
NIEUWE VRIENDEN
inspiratie voor de Delta-aanpak Waterkwaliteit

We weten allemaal dat voldoende schoon water en waterveiligheid van levensbelang is, 
maar ook veel blijvende aandacht vraagt vanwege de klimaatveranderingen, de 
verstedelijking, de bevolkingsgroei, medicalisering en de wegwerpmaatschappij. 
Kennisdeling en kennisvermeerdering is dus cruciaal binnen de watersector.
Door waterprofessionals met elkaar in contact te brengen ontwikkelen zij zichzelf en 
de sector.

KNW, de community voor en door waterprofessionals, verbindt de professionals, 
draagt bij aan kennisdeling- en ontwikkeling in de watersector en inspireert tot 
innovatie. KNW is de verbindende kracht van en met de watersector.

Waterkwaliteit op de kaart, de serie symposia georganiseerd door de 
KNW-themagroep Waterkwaliteit, zijn een prachtig voorbeeld hoe je door passie voor 
water met elkaar de slag kunt maken naar een duurzame toekomst met water in de 
hoofdrol.

NIEUWE VRIENDEN
inspiratie voor de Delta-aanpak Waterkwaliteit

WATER IN DE HOOFDROL
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VOORWOORD
Monique Bekkenutte - Koninklijk Nederlands Waternetwerk
Peter Schipper - namens KNW themagroep Waterkwaliteit
Eelco Koolhaas - Ministerie van Verhalen

Terwijl de rest van Nederland in de zomer van 2016 vakantie aan het vieren was, waren 
enthousiaste specialisten in waterkwaliteit, bijna twintig in getal, op vrijwillige basis 
en op persoonlijke titel vrienden aan het maken in een tot dan toe nog wat onbekende 
wereld. Een wereld van banken, apotheken, supermarkten, natuurverenigingen en 
‘gewone’ burgers.

De opbrengst van deze inspanning ligt voor u; een bundel met soms verrassende 
essays en interviews. Klaar om gelezen en benut te worden tijdens het derde congres 
‘Waterkwaliteit op de Kaart’ in Amersfoort.

Wat zit achter deze inspanning? Wat bezielde hen? Twee jaar terug sloegen diezelfde 
specialisten de handen ineen een maakten een belangrijk gebaar of misschien wel een 
vuist: Waterkwaliteit moet op de kaart!

Het eerste congres ‘Waterkwaliteit op de kaart’ in 2014 sloeg aan en hun boodschap 
ook. Goed nieuws en het jaar daarop gingen ze weer een stapje verder in hun streven 
deze boodschap uit dragen. Weer een  jn congres maar ook een bijeenkomst met een 
licht gevoel van tekort. Wie waterkwaliteit serieus op de agenda zet moet nieuwe 
coalities sluiten, allianties aangaan met andere werelden die net zo veel belang 
hebben bij een goede waterkwaliteit. Niet alleen praten over maar vooral met deze 
potentiele nieuwe vrienden.

De handschoen is opgepakt en onze verwachtingen zijn wederom hoog. Door samen 
op te trekken en hardop na te denken wordt het belang van een goede waterkwaliteit 
meer dan gediend. Zo worden nieuwe netwerken benut, experimenten gestart, blijven 
koplopers en vroege volgers enthousiast en worden wellicht nieuwe 
beleidsinstrumenten ontwikkeld. We danken iedereen die meegedaan heeft, vooral 
onze nieuwe partners (in spe), enorm voor hun tijd en belangstelling. Veel leesplezier 
en tot volgende jaar; het vierde congres van Waterkwaliteit op de Kaart?
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Het kernteam was inmiddels enthousiast geraakt en heeft deze uitgelezen kans eind 
2015 gepresenteerd aan het FTO. Zo werden ook alle andere huisartsen en apothekers 
zich bewust van de problematiek. En dat zorgde voor een snel gezamenlijk besluit om 
op 1 april 2016 te stoppen met het voorschrijven van Diclofenac. 

