoe grondwater een buffer kan zijn zodat er ook in periodes van droogte nog water
beschikbaar is voor natuur, landbouw, industrie en gezinnen. Opdat grondwater die rol
van buffer kan spelen, zullen we echter slimmer moeten omgaan met dat grondwater.
Meer infiltratie, water beter vasthouden in de ondergrond en de druk op het
grondwater verkleinen zullen nodig zijn om een robuust grondwatersysteem te hebben
dat minder kwetsbaar is bij droogte en ook beter kan herstellen na droogte.

De droogteperiodes waarmee we in 2018, 2019 en 2020 in
Vlaanderen geconfronteerd werden, maakte duidelijk dat
Vlaanderen erg kwetsbaar is voor droogte en waterschaarste. We zagen zeer lage grondwaterstanden en debieten
in de waterlopen en natuur en landbouw geraakten in de
problemen. Dat kwam voor veel mensen als een verrassing.
Want het regent hier toch veel? Hoe kan het dan dat een regio als Vlaanderen zo kwetsbaar is als het over water gaat?
Om dat te begrijpen is het belangrijk om te weten dat
zelfs wanneer er geen droogte is, België eigenlijk een
waterschaars land is. Als je vergelijkt hoeveel water er hier
beschikbaar is versus hoeveel water we nodig hebben,
staan we er eigenlijk behoorlijk slecht voor, bij de slechtste
landen van Europa. Ook op wereldschaal heeft België een
opvallend grote waterstressindex. Dat komt vooral omdat
we hier een hoge bevolkingsdichtheid hebben en er op
diezelfde kleine oppervlakte veel landbouw en industrie
aanwezig is, en we dus met zijn allen veel water nodig
hebben. Bovendien hebben we ook geen hele grote rivieren
hier zoals de Rijn of de Donau die veel water aanvoeren.
En natuurlijk speelt ook de verharding een rol. Vlaanderen
is kampioen van verharding, beton en asfast, nog
veel meer dan andere regio’s met een gelijkaardige
bevolkingsdichtheid en welvaart in bijvoorbeeld Nederland

en Duitsland, waardoor de regen, wanneer die valt, niet
goed in de bodem kan sijpelen.
Bovenop die krappe situatie qua waterbeschikbaarheid
zagen we de laatste jaren bovendien dat we geconfronteerd
worden met lange periodes van droogte. Dat is geen
toeval. Wetenschappers voorspellen al lang dat de
klimaatverandering bij ons gaat leiden tot vakere, langere
en intensere periodes van droogte.

Nadelige gevolgen
van droogte in Vlaanderen
En die droogteperiodes hadden helaas heel wat gevolgen. Behalve beken en rivieren met zeer lage waterpeilen
en droge bodems, werden we ook overal in Vlaandern
geconfronteerd met lage of zeer lage grondwaterpeilen vergeleken met de peilen in de decennia voordien. De grondwaterstandsindicator van de Vlaamse Milieumaatschappij
(https://dov.vlaanderen.be/page/actuele-grondwaterstandindicator) rapporteert bij het begin van elke maand in hoeveel percent van de meetpunten in het ondiepe freatische
grondwater de grondwaterstanden zeer laag, laag, normaal,
hoog of zeer hoog voor de tijd van het jaar zijn. Het percentage van meetpunt met lage of zeer lage grondwaterpeilen
voor de tijd van het jaar liep op tot 80% of meer. In heel wat


* prof.dr.ir. Marijke Huysmans is hoogleraar grondwaterhydrologie aan de Vrije Universiteit Brussel en KU Leuven.
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Afbeelding: Relatieve toestand van

de freatische grondwaterstand
(1/2001 – 4/2021): Percentage van
de meetplaatsen met een zeer lage,
lage, normale, hoge of zeer hoge
grondwaterstand voor de tijd
van het jaar (Bron: VMM,
https://dov.vlaanderen.be/page/
actuele-grondwaterstandindicator).

< P10: zeer laag

meetpunten zagen we ook dat de laagste grondwaterstanden die we de voorbije 30 jaar hebben gezien de laatste
jaren werden geobserveerd. De droogte had duidelijk een
zeer aanzienlijke impact op de grondwaterpeilen.

De eerste slachtoffers van de droogte
waren de natuur en de landbouw.
Wat de natuur betreft, zien we dat heel veel vegetatie
enorm leidt onder watertekorten. Sommige vegetatie is
vooral afhankelijk van regen, andere meer van grondwater
dus in lange periodes van droogte met weinig neerslag
en lage grondwaterstanden, krijgt vegetatie het moeilijk,
zeker als die droogteperiodes zich jaar na jaar herhalen en
de grondwaterstanden niet kunnen herstellen. Een ander
probleem is dat de kans op natuurbranden natuurlijk enorm
verhoogt bij droogte.
De landbouwsector is typisch ook één van de eerste
slachtoffers van droogte. Ze zien lagere opbrengsten,
oogsten mislukken, ze moeten meer beregenen wat duur
is en ze worden geconfronteerd met captatieverboden
waardoor ze geen water meer uit beken mogen oppompen.
Ook onze drinkwatervoorziening kan onder druk komen te
staan bij droogte. Ongeveer 50% van ons drinkwater komt
uit rivieren en kanalen, de andere 50% is grondwater. En
bij lage rivierpeilen kan er uiteraard minder rivierwater uit
de waterlopen onttrokken worden. Het drinkwater dat uit
het grondwater komt is in principe minder gevoelig voor
droogte omdat dat vooral uit diepe grondwatervoerende
lagen wordt opgepompt die een droogte niet meteen
voelen, maar toch wordt er ook drinkwater uit ondiepere
putten gepompt en bij droogte wordt het ook daar
moeilijker om nog extra water uit op te pompen. Wat

P10-P30: laag

P30-P70: normaal

P70-P90: hoog

> P90: zeer hoog

ook een probleem is bij lange, droge periodes is dat ons
drinkwaterverbruik enorm omhoog gaat. Mensen gaan
vaker douchen, hun tuin sproeien, zwembadjes vullen. Een
deel van de regenwaterputten valt droog. En dat alles zorgt
soms tot 50% hoger verbruik van drinkwater wat natuurlijk
een enorme uitdaging is voor de drinkwaterbedrijven.
Wat ook belangrijk is dat onze rivieren tijdens droogte
vooral gevoed worden door het grondwater. Als er na
een lange periode van droogte nog water in de beken
en rivieren staan, is dat vooral grondwater en lage
grondwaterstanden betekenen dus ook lagere waterpeilen
in de rivieren bij droogte. We zagen de voorbije periodes
van droogte dat zelfs lang nadat de droogteperiode
voorbije is, debieten in sommige waterlopen nog laag zijn
ten gevolge van lage grondwaterpeilen.
Lage grondwaterstanden in de buurt van de kust zijn
ook een probleem omdat dat kan leiden tot verzilting,
het zouter worden van het grondwater omdat het
zoute zeewater de neiging heeft om ondergronds
het land binnen te dringen. Hoe dat zoute water het
land binnendringt en op welke diepte we zout water
terugvinden is zeer afhankelijk van de grondwaterstanden.
Lage grondwaterstanden betekenen dat we zout water
terugvinden op geringere dieptes, wat uiteraard een
probleem is. Daarnaast kunnen lage grondwaterstanden
ook resulteren in grondwaterverzakkingen, we zien een
toename in schadedossiers van schade aan huizen tgv
droogte, en problemen met de grondwaterkwaliteit.

Verhoogde aandacht voor grondwater
Behalve de vele nadelige gevolgen van de
droogteperiodes, zagen we ook een ander effect. De
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voorbije jaren groeide de aandacht voor grondwater, zowel
bij het algemene publiek als bij beleidsmakers.
Grondwater is meestal onzichtbaar. Behalve op zeldzame
plekken waar bronnetjes het grondwater aan de oppervlakte brengen, zit grondwater meestal verstopt in de grond.
Op een meter diepte, of enkele meters of zelfs tientallen of
honderden meters diep. De meeste mensen beseffen niet
wat een enorme watervoorraad er onder onze voeten zitten
en beseffen al helemaal niet wat een cruciale rol grond
water speelt in het watersysteem. Onbekend en onbemind.
De droogteperiodes waarmee we in 2018, 2019 en 2020
werden geconfronteerd brachten hier in Vlaanderen ver
andering in. Grondwater was overal in het nieuws, in de
krant, op sociale media, op de radio en op televisie. Zelfs
de Vlaamse weermannen praatten niet enkel meer over
zon, regen, hogedrukgebieden en wind maar vertelden
in hun weerberichten nu ook hoe het met het grondwater
gesteld was. Mensen konden niet wachten op de maan
delijkse update van de grondwaterstandsindicator om te
weten hoe het met het ondiepe grondwater in hun regio
gesteld was. Ook beleidsmakers maakten zich plots veel
zorgen over de toestand van ons grondwater en begonnen
meer en meer te beseffen wat een cruciale rol grondwater
speelt voor ons watersysteem en dat we dat grondwater
heel hard nodig hebben om Vlaanderen weerbaarder te
maken tegen droogte en waterschaarste.

Grondwater als deel van de oplossing in
de strijd tegen droogte en waterschaarste
Grondwater heeft namelijk het potentieel om de ideale buffer
te zijn bij droogte. Er is namelijk nergens zoveel plaats om
enorme hoeveelheden water op te slaan als onder onze voeten in de ondergrond. Op wereldschaal is 98% van het vloeibare zoetwater grondwater. Zelfs wanneer na lange intense
periodes van droogte de regenwaterputten en de rivieren
droog staan, zitten er nog enorme hoeveelheden grondwater in de grond. Het grondwater is cruciaal voor ons water
systeem en kan een buffer zijn zodat er ook in periodes van
droogte nog water beschikbaar is voor natuur, landbouw,
industrie en gezinnen. In deze buffer kan water opgeslagen
worden wanneer er wel voldoende water is dat vastgehouden kan worden op periodes van droogte te overbruggen.
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Dat kan echter enkel onder een aantal voorwaarden: Als
er voldoende water kan infiltreren om het grondwater te
voeden, als het grondwater kan vastgehouden worden voor
lange tijd in de ondergrond en als de grondwaterreserves
na een periode van droogte weer kunnen herstellen.
Meer infiltratie is een belangijke sleutel om de
grondwaterstanden te verhogen. We berekenden
bijvoorbeeld hoe de grondwaterstanden in de provincie
(Belgisch) Limburg verhoogd zouden worden indien
we ofwel 20% minder grondwater zouden oppompen
ofwel over de hele provincie erin zouden slagen om de
grondwatervoeding met 20% te doen toenemen. Wat zien
we? 20% minder oppompen zou de grondwaterstanden
met gemiddeld 5 cm doen toenemen, 20% meer infiltratie
zou de grondwaterstanden met gemiddeld 55 cm
doen toenemen. Zorgen dat er meer regenwater in de
ondergrond kan infiltreren is dus cruciaal.
Hoe kunnen we voor meer infiltratie en grondwatervoeding
zorgen? Een logische stap is uiteraard niet meer verder
verharden en ontharden. Onze open ruimte vrijwaren is
cruciaal. En zowel bij nieuwe als bestaande gebouwen en
infrastructuur moeten we maximaal inzetten op het laten
infiltreren van regenwater. Door infiltratievoorzieningen
aan te leggen, zoals infiltratieputten bij woningen,
infiltratiegrachen of stroken of wadi’s, een soort van
depressies in het landschap waar het overtollige
regenwater langzaam kan infiltreren en het grondwater
kan voeden. We kunnen ook nog veel meer inzetten
op het gebruik van waterdoorlatende materialen voor
opritten, voetpaden, parkeerplaatsen, infrastructuur,... Ook
belangrijk in het verhaal van meer infiltratie zijn gezonde
bodems. Een gezonde bodem kan namelijk meer water
doorlaten en opslaan dan een sterk verdichte bodem.
Wat we in veel andere landen ook zien, bijvoorbeeld in
Nederland, is het toepassen van artificiele infiltratie of
injectie in het grondwater. Dat wil zeggen dat we niet enkel
rekenen op het natuurlijke regenwater om het grondwater
te voeden maar dat we ook met menselijk ingrijpen in
natte perioden rivierwater of gezuiverd afvalwater in
de ondergrond laten infiltreren of injecteren om zo het
grondwater extra te voeden en een reserve aan te leggen
voor droge periodes.

WATERGOVERNANCE IN VLAANDEREN
HOE DROOGTE HET ONZICHTBARE GRONDWATER ZICHTBAAR MAAKTE

Meer infiltreren is niet genoeg. Het heeft niet veel zin veel te
gaan infiltreren als dat water meteen weer kan ontsnappen.
Te veel grondwater wordt snel weer afgevoerd door
drainagegrachten. Omdat te natte gronden niet geschikt
zijn voor landbouw, vind je overal in Vlaanderen grachten
en drainagebuizen om overtollig grondwater af te voeren.
Dat water zijn we dan kwijt en kunnen we niet gebruiken
in een droge zomer. Dat kan beter. Door drainagegrachten
en sloten te dempen of minder diep te maken. Door niet
te draineren nabij natuurgebieden. Of door slimmer te
ontwateren met peilgestuurde drainage. Zo is het water dat
infiltreert niet meteen weer weg.
We zullen ook kritisch moeten kijken naar het oppompen
van grondwater. Daar is nog heel wat te winnen door meer
in te zetten op alternatieven. Op dit moment bedraagt
het totale opgepompte volume grondwater in Vlaanderen
ongeveer 10% van de grondwatervoeding. Er zijn uiteraard lokale verschillen en op sommige plaatsen ligt dat
percentage veel hoger. Zowel het vergunde als werkelijk
opgepomte debiet is sterk afgenomen in de in de voorbije
20 jaar. Dat is vooral mogelijk geweest door veel meer naar
alternatieven te kijken voor het grondwater, bijvoorbeeld
regenwater en gezuiverd afvalwater met name in industrie.
Daar is nog enorm veel potentieel om de druk op het grondwater te verkleinen in de toekomst. Dat kan door efficiënter
te gaan beregenen in de landbouw of over te schakelen
naar droogtebestendigere gewassen. In de industrie kan er
vooral nog meer ingezet worden op circulair watergebruik:
door nog meer regenwater op te vangen en te gebruiken
en door gebruikt water, proceswater of afvalwater te gaan
recycleren en hergebruiken, al dan niet na zuivering.
Gezinnen kijken vaak naar landbouw en industrie om de
druk op het grondwater te verkleinen maar kunnen ook zelf
een grote rol spelen. Gezinnen zijn verantwoordelijk voor
een groot deel van het waterverbruik in Vlaanderen. Als je
kijkt naar het grondwater bijvoorbeeld, dient meer dan de
helft van het grondwater dat opgepompt wordt voor drinkwater en nemen industrie en landbouw elk minder dan een
vierde van het opgepompte volume voor hun rekening. Minder drinkwater verbruiken zorgt dus voor een lagere druk
op het grondwater. In je eigen huis is het in de eerste plaats
verstandig om het hele jaar door zuinig te zijn met water,
niet enkel in periodes van droogte. Dat kan je doen door

een douche te nemen in plaats van een bad, korter douchen, geen water te verspillen, je gras niet te gaan sproeien
met kraantjeswater,... maar als je echt structureel minder
kraantjeswater wil gebruiken, is het vooral belangrijk om
regenwater op te vangen en te hergebruiken. Ongeveer de
helft van het water dat we in huis gebruiken kan regenwater
zijn, om de toiletten door te spoelen, voor de wasmachine,
voor de tuin, om de auto te wassen. Het is eigenlijk belachelijk dat we voor dat soort toepassingen zo een zuiver en
hoogwaardig product gebruiken als kraantjeswater. Ik raad
dus iedereen aan om te investeren in een regenwaterput of
regenwaterton. En in periodes dat het echt veel regent en je
regenwaterput vol zit, laat je het overtollige regenwater best
infiltreren en niet in de riolering verdwijnen. Dat kan in een
infiltratieput of via een wadi, waar het water in de bodem
kan infiltreren en het grondwater kan voeden.
Een ander aandachtspunt is de problematiek van de illegale of niet-geregistreerde winningen. Je kan natuurlijk moeilijk een streng vergunningenbeleid voeren en tegelijk niet
streng zijn voor illegale grondwaterwinning. En op het vlak
van handhaving is er nog wel verbetering mogelijk, vooral
omdat we vrezen dat er de laatste jaren veel niet-geregistreerde grondwaterwinningen zijn bijgekomen. We horen
bij boorbedrijven dat de vraag naar grondwaterputten heel
hoog is, door de droogte en dreigende watertekoren, maar
we zien diezelfde stijging niet bij de meldingen of vergunningsaanvragen. Handhaving en controle zowel bij particulieren, bedrijven als boorbedrijven zou dus nog opgedreven
moeten worden. Daar kan technologie zeker ook een rol
spelen met slimmere debietmeters en peilsondes die automatisch data doorsturen en die data kunnen vergelijken
met andere databanken bijvoorbeeld.
Ook bronbemaling, het droogzuigen bij werven waar
vaak veel grondwater in de riolering terechtkomt, kan een
stuk duurzamer. En recente analyse in het kader van het
project Herbronnen, gefinancierd door Vlaanderen Circulair
met partners Aquafin, Werfwater en VUB toonde aan dat
het totale vergunde volume voor tijdelijke bemalingen in
Vlaanderen 63 miljoen m³/jaar bedraagt. Ter referentie: de
totale hoeveelheid vergunde grondwaterwinning per jaar
voor industrie is ongeveer 55 miljoen m³, voor landbouw
is dat ongeveer 70 miljoen m³. Het vergunde volume voor
bemaling is van dezelfde grootte-orde dus als dat voor
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industrie of landbouw. En terwijl grondwater in landbouw
en industrie typisch nuttig gebruikt wordt, om ons voedsel
of bier te produceren bijvoorbeeld, verdwijnt het merendeel
van het bemalingswater in de rioler uit het grondwatersysteem zonder een nuttige functie. Daarom moet er nog veel
meer ingezet worden op het beperken van de volumes die
bemaald worden. Door slimme monitoring en sturing kan
de hoeveelheid opgepompt water geminimaliseerd worden.
Ook het aanbrengen van waterkerende wanden kan de
hoeveelheid op te pompten grondwater heel sterk reduceren. Het opgepompte water moet zoveel mogelijk terug de
grond in via retourputten, infiltratieputten, infiltratiebekkens
of infiltratiegrachten op of naast de bouwwerf. Het retourneren van dat grondwater is helaas niet altijd technisch
mogelijk. Je hebt daar ruimte voor nodig, het water mag
niet verontreinigd zijn en vaak zijn er ook problemen met
putverstopping bij injectie maar de realiteit is dat het veel
vaker technisch mogelijk is dan de huidige praktijk. Indien
retourbemaling niet mogelijk is, kan bemalingswater ook
nuttig gebruikt worden door groendiensten en bedrijven
bijvoorbeeld indien de kwaliteit van het water het toelaat.