Evaluatie zal plaatsvinden in 2017, door onder meer te kijken naar voorgeschreven 
medicijnhoeveelheden in 2015 en 2016.

Bewustwording is sleutel tot verandering
In Meppel is op de grens van Drenthe en Overijssel een regionaal succes geboekt 
vanuit intrinsieke motivatie door bewustwording en samenwerking. Als je het samen 
wil, dan kan het snel! En wellicht wordt op termijn de milieu-impact ook meegewogen 
bij andere generieke middelen of zelfs bij patentmedicatie. Maar dan zijn ook de 
overheid, zorgverzekeraars, onderzoeksinstellingen en farmaceutische industrie aan 
zet. En misschien komen patiënten –in overleg met artsen– tot een andere 
medicatie-afweging als ook zij zich bewust zijn van de milieueffecten. 

BEWUSTWORDING KAN SNEL RESULTAAT 
GEVEN: GEEN DICLOFENAC MEER IN MEPPEL

Marcel Clewits in gesprek met 

Sebastiaan Dam – huisarts in Meppel

Bewustwording ontbreekt
In de eerstelijnszorg zijn nog weinigen zich bewust van de impact die medicijngebruik 
heeft op de kwaliteit en het ecologisch functioneren van het oppervlaktewater. Volgens 
huisarts Sebastiaan Dam uit Meppel is de algemeen geldende gedachte dat het 
toiletwater met medicijnen en medicijnresten gewoon afdoende wordt gezuiverd. 
Patiënten zien oude medicijnen vaak als chemisch afval dat niet bij het huisvuil mag, en 
spoelen ze soms (goedbedoeld) door de WC. 
Weinigen hebben weet van wat er werkelijk gebeurt met medicijnresten die –ook via 
urine en ontlasting– in het rioolstelsel komen. Laat staan van de effecten die 
medicijnresten uiteindelijk in het watermilieu hebben, en wat we daar aan kunnen 
doen.

Vooruitziende huisarts
Sebastiaan Dam heeft als ondernemende huisarts bij de opbouw van zijn huidige 
praktijk al bewust vooruitgedacht over toekomstbestendige zorgverlening. Reeds 
geïnspireerd door het gedachtengoed achter transitiemanagement en duurzaamheid, 
werd hij zich door een presentatie van Marjan Minnesma (Urgenda) echt bewust van de 
urgentie om milieu en ecologie stevig te laten meetellen in de zorg.

En toen was er in het overzichtelijke Meppelse ondernemersnetwerk die ontmoeting 
met Karst Spijkervet, bestuurder van het waterschap Drents Overijsselse Delta in 
Zwolle. 

Zijn vraag of huisartsen iets konden betekenen bij het verminderen van de 
verontreiniging van het watermilieu door milieubelastende stoffen afkomstig uit 
medicijnen, nam Dam mee naar het FarmacoTherapeutisch Overleg (FTO), een 
nascholingsprogramma waar alle huisartsen en apothekers uit Meppel aan 
deelnemen. 

Samen zoeken naar een oplossing
Een kernteam in Meppel ging in overleg met het waterschap op zoek naar passende 
milieuvriendelijker alternatieven ter vervanging van middelen op de stoffenlijst. 

Al vrij snel kwam het middel Diclofenac in beeld, een pijnstiller met 
ontstekingsremmende werking dat in een rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi) slechts 
deels wordt verwijderd en in het oppervlaktewater een negatieve werking heeft. 
Diclofenac bleek goed inwisselbaar door het vergelijkbare Napoxen met minder 
ecologische impact. Daarbij kennen rwzi’s een hoger zuiveringsrendement voor 
Naproxen dan voor Diclofenac. En een bijkomend voordeel was dat Naproxen een 
patentloos generiek betreft dat in het gebruik ook nog eens goedkoper is.
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risico-evaluatie beschikbaar is. Passender is een debat over het risico van producten 
die in het oppervlaktewater water zitten. Over wat toelaatbaar is zonder milieueffect of 
risico. De industrie wil namelijk ook zo min mogelijk impact, en tegelijkertijd medicatie 
waar patiënten baat bij hebben. Daarbij betreft het een internationaal speelveld, wat 
het lastiger maakt om tot uniforme aanpak te komen.