Grondwater in de Blue Deal
De principes van meer infiltratie van water, water beter
vasthouden in de ondergrond en meer inzetten op circulaire watergebruik om de druk op het grondwater te
verminderen, zijn ook zeer promininent aanwezig in de Blue
Deal, het plan van de Vlaamse regering om Vlaanderen
weerbaarder te maken tegen droogte en waterschaarste.
De cruciale rol die grondwater speelt, wordt erkend en
versterkt in de Blue Deal.
De Blue Deal bevat meer dan 70 acties
en zet in op 6 sporen:
1  Openbare besturen geven het goede voorbeeld

en zorgen voor gepaste regelgeving
2  Circulair watergebruik wordt de regel
3  Landbouw en natuur worden deel van de oplossing
4  Particulieren sensibiliseren en stimuleren we

om te ontharden
5  De bevoorradingszekerheid wordt verhoogd
6  Samen investeren we in innovatie om ons watersysteem

slimmer, robuuster en duurzamer te maken.
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In het merendeel van de 70 maatregelen wordt meer
infiltratie, betere buffering, slimmer omgaan met ons
grondwatersysteem of verkleining van de druk op het
grondwater beoogd: initiatieven om te ontharden, water
te besparen, regenwater of gezuiverd afvalwater te
gebruiken, de handhaving op bemalingen en illegale
grondwaterwinning te verbeteren, meer infiltreren in de
open ruimte,...

Conclusie
De droogte heeft het belang van het onzichtbare
grondwater zichtbaar gemaakt. Meer en meer beseffen
we wat een cruciale rol grondwater speelt voor ons
watersysteem en hoe grondwater een buffer kan
zijn zodat er ook in periodes van droogte nog water
beschikbaar is voor natuur, landbouw, industrie en
gezinnen. Opdat grondwater die rol van buffer kan
spelen, zullen we echter slimmer moeten omgaan
met dat grondwater. Meer infiltratie, water beter
vasthouden in de ondergrond en de druk op het
grondwater verkleinen zullen nodig zijn om een robuust
grondwatersysteem te hebben dat minder kwetsbaar
is bij droogte en ook beter kan herstellen na droogte.


ABSTRACT



Groundwater is usually invisible. Many people don’t realize
how crucial groundwater is and what role this huge volume
of water plays. The drought periods in 2018, 2019 and 2020
have led to negative consequences for nature, agriculture and
water availability but has also resulted in an increased attention
for groundwater in the general public and in policy makers.
We become more and more aware that groundwater has a
crucial role in our water system and that groundwater can be
a buffer and source of water for nature, agriculture, industry
and households in periods of drought. Groundwater can only
fulfill this role as a buffer if we deal with it in a smarter way.
More infiltration, more storage in the subsurface and reducing
the pressures on groundwater will be necessary to evolve to a
robust groundwater system that is less vulnerable to drought
and able to recover after periods of drought. 
M


VLAANDEREN PAKT
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VOOR DROOGTE AAN
Patrick Willems*

Vlaanderen is zeer kwetsbaar voor droogte door de hoge bevolkingsdichtheid, de
lage instroom van zoetwater door rivieren, de hoge urbanisatiegraad en het hoge
waterverbruik. Het hoge niveau van waterstress heeft zich de afgelopen vier droge
zomers goed laten voelen. Als antwoord op de toenemende droogte als gevolg van
de klimaatverandering heeft Vlaanderen nu een ambitieus plan klaar om de
kwetsbaarheid voor droogte te verminderen. Dit moet de kans op waterschaarste
beperkt houden. Mocht er zich toch waterschaarste voordoen, dan staat er een
reactief afwegingskader klaar om gebiedsspecifiek te prioriteren in het watergebruik.

Hoge kwetsbaarheid voor droogte
De afgelopen droge zomers hebben het zichtbaar duidelijk gemaakt dat de klimaatprognoses voor onze regio
geen utopisch verhaal zijn, ver in de toekomst, waar wij
ons voorlopig geen zorgen over hoeven te maken. Door
het broeikaseffect en de temperatuurstijging houdt onze
atmosfeer meer waterdamp vast en houden dezelfde
weersfenomenen langer aan. Dit zorgt er in onze regio voor
dat droge periodes droger worden en natte periodes natter.
Voor beide trends zijn zowel Nederland als Vlaanderen
kwetsbaar. In Vlaanderen is de kwetsbaarheid voor droogte
bijzonder hoog. Dat heeft vooral met de hoge bevolkingsdichtheid te maken. Die zorgt er niet alleen voor dat wij
veel water nodig hebben, maar ook dat er veel bebouwing
Waterverbruik ten opzichte van de totale voorraad

en verharding is en dat vele gronden die van nature uit nat
waren gedraineerd werden om ze beschikbaar te maken
voor menselijke activiteit. Bovendien heeft Vlaanderen
geen grote rivieren die, zoals de Rijn, in de lente veel
zoetwater invoeren en gestockeerd kan worden. Het World
Resources Institute berekende in 2019 dat België wereldwijd op de 23ste plaats staat in het overzicht van landen met
de hoogste waterstress (Afbeelding 1). Een ander overzicht
(Afbeelding 2) geeft aan dat van alle OESO-regio’s Vlaanderen en Brussel de regio is met de 4de laagste waterbeschikbaarheid, wanneer deze berekend wordt per persoon.
De waarde van 1657 m3 per jaar en per persoon, zoals die
in Afbeelding 2 vermeld staat voor Vlaanderen en Brussel,
situeert zich tussen 1000 en 2000 m3/jaar.persoon. Volgens
de World Meteorological Organisation
komt een waterbeschikbaarheid van
1500 m3/jaar.persoon overeen met een
zeer lage waterbeschikbaarheid en 1000
m3/jaar.persoon met een ernstig watertekort. Vlaanderen situeert zich daartussen. Ter vergelijking: Nederland heeft
een waterbeschikbaarheid van 5491 m3/
jaar.persoon, dus 3,3 keer zo hoog als
Vlaanderen.
Afbeelding 1. Het Scheldebekken en dus een

groot deel van Vlaanderen is de regio met de
hoogste waterstress in noord-west Europa
(World Resources Institute, 2019).

* prof. dr. Ir. Patrick Willems, gewoon hoogleraar waterbeheer KU Leuven.
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Afbeelding 2. Vlaanderen en Brussel is voor alle OESO-regio’s

de regio met de 4de laagste waterbeschikbaarheid
in m3 per persoon en per jaar.

Door de beperkte instroom van zoetwater is Vlaanderen
voor de waterbeschikbaarheid zeer sterk afhankelijk van
de neerslag. Helaas wordt een te grote fractie van de
neerslag afgevoerd naar de zee. Dit heeft te maken met
de hoge urbanisatiegraad, een sterke drainagegraad
en veel harde bodems. Terwijl eind jaren 1970 slechts
4 à 5 % van het Vlaamse oppervlak verhard was, is dat
momenteel 16%. In een tijdspanne van 40 jaar is de
hoeveelheid verharde oppervlakte dus verdrievoudigd.
Dit is twee maal hoger dan het Europese gemiddelde.
Daarnaast werden sinds het midden van de vorige eeuw
afgerond drie kwart van de natte gronden drooggelegd
via het aanleggen van drainagebuizen, het rechttrekken
en indijken van rivieren, het afsnijden van meanders,
… Door het gebruik van zware machines en een
povere bodemconservering, zijn vele gronden weinig
doorlaatbaar en stroomt er tijdens regenperiodes heel
veel regenwater af naar rioleringen en waterlopen; water
dat uiteindelijk “verloren” gaat naar de zee.

Vier droge zomers op rij
De afgelopen vier droge zomers bevestigden de hoge
kwetsbaarheid van Vlaanderen voor droogte. In elk van
deze zomers (2017 – 2020) werden er op meerdere
locaties in Vlaanderen captatieverboden, d.i. verbod op
onttrekking van oppervlaktewater, uitgevaardigd door
de waterbeheerders en gouverneurs. Langs meerdere
waterlopen werden de ecologisch minimale debieten
gedurende meerdere weken onderschreden. Op
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meerdere locaties werd blauwalgenbloei gemeld en
recreatieverboden uitgevaardigd, niet enkel in stilstaande
wateren maar ook meer en meer langs kanalen en
waterlopen. In de kustpolders, maar ook langs het
Kanaal Gent-Terneuzen en het Albertkanaal werden
zorgwekkend hoge zoutconcentraties waargenomen.
Langs een aantal sluizen werden waterkrachtcentrales
stilgelegd, mobiele pompen geplaatst en gegroepeerd
schutten ingevoerd. Langs meerdere kanalen werden
diepgangbeperkingen en zelfs een volledige stremming
van de scheepvaart opgelegd.
Dat de zomers van 2017 t.e.m. 2020 uitzonderlijk droog
waren blijkt in Afbeelding 3 zowel uit de uitzonderlijk hoge
waarden voor het cumulatief doorlopend neerslagtekort
(= cumulatief effect van neerslag en verdamping). Als
gevolg daarvan werden dalende freatische (=ondiepe)
grondwaterstanden waargenomen, met een sterke daling
vanaf 2017 – 2018 en sindsdien een status quo zonder
structureel herstel. Als gevolg daarvan waren er ook sterke
dalingen van de laagwaterdebieten in waterlopen. Het
laagwaterdebiet langs waterlopen wordt in de meeste
stroomgebieden in Vlaanderen immers bepaald door traag
uitstromend ondiep grondwater.
Dat de neerslagtekorten in de zomer toenemen is
geen nieuw gegeven. Ze stijgen al sinds de jaren 1980
geleidelijk, maar de gevolgen ervan laten zich nu ook
opmerken. De winters waren de afgelopen jaren niet nat
genoeg om de zomerse tekorten te compenseren. Dat de
neerslagtekorten sinds de jaren 1980 systematisch stijgen
bevestigt de klimaatprognoses. Klimaatverandering zorgt
immers voor meer hydrologische extremen met langere
periodes zonder neerslag en met hogere verdamping als
gevolg van de temperatuurstijging door het broeikaseffect.
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Afbeelding 3. Cumulatief doorlopend neerslagtekort vanaf het
begin van het hydrologisch zomerseizoen (linksboven), continu
doorlopend van het ene hydrologisch jaar tot het volgende
(rechtsboven), percentage freatische grondwatermeetlocaties
met zeer lage, lage, … grondwaterstand (linksonder), trend in
het maximale cumulatief doorlopend neerslagtekort vanaf het
begin van het hydrologisch zomerseizoen, op basis van het
30-jaar bewegend gemiddelde (rechtsonder).

Hoewel de hoge kwetsbaarheid van Vlaanderen voor
droogte al langer bekend is en er reeds een 20tal
jaar voor gewaarschuwd wordt door de Vlaamse
waterexperten, werd ze de afgelopen zomers
zichtbaar, waardoor ook de bewustwording bij zowel
de burgers als de beleidsmakers sterk toenam. De
Vlaamse Overheid en Regering beslisten vorig jaar
zowel een crisisplan bij waterschaarste te laten
ontwikkelen (reactief droogteplan) als een Blue Deal
plan om de kwetsbaarheid van Vlaanderen voor
droogte te verminderen (proactief droogtebeleid).

Reactief afwegingskader
Het crisisplan bij waterschaarste werd “reactief
afwegingskader voor prioritair watergebruik bij
waterschaarste” gedoopt. Dit reactief afwegingskader

heeft als doel om tijdens periodes van extreme droogte
en dreigende of effectieve waterschaarste in (delen
van) Vlaanderen tot weloverwogen beslissingen te
komen m.b.t. de maatregelen om de kans op zo’n
waterschaarste en de socio-economische en ecologische
gevolgen ervan te beperken. In tegenstelling tot wat
soms gecommuniceerd werd in Vlaanderen, is dit
afwegingskader geen “afschakelplan” naar analogie
met elektriciteit. Het was ook niet de bedoeling om
een “verdringingsreeks” op te maken, d.i. een vaste
rangorde van de maatschappelijke behoeften aan
watergebruik, zoals in Nederland bestaat. Wel werd er
een beslissingsondersteunend systeem opgezet dat de
beslissingsnemers (minister, gouverneurs, burgemeesters,
waterbeheerders) objectieve informatie aanreikt om hun
beslissing op te baseren.
Het reactief afwegingskader werd gedurende de periode
januari 2020 – maart 2021 onder mijn leiding ontwikkeld
in opdracht van de zeven Vlaamse overheidsdiensten:
de Vlaamse Milieumaatschappij, De Vlaamse Waterweg,
het Departement Mobiliteit en Openbare Werken, het
Departement Omgeving, het Departement Landbouw
en Visserij, het Departement Economie, Wetenschap
en Innovatie, en het Agentschap Natuur & Bos. Een
130tal belanghebbenden vanuit de verschillende
belanghebbendengroepen waren er actief bij betrokken.
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 fweging: Voorstel van gebiedsspecifieke
A
prioritering van de acties en maatregelen op
basis van de real-time droogtetoestand en
impactindicatoren en na toepassing van de
principes en beperkingen.

Afbeelding 4. Bouwstenen voor afweging van prioritaire

watergebruiken tijdens periodes van waterschaarste.
Het kader bestaat uit volgende componenten
(Afbeelding 4):
 Droogte/waterschaarste-indicatoren: Indicatoren die
aangeven wanneer één of meerdere sectoren te kampen
krijgen met dreigende of effectieve waterschaarste.
 Waterbalans (wateraanbod en watervraag):
Indicatoren die op ieder ogenblik aangeven hoe
groot voor verschillende Vlaamse deelgebieden
het wateraanbod wordt ingeschat, bestaande uit
oppervlaktewater, grondwater, regenwater en ander
water (grijswater), alsook de watervraag vanuit
de verschillende sectoren. Het verschil geeft een
indicatie van de grootte van het watertekort.
 Acties / maatregelen: Een overzicht van de reactieve
acties en maatregelen die genomen kunnen worden
om bij dreigende waterschaarste de kans op effectieve
waterschaarste te beperken, en bij effectieve
waterschaarste de socio-economische en ecologische
gevolgen te minimaliseren.

De informatie werd voor al deze componenten
gebiedsspecifiek aangeleverd. Het ruimtelijk
schaalniveau verschilt hierbij van component
tot component. De meeste componenten zoals
de waterbalans (watervraag en wateraanbod)
en de impact van de acties en maatregelen,
werden ingeschat per deelstroomgebied en per
kanaalpand. De resultaten van de afweging werden
voorgesteld per bekken, maar zijn gebaseerd op
resultaten bij het kleinere schaalniveau van de
deelstroomgebieden en kanaalpanden.
Het reactief afwegingskader zal vanaf deze zomer
van 2021 in proef ingezet worden en de komende
jaren nog verder verfijnd.

Blue Deal plan
Parallel met de ontwikkeling van het reactief
afwegingskader werd in het najaar van 2020
door de Vlaamse Regering het Blue Deal plan
gelanceerd voor een totaalbudget van 418
miljoen EUR. Het plan kreeg vorm onder impuls
van de Minister van Omgeving, Zuhal Demir, in
samenwerking met drie andere Vlaamse ministers:
de Minister van Mobiliteit en Openbare Werken
(bevoegd voor o.a. de bevaarbare waterlopen en
kanalen), de Minister van Binnenlands Bestuur
(bevoegd voor o.a. de lokale openbare besturen
zoals de steden en gemeenten), en de Minister
voor Landbouw en voor Wetenschap en Innovatie.
Het plan bestaat uit 70 maatregelen verdeeld over
6 sporen (Afbeelding 5).

Impactindicatoren: Indicatoren die in grootteorde en
gebiedsspecifiek aangeven (i) hoe groot de kost is
die gepaard gaat met de actie of maatregel, (ii) hoe
sterk deze het watertekort en de bijhorende socioeconomische en ecologische gevolgen vermindert, (iii)
hoe deze kost en baat verdeeld is over de betrokken
sectoren. Bepaalde indicatoren zijn hierbij kwantitatief,
andere zijn eerder kwalitatief.
 rincipes: Principes die voorgesteld worden
P
om in rekening te brengen bij de afweging.

 eperkingen: Beperkingen (in de studie ook
B
“randvoorwaarden” genoemd) die voorgesteld worden
als absolute prioriteit bij de afweging.
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Afbeelding 5.

De zes sporen in het Blue Deal plan.
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Afbeelding 6. Totale waterbalans voor Vlaanderen: Totaal watergebruik,

inclusief koelwater en andere teruglozingen (waarden in miljoen m3/
jaar, o.b.v 2005-2019) met aan de linkerzijde van de grafieken de
waterbron (OW=oppervlaktewater, GW=grondwater, HW=hemelwater,
AW=ander water) en aan de rechterzijde de betrokken sector.

Afbeelding 8. Totale leidingwaterbalans voor Vlaanderen

(waarden in miljoen m3/jaar, o.b.v 2005-2019) met
aan de linkerzijde van de grafieken de waterbron
(OW=oppervlaktewater, GW=grondwater, HW=hemelwater,
AW=ander water) en aan de rechterzijde de betrokken sector.
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Afbeelding 9.

Overzicht van de
verschillende maatregelen
voor een klimaatrobuust
droogtebeheer.

Het Blue Deal plan ambieert om enerzijds
de watervraag te beperken en anderzijds het
wateraanbod te optimaliseren. Dit is gebaseerd
op de totale waterbalans die onder mijn leiding
recent voor de eerste keer voor gans Vlaanderen
werd opgemaakt. Figuren 6 en 7 vatten het
totale watergebruik en netto waterverbruik in
Vlaanderen samen en de verdeling ervan over de
verschillende waterbronnen. Ze geven aan dat
het totale watergebruik in Vlaanderen afgerond
2900 miljoen m3/jaar bedraagt, waarvan afgerond
900 miljoen m3/jaar netto verbruikt wordt. De rest
wordt terug geloosd als koelwater of gezuiverd
afvalwater. De productie van leidingwater neemt
daarin een aanzienlijk deel in: afgerond 440
miljoen m3/jaar productie en 360 miljoen m3/
jaar verbruik aan drinkwater (Afbeelding 8). In
het totaal loopt er van al het beschikbare water,
via instroom van waterlopen en via de neerslag,
afgerond 60% water “verloren” naar de zee via
waterlopen, drainage en rioleringen, d.i. water
dat niet nodig is voor de ecologisch minimale
debieten, de scheepvaart en om aan de verdragen
met Nederland langs de Maas en het Kanaal GentTerneuzen tegemoet te komen. Tijdens een droge
periode zoals juli 2018 bedroeg dat percentage
slechts 10%, weliswaar met tekorten in bepaalde
Vlaamse regio’s en een groter % overschot in
andere regio’s.
Onze scenarioberekeningen met de waterbalans
brachten enkele interessante inzichten:
 Stel dat al het regenwater dat momenteel naar
riolering loopt geïnfiltreerd zou worden? = 300 à
400 miljoen m3/jaar = afgerond 40% winst t.o.v.
totaal waterverbruik van 900 miljoen m3/jaar
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 Stel dat elke burger (privé-tuinen) 50% van zijn
regenwater dat momenteel naar riolering loopt
(via verharding of overloop regenwaterput) in
eigen tuin zou infiltreren: 100 miljoen m3/jaar =
afgerond 10% winst
 Stel dat elke burger voor alle toepassingen
waar regenwater voor gebruikt kan worden,
dat ook zou doen: 100 miljoen m3/jaar =
afgerond 10% winst
 Stel dat we alle drainage naar waterlopen
met een kwart kunnen verminderen:
grootteorde raming 200 miljoen m3/jaar =
afgerond 25% winst
De hoofdconclusie hierbij is dat één van deze
oplossingen onvoldoende is. Anders hadden wij ze
al lang geïmplementeerd. Er is dus een combinatie
van vele oplossingen samen nodig; zie het
overzicht in Afbeelding 9.
Wat waterbesparing betreft zijn de grootste
winsten te boeken door regenwater en gezuiverd
afvalwater te gebruiken voor toepassingen die
geen hoogwaardig leidingwater of grondwater
vereisen. Denk maar aan toiletspoeling en vele
industriële productieprocessen. Het wateraanbod
kan verhoogd worden door meer regenwater
vast te houden en minder naar de zee te laten
lopen. Dat is niet alleen een opdracht voor de
waterbeheerders. Het vraagt een mindshift
van ons allen. In plaats van water zo veel als
mogelijk af te voeren en enkel vast te houden
waar en wanneer het moet, moeten we net het
omgekeerde doen: water zo veel als mogelijk
vasthouden en enkel afvoeren waar en wanneer
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Afbeelding 10. De hoogste prioriteit om het Vlaams droogteprobleem aan te pakken.

het moet om wateroverlast te voorkomen
(Afbeelding 10). Elke burger en elk openbaar
bestuur kan daar een essentiële rol in spelen
door minder regenwater te laten weglopen in
de riolering, meer van dat kostbare water te
stockeren en de overloop maximaal te laten
infiltreren in de bodem om grondwaterreserves
aan te vullen.
De landbouw- en natuursectoren kunnen
via samenwerking een nog crucialere rol
spelen via het weghalen van drainage, via
bodemverbetering en -conservering, en door
spreekwoordelijke dammen op te werpen
voor het afstromend regenwater. Bovendien
zijn er heel wat koppelkansen. Denk maar aan
vergroening en waterbeleving, zowel binnen als
buiten de bebouwde omgeving. Allemaal zaken
die ook in het Blue Deal plan staan, maar die de
overheid niet alleen kan waarmaken. Iedereen
kan een rol spelen. Ik sprak onlangs met
landbouwers die stuwen plaatsen in hun grachten
en geen beregening van groenvoederteelten
meer doen. Meer en meer steden en gemeenten
richten hun openbare ruimte groen-blauw in i.p.v.
grijs. Idem voor industrieterreinen en scholen. Ik
bezocht bedrijven die hun gezuiverd afvalwater
delen en regenwater afstromend van hun
bedrijfsterrein opzuiveren tot drinkwaterkwaliteit.
En ik zie meer en meer bouwfirma’s die een extra
inspanning leveren om het bemalingswater te
retourneren en niet te lozen in de riolering, ook
op plaatsen waar het niet evident is. Ook bij mij
gaat alvast geen druppel regen meer verloren op
eigen perceel. Vele kleintjes maken een groot.
Alleen zo kunnen zo wij onze watervoorziening in
Vlaanderen blijven garanderen.

Referenties
 Blue Deal plan van de Vlaamse Regering:
https://www.integraalwaterbeleid.be/nl/nieuws/bluedeal-bindt-strijd-aan-tegen-droogte
 VRAG (2021). ‘Uitwerking van een reactief
afwegingskader voor prioritair watergebruik tijdens
waterschaarste’, Studie van KU Leuven o.l.v.
prof. Patrick Willems, i.s.m. Sumaqua, KPMG,
Bodemkundige Dienst van België en Universiteit
Antwerpen voor Vlaamse Milieumaatschappij, de
Vlaamse Waterweg, het Departement Mobiliteit en
Openbare Werken, het Departement Omgeving,
het Departement Landbouw en Visserij, het
Departement Economie, Wetenschap en Innovatie,
en het Agentschap Natuur & Bos, Eindrapport,
april 2021, 558 p.
 World Resources Institute, 2019. 17 Countries,
Home to One-Quarter of the World’s Population,
Face Extremely High Water Stress, World Resources
Institute, Washington DC, augustus 2019; https://
www.wri.org/insights/17-countries-home-one-quarterworlds-population-face-extremely-high-water-stress
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CASE STUDY

EEN REGIONALE
ADAPTATIESTRATEGIE:
HOE DOE JE DAT?
Laura Huigens, Janine Buijs, Herbert Bos*

Aanpassen aan klimaatverandering, dat doe je samen! En met de RAS,
de Regionale Adaptatie Strategie, maken de zeventien partners van het
Netwerk Water & Klimaat in Utrecht hier een goede start mee. Maar een
RAS ligt er natuurlijk niet zomaar, hier is een gedegen proces aan vooraf
gegaan. Graag delen wij onze ervaringen en leermomenten.

Sinds januari 2020 werken 14 gemeenten,1 provincie
Utrecht, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en
Veiligheidsregio Utrecht samen in het Netwerk Water &
Klimaat. Het netwerk werkt aan een klimaatbestendige en
waterrobuuste regio Utrecht Zuidwest.
Op 28 januari 2021 is de RAS officieel ‘omarmd’ tijdens
een digitale klimaattop met alle partners van het netwerk.
In de RAS maken we afspraken hoe we de samenleving en
het gebied uiterlijk in 2050 aanpassen op de gevolgen van
wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen. We zijn
trots op het resultaat! En we delen graag wat we hebben
geleerd in het doorlopen proces:

Dit deden we met een werkgroep van ambtenaren
afkomstig van de verschillende partners. Met de
werkgroep is gezocht naar het nut en noodzaak, de
inhoud en vorm van de RAS. Wat willen we eigenlijk
bereiken met de RAS? Hoe breed maken we de scope?
Gaat de RAS bijvoorbeeld ook over bodemdaling en
de transitie van het landelijk gebied? Hoe SMART
kunnen we de regionale doelstellingen maken zonder
dat we aan lokale bevoegdheden komen? En willen
we gezamenlijk ook scherpe normen vaststellen voor
wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen? Hoe
gaan we dan om met gemeenten die al normen hebben
ten opzichte van gemeenten waar normering nog in de
kinderschoenen staat?

1  Neem je tijd om het speelveld te verkennen
2  Maak de RAS een gedragen visie voor de lange termijn
3  Organiseer een bestuurlijke stuurgroep
4  Neem je omgeving mee

1  Neem je tijd
om het speelveld te verkennen
Het opstellen van de RAS gebeurde met veel
enthousiasme, maar was met 17 verschillende
overheidspartijen niet altijd even makkelijk. Verschillende
partijen hebben verschillende behoeftes en verschillende
beelden bij een RAS. Met dit in ons achterhoofd hebben
we bewust gekozen om de eerste paar maanden het
speelveld te verkennen, in plaats van gelijk aan de
slag te gaan met het schrijven van een eerste concept.

Eerste antwoorden op deze vragen werden op papier
gezet. En ook hierin liepen de meningen uiteen. We
formuleerden gezamenlijk een eerste aanzet voor visie,
ambities en doelstellingen, en discussieerden hierover.
De leden van de werkgroep waren het niet altijd met
elkaar eens, maar dankzij deze discussies begrepen zij
elkaars standpunten en belangen. Dit bleek cruciaal in
het creëren van draagvlak voor de keuzes die later in
het proces zijn gemaakt.
Na enkele maanden hadden we het speelveld en
de meningen in beeld. Maar we bleven hangen
in discussies over ambities, strategieën en
doelstellingen waar we niet uit kwamen. Hier
door ontstond bij de werkgroep een gevoel van
verzadiging. Er was behoefte aan een proces
interventie. Wij vonden de juiste procesinterventie in
het schrijven van een ‘RAS sneuvelversie’.


* L
 aura Huigens, voormalig procesmanager Water & Klimaat, Janine Buijs, AT Osborne, Herbert Bos, voorheen AT Osborne,
per 1 september 2021 zelfstandig adviseur bij Blauwbos Land en Water consultancy.
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SNEUVELVERSIE – WAT EN WAAROM?


Een sneuvelversie is iets anders dan een concept
versie. Een sneuvelversie ordent en structureert
alle mogelijke inzichten uit het zoekproces en
schetst daarmee de hoeken van het speelveld.
Een sneuvelversie beoogt een indruk te geven van
vorm en inhoud, met als doel om scherp te krijgen
welke onderdelen die er al lagen goed of minder
goed zijn en welke zaken ontbreken of overbodig
zijn. Een sneuvelversie is per definitie onvolledig,
te gedetailleerd en/of te vaag en ook kunnen er
tegenstrijdigheden inzitten, maar het geeft een goed
beeld van de keuzes die gemaakt moeten worden.
Een sneuvelversie heeft als doel te sneuvelen!


Deze procesinterventie (de sneuvelversie) had het
gewenste resultaat. Het gaf inzicht in datgene waar we
het met elkaar wel en niet over eens waren, en de ‘witte
vlekken’. Dankzij de feedback van de werkgroep op
deze sneuvelversie konden we een eerste concept RAS
opstellen. Dit concept is met het hele netwerk gedeeld.

Les 1: Neem de tijd om het speelveld te
verkennen om belangen en verwachtingen te
doorgronden en te werken aan draagvlak. Een
sneuvelversie helpt om de resultaten van het
zoekproces te bundelen en maakt witte vlekken
en voorliggende keuzes scherper.

2  Maak de RAS
een gedragen regionale visie
voor de lange termijn
We liepen in het proces van de RAS, zowel bij de
sneuvelversie als het eerste concept, steeds aan tegen
de concreetheid van de doelstellingen. Bevat de RAS
scherpe, uitgewerkte regionale kaders en normen
voor wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen?
Of laten we deze normering over aan de lokale
overheden en moet de focus liggen op algemene
basisdoelstellingen? Een ander punt dat speelde was
de tijdshorizon van de RAS. Er was een grote behoefte
aan handelingsperspectief en actie op korte termijn.
Tegelijkertijd was er de noodzaak van de lange termijn
visie om de acties op korte termijn in perspectief te
plaatsen. Dit vraagstuk hebben we daarom voorgelegd
aan een bestuurlijke stuurgroep (zie punt 3).
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Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om de RAS in
te steken als een visiedocument voor de lange termijn,
dat als basis dient voor de acties op korte termijn. De
RAS beschrijft onze visie gericht op een waterrobuuste
en klimaatbestendige regio in 2050 en bevat zeven
strategieën om de visie waar te maken. Daarin hebben
we de normering uiteindelijk bewust weg gelaten. Voor
elke strategie hebben we eerste concrete stappen
opgeschreven, om daarmee ook een link te hebben met
het hier en nu. Het geheel van visie en strategieën is visueel
weergegeven in een streefbeeld. Op die manier bieden we
handelingsperspectief en is de RAS een onderlegger voor
lokaal en regionaal beleid. Een basis en gezamenlijke taal,
waarop we in lokaal en regionaal beleid, subsidieaanvragen
en gezamenlijke projecten voort kunnen borduren.
Om tegemoet te komen aan de wens en noodzaak
om op de korte termijn echt aan de slag te gaan, is
afgesproken dat we bij de RAS een kortlopend flexibel
uitvoeringsprogramma maken, met daarin concrete
speerpunten en maatregelen voor de komende 3 tot 5 jaar.
Dit uitvoeringprogramma kunnen we jaarlijks herijken en
geeft de mogelijkheid om adaptief te zijn.

Les 2: Een visie schetst het gewenste
lange termijn perspectief en creëert een
gemeenschappelijke basis. Hieraan kun je
kortlopende flexibele uitvoeringsplannen
of andere producten hangen, die de visie
concreet een stapje dichterbij brengen.