Naast het bovenstaande zijn ook andere ontwikkelingen relevant. Zo is de onder-
zoeks-gebaseerde industrie meer en meer met biofarma bezig, een hele andere 
manier van medicijnen ontwikkelen. De meerwaarde voor de industrie zit in innovatie-
ve middelen. Bulkverkoop is niet bepalend voor de winstcijfers en ‘blockbusters’ zijn 
er weinig meer. Zo bezien is het business model al veranderd. Er is een verschuiving 
gaande naar meer dienstverlening en preventie in plaats van productverkoop. En 
wellicht is met personalised medication via DNA-technieken nog reductie van medi-
cijngebruik te realiseren. Verder valt te denken aan de toekomstige mogelijkheden van 
nieuwe ICT toepassingen.

Stewardship-programma
De industrie wil stappen zetten bijvoorbeeld via het Stewardship-programma. Juist 
de spanning tussen patiëntbelang en milieubelang werkt soms polariserend. Voer 
het debat over de kern van de zaak: daadwerkelijke wetenschappelijk vastgestelde 
toelaatbare milieurisico’s en hoe daar op een duurzame wijze met alle partners in de 
medicijnketen aan te voldoen.

AL FOCUS BIJ FARMACEUTISCHE 
INDUSTRIE OP MILIEU EN DUURZAAMHEID

Marcel Clewits in gesprek met 

Birgit Meertens - Johnson en Johnson

Farmaceutische industrie
De farmaceutische industrie richt zich van oudsher primair op productie van middelen 
die effectief zijn in de bestrijding en genezing van aandoeningen bij patiënten. De 
sector is zich er van bewust dat er op diverse schakels in de medicijnketen emissies 
naar het milieu plaatsvinden. Zowel bij de medicijnproductie, het medicijngebruik, 
alsook bij het omgaan met oude en ongebruikte medicijnen komen milieuvreemde 
stoffen of metabolieten op diverse manieren in het oppervlaktewater terecht. 

De duurzaamheidsgedachte
Birgit Mertens richt zich bij Johnson en Johnson op milieu en duurzaamheid. Juist 
via haar werk bij één van de grootste spelers op het vlak van gezondheidszorg wil 
Birgit tonen dat met een duurzaamheidsgedachte bij een groot bedrijf daadwerkelijk 
verschillen zijn te maken en verbeteringen te realiseren. Voor Mertens is van belang 
dat dit gebeurt vanuit een transparante wetenschappelijke achtergrond, en in overleg 
met andere stakeholders die ook hun eigen rol in de medicijnketen hebben in te vullen. 
Want de farmaceutische industrie kan het niet alleen.

Complex speelveld en maatschappelijk debat 
Binnen het dossier is sprake van een hele keten van verantwoordelijkheden, veel 
stakeholders en belangen, alsook een complex maatschappelijk debat. Daarbij bestaat 
er spanning tussen enerzijds het belang van patiënten bij passende medicatie met 
werkzame stoffen, en anderzijds de effecten van dergelijke stoffen in het milieu. Vanuit 
eigen initiatief heeft de gezamenlijke farmaceutische industrie een Stewardship-pro-
gramma opgezet met drie pijlers: 
1. impactbeschrijving voor de oude middelen, vanuit de gedachte dat als gezamenlij-
ke industrie op te pakken, zonder de oorspronkelijke ontwikkelaar aansprakelijk te 
stellen;
2. op gebied van afvalwaterbehandeling is de industrie uiteraard zelf aan zet, en moge-
lijk zijn innovaties denkbaar door researchkansen te creëren met overheden/bedrijven 
die verantwoordelijk voor de grote communale afvalwaterzuiveringen.
3. milieurisico’s in beeld brengen van nieuw ontwikkelde/te ontwikkelen medicijnen.