3  Organiseer een
bestuurlijke kerngroep
De zoektocht naar het gedeelde beeld van de RAS speelde
niet alleen op ambtelijk niveau. Ook de bestuurders van de
Water & Klimaat Tafel hadden verschillende verwachtingen.
Om bij de bestuurders aan draagvlak en begrip te werken,
is vroeg in het proces een bestuurlijke kerngroep RAS
samengesteld. In deze stuurgroep waren de verschillende
kenmerken en belangen van de regio vertegenwoordigd.
De stuurgroep werd intensief betrokken en op die manier
kregen we meer feeling met de bestuurlijke gevoeligheden
rondom de RAS. Ook konden we toetsen en vragen
stellen. Bovendien acteerden de stuurgroepleden als
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ambassadeurs voor de RAS. De behandeling op de brede
bestuurstafel verliep hierdoor veel soepeler.
De bestuurlijke vaststelling van de RAS verliep soepel.
De RAS is behandeld in alle colleges, maar hoefde niet
ondertekend te worden. De basis voor de RAS is namelijk
de in 2019 ondertekende samenwerkingsovereenkomst
van het Netwerk Water & Klimaat, en de RAS is vooral
richtinggevend van aard. Daarom hebben we de colleges
gevraagd om hiermee in te stemmen en zich in te spannen
om de visie en strategieën uit de RAS te vertalen naar
lokaal beleid. De visie is, door onderschrijving van
de colleges, een belangrijk richtinggevend document
voor lokale adaptatiestrategieën, het regionaal
uitvoeringsprogramma en de aanvraag van subsidie in
het kader van de impulsregeling klimaatadaptatie van het
Rijk. De RAS is vervolgens als richtinggevend document
aangeboden aan de Raden, AB van het waterschap en
Provinciale Staten.

Les 3: Investeer in een gedegen bestuurlijk
proces. Een bestuurlijke kerngroep kan
helpen om gevoeligheden in kaart te brengen
en levert bestuurlijke ambassadeurs op. Maak
een afweging over wat wel/niet bestuurlijk
wordt vastgesteld.

4  Neem je omgeving
en maatschappelijke opgaven mee
Naast de partners binnen Netwerk Water & Klimaat
hebben ook verschillende omgevingspartners2 naar de
conceptversie gekeken. Hun feedback hielp ons om
breder te kijken en een integraal document op te stellen.
Dit was niet ons enige doel. Door de omgevingspartners
vanaf het begin mee te nemen, wilden we een goede
basis leggen voor de toekomstige samenwerking in het
RAS uitvoeringsprogramma. Deltacommissaris Peter Glas
verwoordde het tijdens de klimaattop van het netwerk
als volgt: “Jullie zijn erin geslaagd om de verbinding te
leggen met veel belanghebbenden, van het Rijk tot en
met de wijk.” Hij had ook een aanbeveling: “Zorg ervoor
dat je het bedrijfsleven ook aan boord krijgt en vergeet
de jongeren niet.” Dit nemen we ter harte. Zo is er in het
uitvoeringsprogramma RAS speciale aandacht voor het
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klimaat adaptief maken van bedrijventerreinen En is een
begin gemaakt met ‘JongRAS’ waarbij jongeren worden
betrokken bij klimaatadaptatie.
Een ander belangrijk issue binnen de RAS was
het verknopen van klimaatadaptatie met overige
(maatschappelijke) opgaven in de regio Utrecht. De RAS
is immers direct gelinkt aan andere grote ruimtelijke
opgaven en trajecten, zoals de Regionale Energiestrategie
(RES), het Regionaal Economisch Programma (REP), het
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
(MIRT), de Blauwe Agenda van de Utrechtse Heuvelrug
en het Bestuurlijk Platform Groene Hart. In de RAS zijn
de (andere) maatschappelijke opgaven en regionale
trajecten geadresseerd. In het stuk zijn verwijzingen en
dwarsverbanden benoemd. Dit is nog geen daadwerkelijke
verknoping van de verschillende visies. Daar ligt voor ons
nog een uitdaging, zowel op strategisch als op tactisch en
operationeel niveau. We horen dan ook graag hoe andere
werkregio’s dit aanpakken.

Les 4: Betrek je omgeving om de RAS aan
te laten sluiten op andere beleidsterreinen
en maatschappelijke opgaven. Dit is de
basis voor verdere samenwerking in o.a.
de uitvoeringsagenda.

Afronding
Uiteindelijk zijn we trots op een mooi resultaat dat
daadwerkelijk door alle partners in ons netwerk is
omarmd. Een belangrijke stap om de complexe opgave
‘klimaatadaptatie’ gezamenlijk uitvoerbaar te maken.


1 De Bilt, Woerden, Oudewater, Houten, Utrechtse Heuvelrug,
Lopik, Wijk bij Duurstede, Montfoort, Bunnik, Utrecht, Stichtse
Vecht, Nieuwegein, IJsselstein, Zeist.
2 ProRail, Rijkswaterstaat, Natuur en Milieufederatie Utrecht,
Natuurmonumenten, Blauwe Agenda, Staatsbosbeheer, het
Utrechts Landschap, Utrechts Particulier Grondbezit, LTO,
Nederlandse Fruittelers Organisatie, Vitens, Tuinbranche NL
en de VHG.
M
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SCRIPTIE

HANDREIKINGEN VOOR EEN
TOEKOMSTBESTENDIG WATERSYSTEEM
VAN DE NOORD-VELUWE
GEBIEDSSPECIFIEKE BESTRIJDING VAN VERDROGING
OP BASIS VAN EEN LANDSCHAPSBIOGRAFISCHE AANPAK
Sander Wennemers

Wat is de kernvraag van je
onderzoek en waarom heb je dit
onderwerp gekozen? Waar was je
nieuwsgierig naar en waarom?
De kernvraag luidde: ‘Welke historisch-landschappelijke
ontwikkelingen hebben de watersystemen in het
landschap tussen Uddel en Leuvenum doorgemaakt,
welke historische en landschapskenmerken en
landgebruiksystemen heeft dit gecreëerd en welke
mogelijkheden biedt dit voor een toekomstbestendig
waterbeheer van de Noordwest-Veluwe?’

Wat is de bijdrage van de scriptie aan
de theorie en praktijk op het gebied van
water governance? Wie kan hier verder
mee en op welke manier?
In mijn onderzoek heb ik het landschap benaderd vanuit een
Landschapshistorische invalshoek. Ik denk (geheel in lijn
met mijn opleiding:)) dat het belangrijk is om in landschappelijk onderzoek zoveel mogelijk een interdisciplinaire benadering te gebruiken. In dit onderzoek heb ik dus de land-

Welke uitkomsten van het onderzoek
en/of ervaringen tijdens het onderzoek
hebben je specifiek verrast?
Tijdens mijn onderzoek kwam ik er achter hoe interessant
het is om de geschiedenis en de actualiteit te koppelen.
Om te zoeken naar de samenhang tussen verleden en
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Ik heb dit onderwerp gekozen aangezien ik graag met een
maatschappelijk relevant onderwerp bezig wilde. Vanuit
Waterschap Vallei en Veluwe was er belang om een gebiedsanalyse te doen van het gebied rond Uddel. Aangezien ik de
Master opleiding Landschapsgeschiedenis doe was het een
combinatie van het onderzoeken naar de opbouw en het
historische landgebruik en eventuele lessen die van daar uit
kunnen worden gehaald om te kijken welke mogelijkheden
er zijn om het landschap naar de toekomst te verbeteren.
Ook binnen de huidige problematiek rond stikstofuitstoot
en de inkrimping van de veestapel is de regio Uddel een
plek die veel aandacht verdiend. Daarnaast was ook het
watervraagstuk voor mij een belangrijke focus. De droge
zomers en nattere perioden kunnen grote gevolgen hebben
voor zowel waterschappen als voor agrariërs.

schapshistorische ontwikkelingen van de agrarische enclave
onderzocht en daarmee enkele gidsprincipes beschreven.
Door meerdere benaderingen te combineren kunnen gerichtere en beter onderbouwde maatregelen genomen worden.
Daarom denk ik dat het interessant is voor de lezer van Water Governance om deze benadering te kennen en eventueel
mee te nemen bij toekomstige projecten in het water.
De historische landschappen kunnen soms een goede gids
zijn voor te nemen maatregelen. Al moet rekening worden
gehouden dat het vrijwel nooit mogelijk is om het historische
landschap te herstellen vanwege tal van veranderingen in de
ondergrond en waterhuishouding die veelal in de gebieden
hebben plaatsgevonden.

heden en hoe dit uiteindelijk lessen kan bieden voor
de toekomst. Verder is mij opgevallen dat er al relatief
veel kennis beschikbaar was over diverse gebieden
van de Veluwe en ook over de enclave maar dat dit
eigenlijk (vooral specifiek voor de agrarische enclave) niet
eenvoudig voorhanden was. Ook vanuit Waterschap Vallei
en Veluwe was er eigenlijk nog weinig onderzoek gedaan
naar de enclave en wordt pas in de komende jaren gestart
met het opzetten van Living Labs en andere methodieken
om te kijken wat mogelijk is binnen de enclave.
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Sander Wennemers,
Theo Spek, Paul van Eijk
In de afgelopen jaren is het pijnlijk
duidelijk geworden dat het klimaat
in toenemende mate een grote druk
legt op het Nederlandse landschap.
De droge zomers van 2018, 2019 en
2020, maar ook de intensieve regenbuien tonen dat de omgang met
water aangepast moet worden. In
dit artikel wordt een landschapshistorische analyse gegeven van de
agrarische enclave Uddel. Door de
gebiedsspecifieke eigenschappen
van een regio als uitgangspunt te
nemen kunnen specifiekere maatregelen worden getroffen. Daarbij zijn
gidsprincipes leidend voor een geïntegreerd en duurzaam waterbeheer,
in plaats van strak vormgegeven
maatregelen en normen. Wanneer
overheden in hun Omgevingsvisies
en Omgevingsplannen focussen op
de gebiedsspecifieke kenmerken en
welke maatregelen binnen een regio
mogelijk zijn, wordt een landschap
ontwikkeld wat recht doet aan de natuurlijke omstandigheden.

Problematiek
De recente droge zomers zijn een belangrijke aanleiding
om de toekomstbestendigheid van de watersystemen
in Nederland versneld onder de aandacht te brengen.
Naast droge perioden komen ook steeds vaker perioden
met veel en heftige neerslag voor (Rijksoverheid, 2021).
Tegelijkertijd staat ook het terugdringen van de uitstoot
van stikstof in Nederland hoog op de agenda. De natuur
moet hersteld en versterkt worden om te zorgen voor
een ecologisch beter leefbaar Nederland. Onder de
huidige hoge stikstofuitstoot lijden veel natuurgebieden,
vooral natuur in de nabijheid van intensieve veehouderij
(Schuttenhelm, 2021).
Deze stikstof- en wateropgaven vragen om een
gebiedsspecifieke aanpak die tegemoetkomt aan de
regionale situatie en ook recht doen aan de specifieke
kwaliteiten van elke regio. Daardoor wordt voorkomen
dat een uniform en sterk genivelleerd landschap ontstaat,
zoals in de woningbouw, op bedrijventerreinen en in de

Afbeelding 1:

Overzichtskaart agrarische enclave.
Eigen bewerking in ArcMAP.

infrastructuur van de afgelopen decennia wel is gebeurd.
De vraag echter in elk gebied is hoe het historisch
gegroeide water- en bodemsysteem en bijbehorende
landschappelijke kwaliteiten inspiratiebronnen kunnen zijn
voor een aanpak op maat?
Voor een gebiedsspecifieke aanpak is ook
gebiedsspecifieke kennis nodig. Het vakgebied van de
landschapsgeschiedenis levert zulke kennis. Wie begrijpt
hoe een gebied geologisch en hydrologisch is opgebouwd,
de bijbehorende ecosystemen kent en ook weet hoe de
mens eeuwenlang het (cultuur)landschap heeft gemaakt en
gebruikt, kan daaruit veel kennis en inspiratie putten voor
een aanpak die echt past bij het desbetreffende gebied.
In dit artikel beschrijven we zo’n aanpak, ontwikkeld voor
de zogenaamde agrarische enclave op de West-Veluwe
(omgeving Elspeet, Garderen, Uddel). Dit gebied kent
door zijn hoge ligging en grofzandige bodems ernstige
verdrogingsproblemen versterkt door de recente jaren met
verminderde regenval.
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Studiegebied
De focus ligt op de agrarische gebieden in het
stroomgebied van de Hierdense beek op de NoordwestVeluwe (fig. 1 en 2). Deze zogenaamde ‘agrarische’
enclave is van oorsprong een smeltwaterlandschap
uit de Saale-ijstijd dat zich in geohydrologisch opzicht
kenmerkt door een kleilaag die zich op ongeveer twintig
meter diepte bevindt. Deze kleilaag blokkeert de verticale
inzijging van water, waardoor de enclave ondanks zijn
hoge ligging een relatief nat gebied was en ook nog
steeds is (Van der Straaten, 2008).
De agrarische enclave is een intensief landbouwgebied in
het grootste natuurgebied van Nederland (de Veluwe). De
omvang van het gebied wordt momenteel voornamelijk
bepaald door de grenzen van de Natura 2000 gebieden.
De enclave is uitgesloten van deze natuurbepaling, maar
de verdere omgeving, soms zelfs kleine stroken ver in de
enclave, behoren wél tot Natura 2000.
De Hierdense beek is één van de weinige goed bewaarde
laaglandbeken in Nederland. De beek ligt op een
waterhoudende keileemlaag en wordt gevoed door
zowel oppervlaktewater als grondwater. Eigenlijk is de
Hierdense beek niet één beek, maar een moerassig
gebied met een stelsel van stroompjes die kronkelend
door het landschap loopt met af en toe recht gegraven
stukken (Van der Straaten, 2008).

Beleidsmatige achtergrond:
Omgevingswet en water, BOVI2050
Waterschap Vallei en Veluwe implementeert de
Omgevingswet aan de hand van de kerninstrumenten
die de beleidscyclus voor alle overheden genereert.
Deze instrumenten bieden niet alleen het waterschap zelf
maar ook de maatschappelijke partners handvatten voor
een toekomstbestendig duurzaam watersysteem. Sinds
2019 heeft het waterschap een vastgestelde Blauwe
Omgevingsvisie 2050 (BOVI2050) (Van Eijk en Swenne,
2019). Strategische doelstellingen in deze BOVI2050 zijn:
 zoveel mogelijk gebiedseigen water
vasthouden en schoonhouden;
 zoveel mogelijk water als leidend principe
bij ruimtelijke ontwikkeling boven
en onder de grond;
 partnerschap als watermerk.
Deze BOVI2050 werkt vanaf 2022 op tactisch niveau
in vier deelstroomgebieden intern en extern door via
het Blauwe Omgevings-Programma (BOP). Door water
te verbinden aan thema’s als klimaatverandering,
energietransitie, biodiversiteit en een circulaire economie
wordt gezocht naar een goede samenhang van uit te
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voeren plannen. In de geest van de Omgevingswet
moet worden gezocht naar goede samenwerking met
verschillende sectoren, waarbij dus ook buiten het
waterschap moet worden samengewerkt (Van Eijk, 2020).

Probleemstelling
en onderzoeksvraag
Een historisch-geografische gebiedsanalyse kan
een belangrijke bijdrage leveren aan het bundelen
van de kennis én kan verdere inzichten geven voor
de toekomstige maatregelen en werkzaamheden in
de agrarische enclave. Bovendien liggen er enkele
belangrijke opgaven die in de komende decennia
opgelost moeten worden. De vraag die centraal staat
in dit artikel luidt: ‘Welke historisch-landschappelijke
ontwikkelingen hebben de watersystemen in
het landschap tussen Uddel en Leuvenum
doorgemaakt, welke huidige landschapskenmerken
en landgebruiksystemen heeft dit gecreëerd en welke
mogelijkheden biedt dit voor een toekomstbestendig
waterbeheer van de Noordwest-Veluwe?’
Om deze vraag te kunnen beantwoorden wordt eerst
een korte geschiedenis gegeven van het studiegebied,
waarbij onder andere in wordt gegaan op de ondergrond,
het cultuurlandschap en watersystemen. Daarna
wordt ingegaan op de waterproblematiek in deze
omgeving. Hoe wordt deze veroorzaakt en wat zijn
mogelijke gevaren? Vervolgens wordt een koppeling
gemaakt tussen de inzichten van het verleden naar
de huidige problematiek. Afsluitend volgen enkele
oplossingsrichtingen in de vorm van gidsprincipes.

Theoretisch kader: de ecologische
condities strategie van Tjallingii
en de landschapsbiografie
Een belangrijk concept in dit onderzoek is afkomstig uit
het proefschrift van Sybrand Tjallingii; de ecologische
condities strategie. De basis van de strategie is
gericht op het ecologisch verantwoordelijke (her)
ontwerpen, inrichten, gebruiken en beheren van het
landschap (Tjallingii, 1996). Tjallingii volgt daarbij de
ecosysteembenadering. De ecologische condities zijn
volgens Tjallingii de voorwaarden voor kwaliteit van al
het leven op aarde. De strategie biedt geïntegreerde
handvatten voor ontwikkelingen in de fysieke
leefomgeving vanuit milieu, ruimtelijk en sociaal
perspectief (Tjallingii, 1996).
In de planvorming maakt Tjallingii gebruik van de
gidsprincipebenadering. Deze benadering ‘gidst’
ontwerpers en niet ontwerpers tijdens de planvorming in
de richting van duurzame ruimtelijke ontwikkeling; van
het bedenken van een strategie naar het uitvoeren van
een plan. Hierbij wordt uitgegaan van een aantal leidende
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Afbeelding 2:

Volgorde van de vorming van
stuwwallen in Midden-Nederland
met helling- en strekkingsmetingen.
Stouthamer et al. p. 179.

algemene principes, die verder in de
planvorming worden geoperationaliseerd.
Daarbij wordt gebruik gemaakt van
gidsmodellen. Deze modellen (schema,
verhaallijn of een 3D-animatie) zijn een
hulpmiddel bij het ruimtelijke planproces,
maar vormen geen vaste inkadering; de
modellen zijn gidsend. Deze modellen
ondersteunen – evidence based – het
proces van het zoeken naar combinaties
tussen hydrologische en ruimtelijke functies
en staan aan de basis van ruimtelijke (her)
ontwikkeling (Ministerie van Verkeer en
Waterstaat, 2011; van Eijk, 2016)
De drie-eenheid; bron-, gebieds-, en
actorgerichte benadering staan centraal
binnen de transitie naar duurzame
watersystemen. Deze systemen creëren
condities voor menselijk handelen.
Belangrijk hierbij is het afkoppelen
van de voeding binnen het traditionele
watersysteem, het ontkoppelen van
traditionele verspillende systemen en het meekoppelen
met kansen die huidige ontwikkelingen bieden. De
socio-economische aspecten worden samen met de
ecologische waarden benaderd waardoor een nauwe
verbondenheid kan ontstaan. Watervraagstukken zijn
dan ook overkoepelend gericht op het verbeteren van
de milieukwaliteit, de kwaliteit van de leefomgeving en
daarmee het sociaal-maatschappelijke gebruik en beheer
(Van Eijk, 2016).
Een belangrijk strategisch gidsprincipe is: het gebruik
maken van de natuurlijke potenties van een gebied bij
ruimtelijke ontwikkeling en het versterken van lokale
(cultureel bepaalde) identiteit. Binnen de cultuurhistorische
vakgebieden heeft de laatste jaren het concept van de
landschapsbiografie opgang gemaakt. Deze biografie
beschrijft de lange termijnontwikkeling van een landschap
op interdisciplinaire wijze, gebruik makend van onder
meer aardwetenschappelijke, archeologische, historischgeografische, paleoecologische en naamkundige gegevens
(Kolen, Spek & Hidding, 2001; Kolen, Renes & Hermans,
2015). Dit instrument is inmiddels voor allerlei verschillende

schaalniveaus ontwikkeld en vormt vaak het fundament
voor landschapsvisies en beheer- en inrichtingsplannen en
kan gebruikt worden bij dit gidsprincipe.

Hoofdlijnen van de
landschapsgeschiedenis van de
agrarische enclave
Het landschap van de Veluwe is voor een groot deel
gevormd door de natuurkrachten die vanaf de Saale-ijstijd
(200.000-130.000 jaar geleden) hun werking deden op
het landschap. Een wisselwerking tussen de glacialen en
interglacialen hebben ervoor gezorgd dat het landschap
van de Veluwe haar kenmerkende vorm kreeg (Stouthamer
et al, 2015). Gedurende het Saalien kwam landijs vanuit
Scandinavië naar Nederland en bedekte Nederland onder
een dik pak ijs, met de Rijn als meest zuidelijke begrenzing.
Het verschil in hoogte tussen de glaciale bekkens en de
stuwwallen is waarschijnlijk meer dan honderd meter
geweest. Erosie en sedimentatie hebben echter gezorgd
voor een landschap dat grotendeels weer is afgevlakt
(Neefjes, 2018).
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De agrarische enclave ligt te midden van twee
stuwwallen die gevormd zijn tijdens de derde fase.
Ten noordoosten gaat het om de stuwwal van de
Oost-Veluwe en ten westen om de stuwwal van
de Noordwest-Veluwe. De enclave ligt deels op de
helling van de stuwwallen, maar grotendeels ook op
zogenaamde kame-terrassen (smeltwaterterrassen) aan
de rand van het tussenliggende tongbekken. Ter plekke
van het tongbekken lag destijds een ijstong, later een
smeltwaterdal en tegenwoordig het beekdal van de
Hierdense beek. Deze beek heeft een belangrijke invloed
op de landschapsopbouw van de westflank van de
Noord-Veluwe en daarmee ook op de enclave.
De bodem onder de agrarische enclave wordt
grotendeels bepaald door een slecht waterdoorlatende
kleilaag, ontstaan in de Saale-ijstijd (fig. 3). Hoe
deze laag zich gevormd heeft is onduidelijk, maar
vermoedelijk was er in het dal waar nu de agrarische
enclave ligt een smeltwatermeer aanwezig waar op de
bodem kleiig materiaal is afgezet (Dijcker, 2009). Dit
meer had in later tijd waarschijnlijk veel weg van een
veenmoeras, overigens net als veel andere delen van
het beekdal (Veltkamp, 2020). In het zuiden van de
enclave ligt de kleilaag op NAP-niveau, met een dikte
van twintig meter. Meer noordelijk ligt de laag tussen
de vier en negen beter boven NAP en daarmee op
ongeveer twintig meter diepte. Het grondwater spoelt
over deze kleilaag, een deel spoelt naar de rand van het
lagergelegen Veluwesysteem, de rest naar de Hierdense
beek. Waar de kleilaag ontbreekt, vooral buiten de
enclave, zijgt het water al snel weg in de bodem (Jansen
en Hoogveld, 2007).
In het Laat-Weichselien was het extreem koud en
droog. De koude winden hadden vrij spel in het schaars
begroeide landschap. De wind stoof grote hoeveelheden
zand over de Veluwe, wat tot verscheidende pakketten
dekzand heeft geleid (Stouthamer et al, 2015). Tijdens
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Afbeelding 3:
Dwarsdoorsnee van de agrarische enclave. Aan weerszijden
zijn de stuwwallen van de Veluwe te zien. Ook de hoge
grondwaterspiegel in de enclave (oranje gestippelde lijn) komt
duidelijk naar voren.: Witteveen + Bos, Boeren voor schoon water
– systeemanalyse, afbeelding 3.2 bodemopbouw stroomgebied
bovenloop, 16 april 2009.

het Late Holoceen (voornamelijk in de middeleeuwen en
daarna) zijn verschillende stuifzandgebieden ontstaan door
verwaaiing van de dekzanden. De mens speelde hierbij een
belangrijke rol: door overbegrazing met schaapskudden
en door het afplaggen van de heidevelden werden de
gebieden kwetsbaarder voor verstuiving.
Twee geomorfologische eenheden zijn bepalend voor een
groot deel van de agrarische enclave, dit zijn vlakte van
sneeuwsmeltwaterafzettingen (in het beekdal) en glooiingen
van sneeuwsmeltwaterafzettingen (de kameterrassen).
Deze landvormen zijn ontstaan onder periglaciale
omstandigheden met een permanent bevroren ondergrond.
Verder vallen de grote hoeveelheid daluitspoelingswaaiers
op. Deze liepen vanaf de stuwwallen in de richting van
de Hierdense beek. Ook zijn rondom de nederzettingen
dekzandruggen met oude bouwlanden te vinden (de
enken), deze nemen een groot deel van de oppervlakte
binnen de agrarische enclave in.
Ook de bodem vertoont de nodige variatie, deels
door natuurlijke bodemvorming, deels door toedoen
van de mens. Rond de dorpen liggen de hoge zwarte
enkeerdgronden, dit zijn gronden met een humusrijke
bruin- tot zwartgrijs gekleurde bovengrond: de esdekken.
Ze zijn vanaf de late middeleeuwen ontstaan door
het gebruik van heideplaggen in het potstalsysteem
(Stouthamer et al, 2015). Verder liggen tussen Leuvenum
en Staverden een aantal beekeerdgronden, welke gevormd
zijn door de oude lopen van de Hierdense beek (fig. 4).
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Afbeelding 4: Bodemkaart met agrarische enclave. Bodemkaart, PDOK, 4 juli 2017.

Een ander veel voorkomend bodemtype in de agrarische
enclave zijn de veldpodzolgronden. Dit zijn voedselarme
inzijgingsprofielen (voormalige heidebodems) die in het
verleden permanent of periodiek verzadigd waren met
water. Deze gronden worden veel aangetroffen in de
jonge heideontginningen, welke veel voorkomen in de
agrarische enclave (Berendsen, 2005).
In de prehistorie was de Noordwest-Veluwe relatief
dicht bewoond gebied, aanvankelijk vooral door jagerverzamelaars, maar vanaf ca. 4000 v. Chr. ook steeds
meer door boerengemeenschappen. De prehistorische
nederzettingen bevonden zich meestal op de hogere
flanken en plateaus van de stuwwallen, waarbij ze vaak
na enkele tientallen jaren vanwege uitputting van de
grond en slijtage van de boerderijen over korte afstand
werden verplaatst (Vervloet, 2010). Pas in de loop van
de middeleeuwen kwamen veel Veluwse dorpen meer
onderaan de stuwwallen te liggen, omdat dit gunstiger
was voor het gebruik van drinkwater en bovendien de
lagere randgebieden van de Gelderse Vallei en NoordVeluwe steeds meer ontgonnen werden (Neefjes en
Spek, 2014).
De bewoning in de huidige kernen van de agrarische
enclave gaat veelal terug tot de vroege of volle
middeleeuwen (ca 700- ca 1200 AD). De agrarische

enclave bij Uddel was destijds één van de weinige dichter
bevolkte gebieden op de Veluwe. De ondergrond en het
waterlandschap vormen een gevarieerd terrein wat een
uitstekende conditie vormde voor bewoning.
Plaggenbemesting was belangrijk voor het vruchtbaar
houden van de landbouwgrond. Door het afplaggen van
heide, dit te vermengen met de mest van schapen in een
potstal en vervolgens op de akkers te leggen konden
de akkers hogere opbrengsten halen. Hierdoor kon het
landbouwsysteem aanzienlijk productiever worden vanaf
omstreeks de 15e eeuw (Vervloet, 2010).
Toen in de negentiende eeuw de markescheidingswetten
zijn ingevoerd en kunstmest in grotere mate beschikbaar
werd, werd het mogelijk heide en stuifzand om te zetten
in landbouwgrond of bos. De vochtige heidevelden en
broekgebieden aan de randen van de Veluwe werden
vanaf eind 19e eeuw op grote schaal omgezet in
landbouwgrond, zo ook de vochtige heide rond Uddel.
De overige, droge, gronden zijn voornamelijk beplant met
bomen. Naaldbomen waren favoriet omdat deze goed
bestand zijn tegen de droge, arme en zure heidegrond.
Op de betere zandgronden werden ook wel loofbossen
aangeplant. Deze jonge aangeplante bossen zijn vanwege
de beplantingstructuur vaak nog goed te herkennen
(Neefjes, 2018).
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Afbeelding 6:

De cultuurgronden in drie jaartallen
weergegeven op de kaart. De omvang
is aanzienlijk gegroeid tussen 1850 en
2020. Vooral in de gebieden langs de beek
is veel nieuwe cultuurgrond ontgonnen.
Wennemers, 2021.

De hoeveelheid cultuurgrond is vooral in de 20e eeuw
aanzienlijk uitgebreid. Vooral gronden langs de Hierdense
beek zijn in de periode ná 1850 in gebruik genomen als
landbouwgrond. (Fig. 6). Natte heidegebieden werden
ontgonnen, waardoor het landbouwareaal aanzienlijk kon
worden vergroot. Voorbeelden van deze heideontginningen
zijn de Grote en Kleine Kolonie bij Elspeet. Kaarsrechte
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lijnen en een voornamelijk
agrarisch gebruik kenmerkend dit
gebied. Ook zijn hier tussen 1955
en 1980 een grote hoeveelheid
kalverhouders gevestigd (Van
Winden en Westermann, 2011). De
Veenweg in de buurt van Elspeet
(fig. 7) leidt vanaf Elspeet richting de
drassige heide- en veengebieden
van Leuvenum. Op de AHN kaart
is daarnaast goed te zien dat
het drassige gebied rondom de
Hierdense beek aanzienlijk lager ligt
dan de gronden dichter bij Elspeet,
de lage ligging van het gebied
verklaarde dat het vroeger nat was. Na 1910 is hier in snel
tempo verandering ingekomen en is het gebied ontwaterd
Afbeelding 7:

De Veenweg, midden in het nu nog kale landschap, aan de rechterzijde
is het al ontgonnen, langzaam wordt ook de rest van het landschap
langs de Veenweg ontwaterd en ontgonnen. Wennemers (2021).
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Afbeelding 8:

Grondwaterstand in de agrarische enclave.
Weergegeven zijn de gebieden met
grondwatertrappen III, III* en VII, dit zijn
de gebieden die relatief kansrijk zijn voor
waterberging. Rondom de Hierdense beek
een grondwatertrap (GWT) hebben met
de code “III”, “III*” of “V”, dit van oudsher
nattere gebieden met een gemiddeld
hoogste grondwaterstand van minder dan
40 centimeter. Wennemers, (2021).

ten behoeve van de landbouw. Dit is
op meerdere plekken in de agrarische
enclave op gelijke wijze gebeurd (Van
Winden en Westermann, 2011).

Watersystemen van
de Hierdense beek
De Hierdense beek is altijd een
belangrijke bron geweest voor het
landschap tussen de stuwwallen.
De beek ontspringt ten zuiden van
het Uddelermeer en stroomt van
daar uit richting het noorden om
ten noorden van Harderwijk in het
huidige Veluwemeer uit te monden.
De waterafvoer van de beek is
sterk afhankelijk van de regenval
in het bovenstroomse gebied en
de opnamecapaciteit (inzijging,
organische stof) van de bodem. Dit
leidt tot grote schommelingen in
de waterafvoer (Koops, 2021). Het
stroomstelsel van de beek is een
veelheid van kronkelende stroompjes.
Dit zorgde voor een moerassig
beekdal, vooral in tijden met veel
neerslag (Van der Straaten, 2008).
In het gebied van de agrarische enclave komen van
oudsher een groot aantal natuurlijke vennen voor. Dit
zijn kleine ondiepe meertjes, die voorkomen op de
pleistocene zandgronden. Deze vennen zijn veelal
gedempt in de 20e eeuw ten behoeve van de broek- en
heideontginningen. Door de intensieve veehouderij werd
vanaf de jaren 1940 steeds meer de aandacht gevestigd
op de ‘slechte’ ontwatering van de graslanden in de
agrarische enclave (Nooij, 2003).
Het beekdal waarin de agrarische enclave ligt heeft
veelal een agrarische bestemming, terwijl tot in de
Middeleeuwen grote gedeelten erg nat waren. Vooral
vanwege de kleilaag die een schijngrondwaterstand
creëert. Om het gebied te kunnen gebruiken voor de
landbouw zijn diverse gebieden drooggelegd. Vooral in

de omgeving van Staverden en Leuvenum, richting de
middenloop van de beek zijn relatief veel natte plekken te
vinden. Ook in het zuidoosten (rond Uddel) is een groot
deel met een grondwatertrap VII (Afb. 8).
De vennen die in het gebied van de agrarische enclave
liggen zijn ook aangegeven (fig. 8). Een groot aantal ligt
in (de buurt van) de plekken met GWT III of VII. Vennen
waren in het verleden soms in gebruik als plaats om
schapen te wassen. Deze vennen hadden vaak een
relatief goede kwaliteit en vielen ook minder vaak droog
dan andere. Deze vennen stonden vaak bij hoog water in
contact met het beekdal waardoor ze vol konden stromen
met water. Sommige vennen op de zandgronden worden
lokaal gevoed door grondwater, de door grondwater
gevoede sprengen hebben een constanter waterniveau
(Witte et al, 2007).
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Figuur 9:

Goed te zien, de kleinschalige ruimte langs
de beek, veel natuur met grasland. De
beek ligt echter diep in het land ingesleten, overstromen is welhaast onmogelijk
in dit gebied. (Ten zuiden van Staverden)
31 mei 2021.