De industrie heeft last van beeldvorming in de buitenwereld. Er wordt veelal gedacht 
dat milieu-aspecten in de doofpot geraken, terwijl de industrie juist pro-actief wil 
meedenken. Maar dan wel via een sereen debat. Er is al veel informatie over middelen 
in het milieu en met de sterke verbetering van analysemethoden is alles tot op veel 
cijfers achter de komma aan te tonen. Dit raakt aan de manier waarop zaken door de 
media worden gebracht: soms veel ophef over gevonden stoffen zonder dat een goede 
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gemakkelijk de overhand houden. De uitgifte van kleinere hoeveelheden medicijnen 
heeft als consequentie dat patiënten vaker naar de apotheek moeten en daar zitten de 
meesten niet op te wachten. 

Goede zorg èn milieuwinst
Het streven naar zo effectief mogelijke therapie kan ook milieuwinst opleveren omdat 
het overbodig gebruik van medicijnen en afval vermindert.

MILIEUWINST DOOR STREVEN NAAR 
ZINNIGE EN ZUINIGE ZORG

Anke Durand-Huiting in gesprek met 

Roland Eising - Zilveren Kruis

De geneesmiddelenketen
We vinden medicijnresten in ons oppervlaktewater. Voor sommige stoffen zijn de 
gevonden concentraties een bedreiging voor het waterleven. Daarnaast wordt het door 
de aanwezigheid van medicijnresten in oppervlakte- en grondwater lastiger om goed 
drinkwater te maken. Door vergrijzing en klimaatverandering verwachten we dat de 
concentraties van medicijnresten toenemen. Anders dan bij probleemstoffen uit het 
verleden zullen medicijnen niet worden verboden. We zoeken daarom in de 
geneesmiddelenketen naar andere mogelijkheden om de belasting terug te brengen. 
Vanuit hun belang om de gezondheidszorg betaalbaar te houden zoeken 
zorgverzekeraars naar mogelijkheden om de kosten voor medicijnen zo beperkt moge-
lijk te houden.

Verspilling van medicijnen
Zilveren Kruis wil zinnig en doelmatig zorg inkopen. Vanuit het oogpunt van 
doelmatigheid monitort Zilveren Kruis eventuele verspilling van medicijnen. Helaas 
blijven soms grote hoeveelheden geneesmiddelen ongebruikt, bijvoorbeeld omdat er 
andere medicijnen worden voorgeschreven of na het overlijden van patiënten. Om het 
risico op ongebruikte geneesmiddelen te verminderen vragen ze apothekers hoe ze 
de uitgifte van medicijnen doen zodat patiënten niet teveel in één keer mee krijgen. 
Daarnaast stimuleert Zilveren Kruis dat artsen voorschrijven conform de richtlijn van 
de beroepsgroep. Een voorbeeld van zo’n richtlijn is de check op het stapelen van 
medicatie bij oudere patiënten, waarbij de combinatie van middelen minder effectief 
kan zijn. Huisartsen kunnen een beloning op hun tarief krijgen als hun 
voorschrijfgedrag beter aansluit op de richtlijn die door de beroepsgroep is opgesteld. 

Dilemma’s
Ongebruikte medicijnen, niet voorschrijven volgens de richtlijn en stapelen van medi-
cijnen maken de zorg minder doelmatig. Zilveren Kruis wil als zorgverzekeraar niet op 
de stoel van de zorgverlener gaan zitten. Artsen en apothekers bepalen hoe medicijnen 
worden voorgeschreven, gebruikt en uitgegeven. Dat artsen daarbij niet altijd de meest 
recente richtlijn volgen komt niet door onwil, maar veelal door de beperkte tijd per 
patiënt waarbij gewoontes en oude patronen in het voorschrijfgedrag 

“We zoeken in de geneesmiddelenketen 
naar mogelijkheden om 

de belasting terug te brengen”
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Vooral bij de in omvang toenemende kwetsbare groepen zoals ouderen, beginnend 
dementerenden en chronisch zieken.

Van het kastje naar de muur
Via het periodiek overleg tussen gemeente en zorgaanbieders zocht Timmerman het 
eerste contact over inzameling van medicijnen. De betreffende gemeenteambtenaar 
was wat wantrouwend, dacht dat de apotheek eigen afval zou bijmengen en verwees 
door naar de afvalverwerker. Dat bleek geen gesprekspartner om verder mee te 
komen. Vervolgens zocht Timmerman opnieuw contact met een ambtenaar die het 
overdroeg aan een interim collega. 

En telkens vertelde Ruud enthousiast zijn verhaal. Ook speelt onduidelijkheid over 
welke wethouder de aangewezen portefeuillehouder is. Als de juiste wethouder 
eenmaal bekend is zal Timmerman het verhaal wederom begrijpelijk voorleggen. Na 
bijna een jaar blijkt dat er binnen de gemeente nog vooral veel onduidelijk is.

Moraal
Er is meer wederzijds begrip en vertrouwen nodig

MEDICIJNINZAMELING VIA DE APOTHEEK
Marcel Clewits in gesprek met 

Ruud Timmerman – Apotheek Heerde

Oude medicijnen
Overbodige en oude medicijnen worden deels ingeleverd bij apotheken, maar deels ook 
door het toilet gespoeld en komen zo in het watermilieu terecht. Naar verwachting ligt 
er in Nederlandse keukenkastjes nog een bulk aan oude medicijnen.

Nederland kent ongeveer 1200 zelfstandige apotheken en circa 800 die onderdeel 
zijn van een keten. Deze leveren dagelijks aan patiënten de benodigde medicijnen, en 
bieden van oudsher al de service van inleverpunt voor oude medicijnen. Volgens Ruud 
Timmerman van Apotheek Heerde zijn de kosten in de afgelopen jaren steeds verder 
opgelopen. Ook kost het sorteren van het ingeleverde materiaal (om bijvoorbeeld 
naalden en batterijen van de oude medicijnen te scheiden) kostbare tijd van apotheker-
sassistentes. En feitelijk is het allemaal afval dat de particuliere eigenaren zelf gratis 
kunnen inleveren bij gemeentelijke inzamelpunten.

Apotheker neemt initiatief
Zoals vele zelfstandig apothekers heeft Timmerman zich in de opbouwfase van zijn 
apotheek gericht op het professioneel en financieel rendabel invullen van zijn primaire 
(logistieke) rol op het gebied van medicijnverstrekking en patiëntcontact. De afgelopen 
jaren is er echter ook een tweede lijn ontstaan, met meer focus op betere voorlichting 
en verdergaande dienstverlening. Kortom een apotheek die vanuit meerwaarde graag 
iets wil betekenen voor de lokale gemeenschap. 

Graag zou Timmerman voorkómen dat oude medicatie nog per ongeluk wordt gebruikt 
of onnodig het milieu belast. Met goede voorlichting en communicatie wil hij zorgen dat 
mensen oude medicijnen bij zijn apotheek inleveren en weten waar zij naar toe moeten 
gaan met al het andere Klein Chemisch Afval. Dat vergt heldere afspraken met de 
gemeente over de afvoer van de (grotere hoeveelheid) ingezamelde medicijnen.

Hiermee ontstaat zicht op wat er terugkomt, en belangrijker nog: het geeft een haakje 
voor aanvullende zorg voor patiënten of overleg met een huisarts. Bijvoorbeeld over 
regelmaat in gebruik, of eventuele bijwerkingen van middelen die retour komen. 
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dragen. De Gemeente Terneuzen heeft behoefte aan meer rioleringscapaciteit, dus de 
voorgenomen afkoppeling komt hen goed uit.