Een toekomstbestendige
agrarische enclave

Problematiek in de agrarische enclave
Na de Tweede Wereldoorlog volgde `de nooit meer honger
gedachte”: hoge productiviteit was prioriteit nummer
één voor de landbouw. Dit zorgde voor hoge agrarische
opbrengsten, maar ging ten koste van milieu, natuur en
biodiversiteit (Vermeeren, 2018). Het houden van grote
aantallen vee zorgde voor ziektes, milieuproblemen en
aantasting van het landschap dat steeds monotoner
werd. In de omgeving van Uddel zijn 140 kalverfokkers
gevestigd die tezamen 65.000 kalveren houden in het
gebied. Daarnaast is ook een hele industrie rondom de
kalverfokkerij opgericht.
De slechte kwaliteit van omliggende natuurgebieden
hebben echter een steeds grotere invloed op het
voortbestaan van de landbouw in het gebied. De natuur
wordt in toenemende mate een beperkende factor
(Vlaanderen en Hartskeerl). De kalverfokkerij is niet
grondgebonden. Hierdoor is het minder makkelijk om aan
de hand van de eigen grond van een bedrijf maatregelen
op te leggen. Ongeveer 30% van de vleeskalveren van
Nederland worden in dit gebied gehouden (Provincie
Gelderland, 2020).
Onder andere in de stikstofdiscussie staat de intensieve
veeteelt nadrukkelijk centraal. De uitstoot is hoog en
compensatie kan nauwelijks plaats vinden omdat bedrijven
niet gebonden zijn aan hun (bouw)land. Langzamerhand
komt een omwenteling in dit proces. De verduurzaming van
landbouw wordt gebruikelijker en boeren experimenteren
met andere teelten en proberen duurzamer te produceren.
Zo wordt op de zandgronden in Salland gewerkt aan
een voedselbos, waarin koeien kunnen grazen en
waarbij kleinschalige en gevarieerde bosproductie een
nieuw verdienmodel moet gaan vormen voor de boeren
(Vermeeren, 2018).
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In de komende jaren zullen grote
veranderingen in het gebied
moeten plaatsvinden om het gebied
toekomstbestendig te maken. Er
zijn mogelijkheden om het historisch
landschap te herstellen, waarmee
de kracht van het landschap
wordt versterkt en ook de unieke
kenmerken van het gebied
gewaarborgd blijven. Bovendien
wordt op deze manier gewerkt aan
de synergie tussen de waterproblematiek en spelende
maatschappelijke problemen zoals stikstof.
Landbouw
De regel “functie volgt bodem en peil” zal het dragende
motto worden voor toekomst bestendige landbouw
(CrA, 2020). Dus niet meer de bodem en het waterpeil
aanpassen op het landgebruik, maar het landgebruik
aanpassen aan de mogelijkheden die de ondergrond biedt.
Bij welke (natuurlijke) waterstand past welk landgebruik?
Die vraag zal centraal staan in de ruimtelijke inrichting
rondom Uddel.
Het diversifiëren van de landbouw is een andere manier om
het watersysteem te verbeteren. Door minder te focussen
op maximale opbrengst, maar de focus te leggen op een
balans tussen opbrengst én winst voor de natuur kan een
veel duurzamer landbouwsysteem gecreëerd worden (Witte
et al, 2020). De winst voor de boeren komt in dit geval
veel meer te liggen op de verbeterde beschikbaarheid
van water. Waardoor zij ook zekerheid inbouwen voor de
toekomst van hun bedrijf en minder zullen lijden onder
perioden van droogte, waar in de toekomst waarschijnlijk
vaker sprake van gaat zijn. Wanneer de ecosystemen
en de landbouwsystemen mee kunnen bewegen met
de klimaatveranderingen dan is de opbrengst vanuit
landschappelijk oogpunt optimaal.
Water
Langer vasthouden van het beschikbare water is één van
de speerpunten van waterschap Vallei en Veluwe in de
agrarische enclave. Dit langer vasthouden betekent dat
percelen langere perioden niet gebruikt kunnen worden
voor akkerbouw. Echter betekent langer en meer water in
de grond dat beregening minder snel nodig zal zijn.
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Goede locaties voor de opvang van water liggen in de
voormalige natte deelgebieden, dat wil zeggen de zones
waar het historische kampenlandschap rond de Hierdense
beek en haar zijdalen ligt. Dit is veelal kleinschalig en
voorzien van een goed dicht slotennetwerk. Een andere
mogelijke oplossing wordt aangedragen door Witte et
al. Zij benadrukken het belang van het vernatten van
het landschap. Door naaldhout op de Veluwe te kappen
en dit te vervangen voor open heide en stuifzand kan
het waterbergende vermogen van de Veluwe aanzienlijk
toenemen (Witte et al, 2020). Met het kappen van het in de
20e eeuw aangeplante naaldbos kan bovendien een slag
worden geslagen met het terugbrengen en het versterken
van het historische landschap van de Veluwe. Bovendien is
vernatting goed voor de biodiversiteit, de bodeminfiltratie
en de preventie van bosbranden.
Natuur
Gronden rondom Natura 2000 gebieden zijn voor boeren
steeds vaker lastig verkoopbaar en daarnaast daalt
voor hen de verkoopprijs (Jacobsen, 2021). Met het
specifiek opkopen van deze gronden aan de rand van de
Natura 2000 gebieden kan juist versneld worden met het
versterken van de watersystemen.1 De natuurgebieden
kunnen zo op een makkelijke manier worden uitgebreid
en zelfs bijdragen aan de ontsnippering van het
NatuurNetwerk Nederland (NNN).

Gidsprincipes
De gidsprincipes die benoemd worden zijn perspectieven
op de mogelijk te nemen maatregelen, het zijn dus geen
blauwdrukken maar geven richting aan het gezamenlijk
zoeken naar oplossingen (Van Eijk, 2016). De keuze van de
gidsmodellen hangt af van de specifieke omstandigheden
van een locatie (geohydrologie, beschikbare ruimte). Vooral

het infiltratiemodel en het vertragingsmodel zijn in de
agrarische enclave van toepassing. Een belangrijk
uitgangspunt daarbij is dat water altijd van schoon naar
minder schoon moet stromen in plaats van andersom.
Bovendien moet ook onderzocht worden in hoeverre het
historische landschap te herstellen is. Zijn bijvoorbeeld
de geohydrologische omstandigheden in een gebied
niet zodanig veranderd dat het haast onmogelijk is om
het gebied te herstellen naar de situatie van 100 a 200
jaar geleden.
Voor gidsprincipes 1, 2 en 4 kunnen vrij duidelijk locaties
op de kaart worden aangegeven (fig. 10). Deze doen
zich immers op een beperkt aantal plekken expliciet.
Voor gidsprincipes 3 en 5 geldt dit in mindere mate.
Het extensiveren van de landbouw kan vrijwel overal
plaatsvinden, toch genieten enkele plekken méér voorkeur
dan andere, bijvoorbeeld vanwege de ligging aan de
rand van de Natura 2000 gebieden of langs de Hierdense
beek. Door langs de Hierdense beek te extensiveren kan
de waterkwaliteit verbeteren vanwege geringere instroom
van meststoffen. Ook de bossenstrategie, het eventuele
kappen van naaldbomen en vervangen voor heide hangt
in hoge mate af van de duurzame beheerambities van
overheden en terrein beherende organisaties (TBO’s). De
kansrijke locaties zijn hiervoor vooral de locaties die liggen
langs de huidige heide en zandgebieden, deze kunnen dan
vergroot worden waardoor de natuurkwaliteiten van de
gebieden ook vergroten.

Conclusie
De Hierdense beek heeft eeuwenlang de mogelijkheden
tot leven in de (huidige) agrarische enclave bevorderd. De
aanwezigheid van water op de verder droge Veluwe zorgde
ervoor dat nederzettingen konden ontstaan. Vooral in de

WATER GOVERNANCE – 02/2021 – 101

SOCIALE INCLUSIVITEIT
SCRIPTIE – HANDREIKINGEN VOOR EEN TOEKOMSTBESTENDIG WATERSYSTEEM

Afbeelding 10:

Gidsprincipes aangegeven
in de agrarische enclave.
Wennemers 2021.

toekomst voort te kunnen zetten.
Daarnaast wordt het vasthouden en
schoonhouden van gebiedseigen
water steeds belangrijker en is naast
natuurherstel ook uitvoering van de
bossenstrategie van belang. Dit kan
onder andere door het vernatten
van het land en het creëren en-of
vergroten van buffergebieden in het
stroomgebied van de beek, dit kan
bovendien extra winst opleveren voor
de natuurwaarden, vooral wanneer
het in de nabijheid van de Natura
2000 gebieden gebeurt.

afgelopen eeuw is de relatie tussen het beeksysteem en het
landgebruik aanzienlijk verslechterd; de waterkwaliteit ging
hard achteruit, water werd zo snel mogelijk afgevoerd. In
de voorbije jaren is het besef teruggekomen hoe belangrijk
de Hierdense beek is voor de agrarische enclave. Bij de
gebiedsgerichte aanpak van stikstof is het daarom van
belang dat het water- en bodemsysteem centraal staat.
De water transitie is vooral gericht op het zoveel mogelijk
aansluiten op ‘natuurlijke processen’. Voorbeeld is de
‘nature based solutions approach’. Deze studie laat zien
dat voor het gebiedsgericht vasthouden en infiltreren van
gebiedseigen water bij de uitvoering van klimaatadaptatie
beleid ook aangesloten moet worden op het eeuwenoude
cultuurlandschap. Ook op de Veluwe.
Het adagium “functie volgt bodem en peil” zal centraal
komen te staan bij toekomstig gebruik van de enclave.
De stikstofuitstoot in het gebied zal aanzienlijk terug
moeten worden gedrongen en bedrijven zullen hun
bedrijfsvoering moeten aanpassen om dit in de
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De komende jaren zal hard gewerkt
moeten worden om Nederland
klimaatbestendig te maken. Het
veranderende klimaat en het steeds
extremer wordende weer zorgen
ervoor dat in een gebied als de
agrarische enclave een aantal
belangrijke maatregelen genomen
moeten worden. Bij inrichting van het
land zal steeds meer rekening moeten worden gehouden
met het klimaat. Ook bij het zoeken naar locaties voor de
woningbouw in de Noord-Veluwe binnen de bestaande
dorpsstructuren. Belangrijk hierbij is om niet alles in
vaste wetmatigheden vast te leggen maar om binnen de
Omgevingsvisies en Omgevingsplannen die geschreven
worden door de overheden te werken met gidsprincipes.
Zodat een samenhangende leidraad wordt gevormd
richting het toepasbaar uitvoeren van klimaatadaptieve
concepten en dat bovendien adaptief wordt omgegaan
met gebiedsspecifieke vragen. Van belang is dat dit proces
interactief met publieke en publieke partners (ontwerpers
en niet-ontwerpers) plaatsvindt. Het waterschap Vallei en
Veluwe maakt hiervoor gebruik van een GebiedsAtelier.
Download hier de volledige scriptie:
https://arts.studenttheses.ub.rug.nl/29635/

1 Het bovengenoemde artikel benoemt geen specifieke locaties
van de gronden langs Natura 2000 gebieden. Het is mogelijk dat
op de Noordwest-Veluwe minder sprake is van dit “probleem”.

SOCIALE INCLUSIVITEIT
SCRIPTIE – HANDREIKINGEN VOOR EEN TOEKOMSTBESTENDIG WATERSYSTEEM

Bronvermelding
 Berendsen, H.J.A.. (2005). Landschappelijk Nederland: De
fysisch-geografische regio’s. Assen: Van Gorcum.
 College van Rijksadviseurs. (2020). Op weg naar een New Deal
tussen boer en maatschappij: advies en essays. Red. Marijke
Bovens. Den Haag, CrA.
 Dijker, R. (2009). Boeren voor schoon water: Systeemanalyse.
Witteveen+Bos en Waterschap Veluwe.
 Eijk, Paul van. (2016). “De (A)Quadruple helix: Participatief
water vasthouden en schoonhouden als conditie voor
omgevingskwaliteit,” Land en Waterschappen: Over de
omgevingskwaliteit van de toekomstige Delta¸ Unie van
Waterschappen.
 Eijk, P.J. van en A. Swenne. (2019). De blauwe Omgevingsvisie
200. Een visiekaart als visitekaartje van waterschappen?
Landwerk 2 en www.BOVI2050.nl
 Eijk, Paul van. (2020) De Omgevingswet als drager van de
ruimtelijke watertransitie?. Watergovernance 03/2020.
 Havermans, O. (2021). We springen te nonchalant met ons
water om: Tijd voor een watertransitie. Trouw 25 februari.
 Hermans, Rita, Jan Kolen en Hans Renes. (2015). Landscape
biographies: geographical, historical and archaeologica
perspectives on the production and transmission of landscapes.
Amsterdam: Amsterdam University Press.
 Hidding, M., J. Kolen en T. Spek. (2001). De biografie van
het landschap: ontwerp voor een inter- en multidisciplinaire
benadering van de landschapsgeschiedenis en het
cultuurhistorisch erfgoed. In Bodemarchief in behoud en
ontwikkeling: de conceptuele grondslagen. Ed. Bloemers et al.
 Jacobse, S.. (2021). Meer melkveebedrijven verkocht, gronden
rondom natuur moeilijk verkoopbaar. Melkvee april 2021.
https://www.melkvee.nl/artikel/396624-meer-melkveebedrijvenverkocht-gronden-rondom-natuur-moeilijk-verkoopbaar/
 Jansen, P. en S. Hoogveld. (2007). Grondwaterkwaliteit in de
agrarische enclave Uddel-Elspeet. H2O 21.
 Koops, R. (2021). De Leuvenumse Woudtempel: Een
boshistorisch onderzoek naar het gebruik en de ontginning
van het Leuvenumse bos van 1692 tot heden. Masterscriptie
Landschapsgeschiedenis RUG.
 Ministerie van Verkeer en Waterstaat. (2011). Testrapport
Gidsmodellen water: Hulpmiddel voor ruimtelijke planvorming.
 Neefjes, Jan. (2006). Landschapsgeschiedenis van de stuwwal
Ermelo-Garderen: Historisch-geografische kartering van het
landschap. Wageningen: Overland.
 Neefjes, Jan en Theo Spek (2014). Van hoog naar laag:
dynamiek van het nederzettingspatroon op de NoordwestVeluwe van de Late Prehistorie tot de Volle Middeleeuwen (en
de relatie tot de locatie van de Veluwse malebossen). Historisch
Geografisch Tijdschrift 32, nr. 2

 Neefjes, Jan. (2018). Landschapsbiografie van de Veluwe:
Historisch-landschappelijke karakteristieken en hun ontstaan.
Amersfoort: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
 Nooij, Ad. (2003). Landbouw op de Veluwe en in de Gelderse
Vallei: Een historische schets. Boeren erfgoed.
 Provincie Gelderland. (2020). Provinciale verkenning Gelderse
maatregelen stikstof 2020-2025: Concept uitvoeringsagenda
Veluwe, Rijntakken en Achterhoek.
 Rijksoverheid. (2021). Extreme wateroverlast in Limburg.
Augustus 2021. https://www.rijksoverheid.nl/actueel/
nieuws/2021/07/16/extreme-wateroverlast-in-limburg
 Schuttenheim, R. (2021). Wolven, water, kalk en veel minder
mest: Zo kan leven terugkeren op de Veluwe. NU.nl mei 2021.
https://www.nu.nl/klimaat/6130649/wolven-water-kalk-enveel-minder-mest-zo-kan-leven-terugkeren-op-de-veluwe.
html?redirect=1
 Spek, T. (2020). Hoorcollege Landschappen van Nederland,”
Master Landschapsgeschiedenis Rijksuniversiteit Groningen, 25
september 2020.
 Stouthamer, E., K.M. Cohen en W.Z. Hoek. (2015).
De vorming van het land: Geologie en geomorfologie.
Utrecht: Perspectief Uitgevers.
 Straaten, R. van der. (2008) Aardkundig excursiepunt 23: De
Leuvenumse beek. Grondboor en hamer 6.
 Tjallingii, S.P. (1996). Ecological conditions: Strategies and
structures in environmental planning. Delft: TU Delft.
 Veltkamp, Chris. (2020). Beekherstel en cultuurhistorie: De
rol van cultuurhistorie in beken en beekdalen. Amsterdam:
Universiteit van Amsterdam.
 Vermeeren, E. (2018). Landbouw kan een stuk duurzamer, maar
hoe? NU.nl. mei 2021. https://www.nu.nl/ondernemen/5535827/
landbouw-kan-stuk-duurzamer-maar-hoe.html
 Vervloet, J.A.J. (2010). Zandlandschappen. In Het Nederlandse
Landschap, ed. S. Barends et al. Utrecht: Matrijs.
 Vlaanderen, E.D. en P. Hartskeerl. Notitie reikwijdte en
detailniveau MER bestemmingsplannen buitengebied
Apeldoorn. Arcadis Nederland.
 Winden, E.F.M. van en J. Westerman. (2011). Nunspeet:
Quickscan cultuurhistorische waarden en landschapsanalyse.
Gelders Genootschap, Nunspeet.
 Witte, f., M. de Haan en M. Hootsmans. (2007) Probe: een
model voor vegetatiedoelen. Landschap 24 (2).
 Witte, Jan Philip, Perry de Louw, Remco van Ek, Ruud
Bartholomeus, Gé van den Eertwegh, Herman Kasper Gilissen,
Marleen van Rijswijck, Guus Beugelink, Rob Ruijtenberg en
Wolter van der Kooij. (2020). “Aanpak droogte vraagt transitie
waterbeheer.” Water Governance 03/2020

WATER GOVERNANCE – 02/2021 – 103

BOEKRECENSIE

DRINKBARE RIVIEREN

LI AN PHOA EN MAARTEN VAN DER SCHAAF
Anne Leeflang, Hans Leeflang*

Een absolute aanrader voor de boekenlijst
van iedereen die iets met water heeft en doet.
Li An en Maarten nemen ons onweerstaan
baar mee in de reizen van Li An op heel veel
plaatsen op aarde en in haar reis door het
leven. Het inspireert ons en maakt ons stil.
Een diepe buiging voor Li An en voor de
beweging drinkablerivers.org.