Proef op de som
Al met al voldoende aanleiding om te starten met het optimaliseren van het 
Pharmafilter. Momenteel zijn de experimenten in volle gang om de beste chemicaliën 
en dosering vast te stelen en de best betaalbare mogelijkheden om de N- en 
P-gehalten te reduceren te testen. In oktober moet duidelijk zijn of De Honte straks het 
eerste Nederlandse ziekenhuis is zonder riolering…

ZIEKENHUIS ZONDER RIOLERING?
Michiel Bil in gesprek met

Jos Goossen - Waterschep Scheldestromen en 
Erwin Koetse - Pharmafilter

Pharmafilter
De pilot met een Pharmafilter in het Reinier de Graaf ziekenhuis in Delft leverde 
talrijke voordelen op. Vanuit de logistiek van het ziekenhuis was het doel om het 
transport van afval te elimineren. Maar daarnaast werden de infectierisico’s verlaagd, 
verminderden de afvalkosten (inclusief de lozingsheffing van het waterschap), 
verbeterde de arbeidshygiëne door het gebruik van disposables (bedpannen, 
serviesgoed, etc.) en kwam het Pharmafilter de duurzaamheid ten goede door het 
verminderen van de emissies van geneesmiddelen naar het milieu. 

Van pilot naar praktijk
Ziekenhuis De Honte in Terneuzen besloot enkele jaren geleden, als eerste ziekenhuis 
na de succesvolle pilot, te kiezen voor het Pharmafilter. Waterschap Scheldestromen 
was nauw betrokken bij deze keuze, en ondanks de nadelen van deze keuze voor het 
waterschap, denk aan het wegvallen van de verontreinigingsheffing voor 40.000 m3 
afvalwater, ondersteunden ze het initiatief van harte. 

Van riool naar oppervlaktewater?
In navolging van Delft werd besloten om het Pharmafilter effluent in eerste instantie te 
blijven lozen op de riolering. Door de combinatie van membraanbioreactor, 
ozondosering en actiefkool filtratie verwijdert het Pharmafilter meer dan 99% van alle 
microparameters. In het effluent zijn dan ook geen geneesmiddelen meer 
meetbaar. Ook worden virussen en bacteriën geëlimineerd, waaronder ook de 
antibiotica resistente bacteriën. Maar de gehaltes aan N en P uit het Pharmafilter zijn 
te hoog om direct op oppervlaktewater lozen. Nu het Pharmafilter al meer dan twee 
jaar naar verwachting functioneert, achtte het waterschap de tijd rijp om aandacht te 
vragen van het ziekenhuis en Pharmafilter voor hun eerdere wens: de mogelijkheid om 
direct te lozen op oppervlaktewater. Het ziekenhuis zag direct een financieel voordeel: 
dit zou hun jaarlijks         30.000 aan rioolrecht besparen. Pharmafilter zag verdere N- en 
P-reductie als een uitdaging die proces technisch haalbaar moest zijn. Volgens de 
emissie-immissietoets zou de nabijgelegen kreek deze belasting moeten kunnen 
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Voor wat betreft waterkwaliteitsverbeteringen is kennis nodig uit de markt, en kennis 
van bijvoorbeeld een waterfonds of waarborgfonds. Het is alleen nog niet helder of alle 
nieuwe kennis over innovaties als het gaat om emissiebeperking naar het watermilieu 
bekend zijn in de bankensector.

Wie is aan zet?
Wie is er aan zet in de transitie naar een duurzame melkveehouderij? De bank, 
particulieren of wellicht toch de overheid? Agrariërs en banken praten natuurlijk al 
jaren over leningen. Wellicht kan de overheid met zijn wil om te stimuleren een 
steentje bijdragen in het vertalen van de innovaties naar renteverlagingen. 

DUURZAME LANDBOUW, 
WAT ZIJN DE FINANCIËLE UITDAGINGEN?