Verlangen naar zuiverheid
Waarom raakt dit boek ons en hebben we de 254 bladzijden
in één adem uitgelezen? Allereerst omdat Li An een prachtig
toekomst schetst en er direct handeling aan verbindt in haar
eigen leven. Omdat zij niet alleen spannende verre reizen
onderneemt, maar ook de reis naar binnen aandurft. Uit
alles spreekt haar onderzoekende geest, haar aanstekelijke
nieuwsgierigheid en haar diepe verlangen naar zuiverheid.
Op pad in noord Zweden schrijft Li An: “’s Avonds duurt
het ongebruikelijk lang voordat ik in slaap val. Ik probeer me
voor te stellen hoe het is om hier dag in dag uit te leven. De
schoonheid van het landschap, de kwaliteit van de lucht,
het schone water, de stilte, het levenstempo en de eenvoud
van het bestaan. Is dit wat Naess bedoelt wanneer hij stelt
dat een afgestemd leven eenvoudig is in materiële zin, maar
existentieel rijk?”
Li An is een buiten kind. Haar verlangen naar zuiverheid
trekt zich ook door naar de manier waarop zij aan kennis
overdracht wil doen. Aan de Erasmus universiteit ontvlucht
zij de anonieme collegezalen en geeft zij les onder een oude
populier met studenten (met naamkaartjes!) in een kring om
haar heen. Later ontwikkelt zij plannen voor een ‘walking
college’. Letterlijk en figuurlijk mensen mee naar buiten
nemen. “De omgeving opnieuw laten verkennen en daarmee

Drinkbare rivieren,
Een reis, een droom, een levenswerk
Li An Phoa en Maarten van der Schaaf
Uitgegeven door atlas contact, 2021
https://drinkablerivers.org/drinkbare-rivieren-book

zichzelf”. Met hulp van gastsprekers inzoomen op een
bepaald thema en weer uitzoomen. Dat plan krijgt vorm in
het Spring College en ook in haar wandelingen langs de
Maas en de IJssel.


* Anne Leeflang (1984) is sociaal veranderkundige. Zij stond oa in de duurzame jonge 100 en op de kandidatenlijst van Water Natuurlijk
voor het waterschap Rijn en IJssel, met als speerpunt de drinkbare Berkel; Hans Leeflang (1951) is als burger en adviseur ruimtelijke
activering actief in het dal van de Berkel en was ooit één maand waarnemend Directeur- Generaal Water van het Ministerie voor
Infrastructuur en Milieu.
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Het ordenend principe
In vijf van de zeven hoofdstukken wordt de reis van Li
An door het leven verbonden met haar ervaringen met
vijf voor haar belangrijke rivieren: de Rupert (Canada),
de Hollandse IJssel, de Dart (in Zuid West Engeland),
de Tjagnarisjagasj (noord Zweden) en de Maas. Eén
hoofdstuk gaat over haar wandeltocht in de VS langs de
Pacificatie Crest Trail. En de titel van één hoofdstuk is
simpelweg ‘Li’.
‘Li’ staat voor het ordenend principe in het universum.
Li An spreekt daarover met David Wade, auteur en
illustrator van het boek ‘Li: Dynamic Form in Nature’.
Li laat de dynamische patronen in de natuur zien, zoals
de golvende zee en de wind zandpatronen achterlaten
op het strand. Bijzonder dat Li An en Maarten
de wonderschone illustraties van Wade mochten
gebruiken voor hun boek. Tien indrukwekkende fijne
pentekeningen waarin prachtig tot uitdrukking komt
dat alles met alles verbonden is van het patroon van
een bliksemflits en een boom tot het patroon van een
rivierstelsel en van de naad tussen de schedelplaten.
Wat opvalt is dat Li An voortdurend in contact komt
met mensen, die haar inspireren. Zo komt zij over
de vloer bij de Noorse geleerde Arne Naess en biedt
de Engelse schrijfster Jay Griffiths haar huis aan om
tijdens haar afwezigheid rustig te schrijven aan haar
boek. Zij laat voortdurend zien, dat als je iets echt
graag wil dat het dan heel vaak mogelijk blijkt. Haar
keuze om een tijd lang geen eigen huis te hebben heeft
daar waarschijnlijk ook bij geholpen.

Het verschil tussen
bezetten en bewonen
De boeken van Jay Griffiths hebben de belangstelling
van Li An voor het leven van inheemse volkeren
aangewakkerd. Het boek begint met de ontmoetingen
van Li An met de Cree, bewoners van het
stroomgebied van de Rupert. Ergens in het boek
vergelijkt Li An de inheemse bevolking van Groenland,
de Inuit met de Vikingen, die ook lang in Groenland
hebben gewoond. De Inuit zijn versmolten met hun
plaats, de Vikingen probeerden Groenland in bezit te
krijgen, maar maakten geen echte verbinding. Li An
haalt Tim Ingold aan over het verschil tussen bezetten
of bewonen: ‘Je kunt elke plek bezetten, maar
bewonen vergt afstemming op andere wezens en de
specifieke omstandigheden van de plek’!
Misschien is dit wel de grootste boodschap en
aansporing voor ons van het boek ‘ Drinkbare rivieren’
: maak met heel je wezen contact met alles op de
plek waar jij mag leven. De mensen, de geschiedenis,
de verhalen, al het leven, het hele landschap.

Vitale rivier is echt iets anders
dan drinkbare rivier
Het boek van Li An Phoa en Maarten van der Schaaf
biedt ook een mooie invalshoek voor het thema van
dit tijdschrift: sociale inclusiviteit. Het boek begint met
ontmoetingen met de Cree, de inheemse bevolking
rond de rivier de Rupert in Canada. Een volk dat
fysiek, economisch, sociaal en spiritueel verbonden
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is met hun water. Die verbondenheid wordt op
geen enkele manier begrepen en gerespecteerd
door de instituties van de staat Quebec. Wij lezen
het boek als één pleidooi om de houding van de
Cree als inspiratie voor onze houding ten opzichte
van het water en het daarop betrokken leven te
omarmen. Met diep respect voor het leven en voor
het leven brengende water. Dus inclusief. Aan het
eind van het boek lees je hoezeer Li An in haar
wandeling langs de Maas contact heeft gezocht
met alle mensen, die in dat stroomgebied wonen
en werken. Niet alleen burgemeesters, maar ook
scholieren. Niet alleen natuurbeschermers, maar
ook boeren. Zoveel mensen leven met hun rug naar
de rivier. Het vraagt geduld om de verbinding te
maken en medeverantwoordelijkheid te wekken.
Van wie is de rivier?!
Voor mensen, die iets met water hebben en doen
houdt het boek van Li An en Maarten tenminste vier
uitdagingen in:
 Allereerst: kijk holistisch naar alle aspecten
van het water. Zeker niet alleen technisch,
of economisch, maar vooral ook cultureel
en ecologisch.
Durf heel breed te denken en te voelen!
 Betrek (ten tweede) zoveel mogelijk mensen
bij ‘hun rivier, hun water’, oud en jong, boeren,
burgers en buitenlui!
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 Blijf (ten derde) altijd naar het hele watersysteem
kijken en maak je voor alles druk over de kwaliteit
van de bron gebieden van de rivieren!
 En (ten vierde) durf ambitieus te zijn!
Echt en dus concreet!
In het laatste hoofdstuk, waarin Li An en Maarten
hun tocht langs de Maas beschrijven, komt er een
passage voor, die zo herkenbaar is en leerzaam, dat
we deze boekbespreking er mee willen afsluiten:
“Aan het eind van de middag krijg ik het persbericht
onder ogen dat waterschap Aa en Maas... naar
buiten wil brengen. Tot mijn ontsteltenis wordt daarin
niet gesproken over een drinkbare Maas, maar over
een vitale Maas... ‘Een vitale Maas? Wat is dat in
vredesnaam? Daar zet ik mijn naam niet onder.’
‘Maar een drinkbare Maas’ zegt de directeur van het
waterschap, ‘daar zullen bestuurders niet achter gaan
staan. We hebben draagkracht nodig. Dan werkt een
vitale Maas beter’... ‘Ik heb met tig bestuurders langs
de hele Maas gesproken, reageer ik verontwaardigd..
Iedereen begrijpt waarover ik het heb. Bovendien
kun je drinkbaarheid simpel meten, dat heb ik met
honderden kinderen gedaan, maar hoe meet je een
vitale Maas überhaupt? ‘
Drinkbare rivieren is een lonkend perspectief, voor
onze samenleving en voor ieder voor ons en een
aansporing om concrete stappen te zetten. In de
voetsporen van Li An Phoa.

M

BOEKRECENSIE

CONSENSUS EN CONFLICT
MILJA VAN TIELHOF
Herman Havekes*

Dit boek beantwoordt kort gezegd de
vraag wie het waterbeheer in de Nederlanden
vorm gaven in de periode 1200-1800, dus in
de late middeleeuwen en de vroegmoderne
tijd. Hoe konden belanghebbenden invloed
uitoefenen en welke veranderingen traden
daarin op onder invloed van maatschap
pelijke ontwikkelingen?

Ook tegenwoordig is er veel aandacht voor
participatie en wordt er gestreefd naar inclusive
water management waarin alle belangen en
belangengroepen vertegenwoordigd zijn. Het idee
dan Nederlanders van oudsher samenwerken en
rekening houden met verschillende belangen is wijd
verbreid, maar eigenlijk nooit goed onderzocht.
Van Tielhof voorziet met haar boek in deze lacune
en verschaft een meer realistisch en dynamisch
beeld, geplaatst in zijn historische context. Het boek
vormt de synthese van het door NWO gefinancierde
onderzoeksprogramma “In search of the poldermodel.
Participation and representation in Dutch water-boards
in the pre-democratic era”. In geografisch opzicht
gaat het boek over het deel van de Nederlanden dat
door dijken tegen overstroming beschermd wordt. Dit
is het gebied dat Laag-Nederland wordt genoemd en
dat circa 65% van het huidige Nederland uitmaakt,
vermeerderd met het deel van de Vlaamse kustvlakte
dat tot België behoort. Het onderzoeksgebied bevat
daardoor delen van negen gewesten: Vlaanderen,
Brabant, Zeeland, Holland, Utrecht, Gelderland,
Overijssel, Friesland en Groningen. In al deze
gewesten kwam in de middeleeuwen een permanente
waterstaatszorg tot ontwikkeling.
Het boek is als volgt opgebouwd. Na de inleiding
behandelt hoofdstuk 2 het ontstaan van regionale

Milja van Tielhof, Consensus en conflict.
Waterbeheer in de Nederlanden 1200-1800,
Verloren, Hilversum 2021, ISBN 978 90 8704 8907,
295 p.

waterschappen. In de 13e en 14e eeuw werden
van Vlaanderen tot en met Groningen regionale
waterschappen opgericht, waarmee het waterbeheer
dus werd afgescheiden van het algemene bestuur.
In welke historische context gebeurde dit en wie
waren de drijvende krachten erachter? Hoofdstuk
3 beschrijft de wijze waarop de representatie
binnen regionale waterschappen was geregeld.
Hoe werden de zetels in de besturen bezet en hoe
kregen nieuwe groepen belanghebbenden een plek?
Hoofdstuk 4 behandelt de grote transformatie van
de waterschappen van toezichthoudende organen
in bestuurslichamen. De taken van de bestuurders


* H
 erman Havekes is bijzonder hoogleraar Publieke organisatie van het (decentrale) waterbeheer aan de Universiteit Utrecht
en lid van de redactie van dit tijdschrift.
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veranderden door de gemeenmaking van de werken
van het voeren van de schouw naar het inhuren van
arbeiders, het innen van omslagen en het voeren van
een uitgebreide financiële administratie. In hoofdstuk
5 staat de participatie van grondbezitters in het
lokale waterbeheer centraal. De focus ligt daarbij
vooral op de selectie van functionarissen, zoals
sluismeesters, molenmeesters en buurmeesters. Wie
kwamen daarvoor in aanmerking? Was er sprake
van een brede participatie? Werden belangrijke
besluiten genomen op algemene bijeenkomsten of
in een klein gezelschap? Hoofdstuk 6 bespreekt
de vertegenwoordiging van de grondbezitters in
regionale waterschappen, dus in organisaties waar
het gros van de belanghebbenden alleen al vanwege
de grotere schaal niet persoonlijk kon participeren.
Wie wierpen zich op als vertegenwoordigers en welke
gevolgen had dit voor het waterbeheer? Hoofdstuk
7, dat van de hand van Piet van Cruyningen is,
gaat over het omgaan met belangen van derden in
landaanwinningsprojecten en bevat een vergelijking
van de – sterk verschillende – procedures in
de Republiek met die in Engeland en Frankrijk.
Hoofdstuk 8 is gewijd aan rekenschap. Konden
belanghebbenden eisen dat het waterschapsbestuur
verantwoording aflegde over het financiële beheer?
Welke rechten hadden grondbezitters en hoe werkte
dit in de praktijk? Hierbij is een analyse van de
financiële schandalen van het einde van de Gouden
Eeuw opgenomen. Hoofdstuk 9 behandelt het
beheer van de zeeweringen, waarmee op bovenregionale schaal wordt begeven. Belanghebbenden
moesten samenwerken over de grenzen van de
waterschappen en soms zelfs provincies heen.
Hoe vond de coördinatie op dit niveau plaats en in
hoeverre slaagden de betrokkenen erin verschillende
belangen in regelingen te verdisconteren? Hoofdstuk
10 ten slotte bevat een slotbeschouwing waarin alle
bevindingen nog eens helder op een rij worden gezet.
De intrigerende titel van het boek, Consensus en
conflict, wordt volledig waargemaakt. Zeker, er was
ook in vroegere tijden al vaak sprake van participatie
en het streven naar overeenstem-ming over
noodzakelijk geachte werken. Een mooi voorbeeld
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daarvan vormt de door Oldenbarnevelt in 1607 in
het octrooi voor droogmaking van de Beemster
geïntroduceerde contentementsclausule op basis
waarvan door de drooglegging getroffen partijen
tevoren het recht op een redelijke compensatie
moest worden geboden (p. 170-174). Een vorm van
nadeelcompensatie avant la lettre dus. Door deze
aanpak werden langdurige processen voorkomen
en werd, zeker in vergelijking met Engeland waar
droogleggingsprojecten van bovenaf werden
opgelegd, een vlotte uitvoering van de projecten
mogelijk. Maar onze historie laat ook talrijke
conflicten zien. Bestuurlijke gevoeligheden hielpen
daarbij niet. Eind 1642 kwamen de colleges van
Rijnland, Delfland en Schieland op uitnodiging van
stadhouder Frederik Hendrik op het Binnenhof bijeen
om te overleggen over het keren van het water van
de Lek, maar zij konden het niet eens worden over
het voorzitterschap en de tafelschikking en gingen
uiteindelijk onverrichter zake uiteen (p. 234-237). Er
werd voorts over zaken als de vertegenwoordiging
in het bestuur en de omslagplicht heel wat af
geprocedeerd bij de rechter. Soms gingen de
conflicten zo ver dat men waterwerken aan de
overkant van de rivier vernielde om de eigen veiligheid
te vergroten. In de nacht van 4 op 5 december
1631 sloegen 300 gewapende burgerwachten uit
Vianen nieuw gebouwde oeverwerken van het
hoogheemraadschap Lekdijk Benedendams kapot
(p. 231). En bij een conflict in het land van Maas en
Waal viel in 1751 zelfs een dode. Niet ten onrechte
concludeert Van Tielhof in haar slotbeschouwing
(p. 261): “Wie denkt dat bewoners van een laagland
vanzelf geneigd zijn samen te werken om de voeten
droog te houden, of dat samenwerken in het DNA van
Nederlanders zit, komt bedrogen uit”. Men werkte
vaak pas samen onder druk van bovenaf. Het veel
geprezen poldermodel behoeft dus enige bijstelling.
Tegenwoordig hebben we met de Bestuursakkoorden
Water en een instituut als de Deltacommissaris
het grote belang van samenwerking en coördinatie
gelukkig begrepen.
Ook op het alom gebezigde karakter van de
waterschappen als “oudste democratische
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bestuurslichamen” werpt dit boek een nieuw en
realistischer perspectief. Niet zelden werden groepen
(kleine grondbezitters, vrouwen, katholieken)
van bestuursdeelname uitgesloten en was,
zeker bij de grotere regionale waterschappen, in
wezen sprake van oligarchisch zelfbestuur door
een relatief beperkte groep, die soms misbruik
maakte van de bevoorrechte positie. En door
het meervoudig stemrecht was evenmin sprake
van one man, one vote. Het begrip “democratie”
had in de vroegmoderne tijd overigens een
uitgesproken ongunstige klank. In 1588
oordeelden de hoogheemraden van Delfland dat
hun ambachtsbewaarders onvoldoende overleg
pleegden met hun achterban, de ingelanden. De
ambachtsbewaarders riposteerden dat het ondoenlijk
was om iedereen over van alles en nog wat te
raadplegen. Het zou op een manifeste democratie
uitdraaien met alle nadelen van dien en dat moest
kennelijk vermeden worden (p. 128). In dit beeld
past ook het weglaten van pijnlijke verdeeldheid
in de verslaglegging van vergaderingen. Een kras
voorbeeld van censuur speelde bij het waterschap
van de Bunschoter Veen- en Veldendijk in 1711.
Protesten tegen de benoeming van een bepaalde
heemraad werden in eerste instantie opgeschreven,
maar later door de secretaris in opdracht van het
bestuur onleesbaar gemaakt (p. 129). Er moest vooral
eendracht en harmonie worden uitgestraald.
Dit boek biedt een veelomvattend overzicht van de
ontwikkelingen rond de waterschappen tussen 1200
en 1800. Het reikt ook de belangrijkste conclusies
van relevante studies van andere auteurs aan. Alleen
al de literatuurlijst omvat daardoor ruim 15 pagina’s.
Waar nodig bevat het boek verhelderende kaarten.
Kortom, veel te veel informatie om hier te vermelden.
Als ik niettemin nog één interessant onderdeel mag
noemen, is dat hoofdstuk 4 dat het proces van
gemeenmaking beschrijft: de omzetting van het
onderhoud in natura in de verplichting een belasting
(omslag) aan het waterschap te betalen. Daardoor
kon het waterschap arbeiders inhuren en was er veel
meer zekerheid dat het noodzakelijke onderhoud
adequaat plaatsvond. Dit proces had een lange adem

en voltrok zich wat de zeeweringen betreft ruwweg
van Vlaanderen aan het begin van de 15e eeuw
naar het Noordoosten tot aan het begin van de 19e
eeuw. Onomstreden was het zeker niet. Niemand
betaalt graag belasting. Over de gemeenmaking
van de Westfriese Omringdijk in de 17e eeuw werd
het zg. Groot Proces gevoerd (p. 77) en eind 13e
eeuw staakten de vijf Utrechtse kapittelkerken uit
protest tegen de hen toebedeelde bijdragen voor
de dam bij Hoppenesse in de Hollandse IJssel zelfs
hun godsdienstuitoefeningen. Pas toen zij enige
toezeggingen hadden gekregen, hervatten zij de
openbare kerkdiensten (p. 80-81). Toch concludeert
Van Tielhof dat de gemeenmaking in het algemeen
betrekkelijk geruisloos en zonder veel conflicten tot
stand kwam. Niet zelden vormden stormvloeden
de aanleiding. Het belang van dit proces komt ook
in hoofdstuk 9 nog zijdelings aan de orde. Van
Tielhof wijst op Groningen, waar het onderhoud in
natura pas na 1850 werd afgeschaft, en verklaart
de rampzalige overstromingen in dit gewest van
1686 en 1717 met duizenden doden voor een
groot deel uit het uitblijven van noodzakelijke
institutionele ingrepen, met name gemeenmaking
en schaalvergroting in het dijkbeheer (p. 248). De
grote institutionele betekenis van het proces van
gemeenmaking is daarmee nog eens aangetoond.
Van Tielhof heeft een magistraal boek afgeleverd,
dat prettig leesbaar en fraai vormgegeven is.
Het boek is verplichte kost voor iedereen die
geïnteresseerd is in de institutionele ontwikkeling
van de waterschappen in de late middeleeuwen
en de vroegmoderne tijd. Zoals de auteur in de
inleiding aangeeft vormt het een welkome aanvulling
op Leefbaar Laagland van Van de Ven uit 1993.
Het biedt echter ook een geheel nieuw perspectief.
Stond bij Van de Ven het landschap centraal; in
Consensus en conflict staat de mens in zijn sociaaleconomische omgeving centraal. Veel meer dan het
boek van Van de Ven doet dit nieuwe boek dan ook
verslag van de institutionele ontwikkeling van het
waterschap. Het boek mag dan ook als het nieuwe
standaardwerk over de historische ontwikkeling van
het waterschap worden beschouwd.

M
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HET GROTE WATERBOEK

SARAH GARRÉ, MARIJKE HUYSMANS EN WENDY PANDERS
Sonja Kooiman*

Wat doet een dijk? Hoe overleeft een
kameel in de woestijn? Welke rivier is de
langste ter wereld? (spoiler: níet de
Mississippi!) Waarom moet je water
drinken? Het Grote Waterboek geeft de
antwoorden op deze en nog veel meer
vragen. Met de nadruk op véél meer! Want
zoals de ondertitel – ‘van zwetende planten
tot verwoestende tsunami’s´ – al doet
vermoeden zijn we een zeer compleet
overzicht van de wondere waterwereld
rijker. Voor kinderen, maar eigenlijk voor
‘iedereen die meer wil weten over dat
intrigerende water’, aldus de schrijvers.

Water staat in dit boek nooit op zichzelf. Water is onderdeel
van wolkenformaties en kringlopen. Water is over de hele
wereld bepalend in ecosystemen en landschappen (zie
foto). En water heeft een functie, voor mensen en andere
organismen. Ondanks deze integrale blik, blijft het boek
steeds concreet, met voorbeelden en een mooie mix van
tekst en tekeningen van Wendy Panders
Zo wordt in een infographic inzichtelijk gemaakt hoeveel
‘virtueel water’ nodig is voor het maken van – zeg – een
spijkerbroek, een chocoladereep en een tomaat. Ook de
geschiedenis wordt belicht: van de oerknal, via het eerste
water en leven op aarde, naar hoe mensen in vroeger
tijden met water omgingen. Van aquaducten, badhuizen
en de eerste riolering tot Archimedes (wiens wijsheid
grappig wordt samengevat met: “die kon heel goed
nadenken in bad”).
Als ik denk aan de opgaven die op de wereld afkomen,
is dit boek eigenlijk een must voor alle kinderen tussen
8 en 14 jaar. Het boek presenteert manieren om water te
besparen en er staan regelmatig vragen in als ‘waarom

Het Grote Waterboek | Sarah Garré en Marijke
Huysmans | Met illustraties van: Wendy Panders |
Kinderboek | 60 pagina’s | Uitgeverij Lannoo, Tielt |
2021 | www.lannoo.com | EAN 978 94 014 7411 5

moeten we ons zorgen maken over smeltende
gletsjers?’. Een aantal volledige spreads in het boek
zijn gewijd aan de rol van water in het (veranderende)
klimaat. De urgentie van klimaatverandering wordt
inmiddels breed gevoeld, maar de OESO constateerde
in 2014 al dat ons waterbeheer zó goed geregeld is, dat
we ons onvoldoende bewust zijn van wat er komt kijken
bij – bijvoorbeeld – drinkwaterproductie en veiligheid
tegen overstromingen.1 Dit boek kan er zeker aan
bijdragen om een nieuwe generatie waterbewustzijn
mee te geven.


* Sonja Kooiman, adviseur bodem- en waterbeheer bij Ambient en redactiesecretaris van dit tijdschrift.
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Een zeer compleet overzicht dus, en daardoor
stiekem ook nog leerzaam als je inmiddels al
wat jaren in de watersector rondloopt. Wist u
bijvoorbeeld wat een qanat2 is?
Als ik dan een suggestie mag doen voor een
aanvulling, zit hem dat vooral in relatief nieuwe
ontwikkelingen zoals drijvend bouwen. En hier en
daar vind je in het boek al een klein experimentje,
bijvoorbeeld om het verschil in waterdoorlatendheid
van droge versus natte potgrond te ervaren. Voor
gebruik in (thuis)onderwijs zou het aantal experimenten
wat mij betreft nog wat uitgebreider mogen.
Bijvoorbeeld bij het stuk ‘Kun je een klok maken van
water?’. Please try this at home!
Ook zonder deze aanvullingen is dit boek een prachtige
en toegankelijke aanvulling op de reeks informatieve
boeken over water. Heel goed leesbaar voor kinderen
én ouders. Droppie Water, die dit jaar alweer hen 40ste
verjaardag viert is het hier vast mee eens!
M

1 Bron: https://eco-schools.nl/en/actueel/nieuws/waterbewustzijn-in-nederland-dramatisch-laag.
2 Een qanat is een ondergronds kanaal dat water van bronnen in het gebergte naar de lager gelegen, droge vlaktes brengt.
Bron: Het Grote Waterboek.
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HERE COMES THE FLOOD

REM
VAN DEN BOSCH
NU IN HET
WATERSNOODMUSEUM

‘Zonder Dijken, duinen en kerings
werken zouden grote delen van
Nederland regelmatig en sommige
delen zelfs permanent onder water
staan. Lang niet iedereen beseft dat.

Nu de zeespiegel stijgt en klimaatverandering voor
extremer weer zorgt, wordt het wonen in laaggelegen
gebieden een steeds grotere uitdaging’. De Zeeuwse
fotograaf Rem van den Bosch presenteert een
nieuwe fotoserie over de realiteit van de stijgende
zeespiegel. Hij wil de dialoog over de consequenties
van klimaatverandering en de gevolgen voor
onze omgeving hiermee aanwakkeren. Ook voor
dit project ontwikkelde hij een klederdracht die
herkenbaar is voor Nederland, zonder specifiek
naar een streekdorp stad te verwijzen. Door met
modellen te werken die een brede afspiegeling van
de samenleving vormen schept hij een heel sterk
beeld van de gezamenlijke strijd tegen het water.
Klimaatverandering raakt immer iedereen en de vloed
maakt geen onderscheid. ‘De klederdracht staat
voor traditionele waarden die soms lijken te schuren
met veranderingen’ Rem van den Bosch vind dat die
waarden zoals respect en zorg voor elkaar en onze
omgeving, een belangrijk vertrekpunt is voor onze
gezamenlijk klimaatactie.
De foto’s geven aan dat de omgeving waarin we
wonen en werken niet vanzelfsprekend veilig is en
dan we rekening moeten houden waar we bouwen.
Als het water nog enkele decimeters stijgt zijn nieuwe
en soms draconische maatregelen nodig om het
land te beschermen en als we niet in staat zijn de
klimaatverandering te beperken, krijgen we op de
lange termijn te maken met meters zeespiegelstijging.
Het werk van Rem van den Bosch is nog tot het
eind van het jaar te zien op het buitenterrein van het
watersnoodmuseum. Daarna zullen de foto’s ook op
andere plaatsen in Nederland worden geëxposeerd.
Ga het zien!
M
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Foto expositie
Rem van den Bosch
WATERSNOODMUSEUM OUWERKERK

FOTO EXPOSITIE BUITENRUIMTE
10 augustus t/m 17 november
OUTDOOR PHOTO EXHIBITION
10 August to 17 November

RWE Eemshavencentrale
Kolencentrale

Naam 
Locatie 
Overstroming 
Bron  
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AANKONDIGINGEN
WEBINARS, ONLINE BIJEENKOMSTEN


Agenda van de Vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat (doorlopend)
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/iw


5 oktober 2021
Diversity Day – ‘Pas wanneer je jezelf bent, kun je je talenten optimaal benutten’
https://diversityday.nl/


13 oktober 2021
NCR - All Risk Webinarreeks 9. Verder kijken dan versterken
https://kbase.ncr-web.org/all-risk/all-risk-webinar-series-oktober/#webinarwoensdag13oktober


13 oktober 2021
Platform WOW Webinar – Data en Ethiek
https://platformwow.nl/agenda/2021/10/ai-data-en-assetmanagement-hoe-ga-je-om-met-ethiek-en-data


14 oktober 2021
STOWA – Amsterdam – Young Talent Day
https://www.stowa.nl/agenda/stowa-young-talent-day-live


14 oktober 2021
STOWA – Renkum - Het landschap als sleutel voor beekherstel. Praktijkdag
https://www.stowa.nl/agenda/het-landschap-als-sleutel-voor-beekherstel-praktijkdag-live


15 oktober 2021
Platform WOW - Webinarreeks ‘Weersextremen in de watersector’
https://platformwow.nl/reeksen/weersextremen-en-de-watersector


21 oktober 2021
KNW Webinar – Toekomstige watervoorziening
https://www.waternetwerk.nl/wat-we-doen/webinars-events


1 tot 5 november 2021
Amsterdam International Water Week - Blue green deals with integrated solutions
https://www.amsterdamiww.com/aiww2021/
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4 november 2021
STOWA - Webinar Cultuurhistorie en hydrologie van sprengenbeken Veluwe
https://www.stowa.nl/agenda/webinar-cultuurhistorie-en-hydrologie-van-sprengenbeken-veluwe


10 november 2021
Platform WOW Webinar – AI, data en assetmanagement: Voorspellend onderhoud
https://platformwow.nl/agenda/2021/11/ai-data-en-assetmanagement-voorspellend-onderhoud


11 november 2021
KNW Webinar - Digital Twins, hype of waardevol instrument?
https://www.waternetwerk.nl/wat-we-doen/webinars-events/392-digital-twins-hype-of-waardevol-instrument


11 november 2021
Nationaal Deltacongres
https://www.deltaprogramma.nl/nieuws/nieuws/2021/05/31/aankondiging-twaalfde-nationaal-deltacongres


18 november 2021
STOWA – Nationaal congres bodemdaling
https://www.stowa.nl/agenda/nationaal-congres-bodemdaling-live


25 november 2021
STOWA - Bijeenkomst over de resultaten van het Programma Waterbeheer en Regionale Energiestrategieën
https://www.stowa.nl/agenda/bijeenkomst-over-de-resultaten-van-het-programma-waterbeheer-en-regionale-energiestrategieen


26 november 2021
Jaarcongres KNW – Leren van Transformeren
https://www.waternetwerk.nl/wat-we-doen/webinars-events/388-najaarscongres-leren-van-transformeren


10 december 2021
Platform WOW - Webinar Belangenafweging en weersextremen: hoe maak je keuzes?
https://platformwow.nl/agenda/2021/12/belangenafweging-en-klimaatextremen-hoe-maak-je-keuzes


Disclaimer: of en hoe deze bijeenkomsten (live of digitaal) doorgang
kunnen vinden in het licht van corona, is aan de organisatoren zelf.
Water Governance is niet verantwoordelijk voor wijzigingen in programmering.
Houdt u dus bij interesse in onderstaande bijeenkomsten s.v.p. de websites
van de organisatoren zelf goed in de gaten.

Deze QR code brengt u
naar onze website en
al onze eerdere edities,
in de hydrotheek kunt u
zoeken op losse artikelen
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