Marloes van der Kamp en Mattijs Hehenkamp in gesprek met

Thomas Ursem - Rabobank

Investeren in duurzaamheid
De Rabobank investeert in duurzaamheid en innovaties, en kent haar klanten goed. De 
relatiemanagers kunnen de klanten op basis van innovatie en duurzaamheid indelen 
in categorieën. De klanten in de hoogste categorie, dus klanten die veel investeren in 
duurzaamheid en innovatie, worden gezien als de koplopers in hun branche. De 
Rabobank stimuleert deze bedrijven met een voordeel bij het verstrekken van een 
lening. Dit kan bijvoorbeeld door het geven van een lagere rente, het toekennen van 
een langere doorlooptijd van de lening of simpelweg een hoger leenbedrag. Ten
behoeve van het midden- en kleinbedrijf is recent de impactlening gelanceerd waar-
binnen de bank een rentevoordeel kan geven aan koplopers.

Rabobank kan bepalende factor in landbouwtransitie zijn
De Rabobank verschaft vanouds de meeste leningen aan boerenbedrijven en is 
daarmee zeer bepalend voor de transitie van de boerensector naar meer duurzame 
landbouw. We praten met Thomas Ursem, hij werkt aan de duurzaamheidsagenda van 
de Rabobank op internationale schaal. Hij licht ons in over de principes van het 
stimuleren van duurzame en innovatieve ondernemers. Verder spreken we met Gea 
Bakker, sectormanager Food & Agri, die vanuit de bank dichter bij de Nederlandse 
markt zit, en vertelt over hoe medewerkers van de bank met veel kennis van de 
agrarische bedrijf advies geven over leningen.

De onbenutte kansen bij de bank
Rentevoordeel wordt gegeven omdat het risico wordt afgedekt door een garantstelling 
van buiten de bank. In het geval van de impactlening staat de Europese Investerings-
bank (de EIB) garant, waardoor de kosten voor het geven van de lening lager zijn. Maar 
de rente staat nu al best laag, het is de vraag of dat een goede impuls kan geven. Gea 
Bakker vertelt dat de accountmanagers van de bank, die bij bedrijven over de vloer 
komen, precies weten hoe een bedrijf functioneert. Ze adviseren hun klanten hoe zij 
duurzaam kunnen zijn en dus ook agrariërs. Idealiter zou de bank willen weten of be-
drijven die duurzaam willen worden, ook financieel gezond zijn. Als daar niet iets over 
te zeggen is, dan zou daarvoor een extern fonds garant moeten staan zoals de EIB. 

“Idealiter zou de bank willen weten of 
bedrijven die duurzaam willen worden, 

ook financieel gezond zijn”



18 19

van slootonderhoud. Je hebt altijd voorlopers, volgers en de grote massa. Harold ziet 
het als mooie uitdaging om mensen mee te krijgen. Waar ik wel erg tegenaan loop, is 
de zeer complexe administratieve regelgeving rondom agrarisch natuurbeheerdien-
sten via POP. Je bent vreselijk veel tijd kwijt aan het invullen en intekenen van allerlei 
details. Het moet precies kloppen anders moet je direct geld terugbetalen. Dat maakt 
wel eens dat ik er geen zin meer in heb. 
 

Geef de verantwoording aan de collectieven
Ik snap wel dat subsidie gecontroleerd moet worden, of je het wel uitgeeft aan de juiste 
dingen maar daar let een natuurvereniging zelf ook goed op. Verantwoordelijkheid en 
controle moet dichterbij de boeren. Instanties ver weg hebben te weinig voeling met 
het gebied. Sociale controle is de beste controle: je eigen vereniging bedonderen dat 
doe je niet. Dus geef het collectief meer verantwoordelijkheid in de naleving van de 
uitvoering en timmer het aan de voorkant minder dicht met detailregeltjes. De vraag 
aan de tafel: Kan het collectief controletaken overnemen van het RVO zodat minder aan 
de voorkant dichtgetimmerd kan worden en meer in de praktijk nageleefd?

BOERENHART VOOR EEN MOOI LANDSCHAP
Corine van den Berg in gesprek met 

Harold Vlooswijk - Agrarische natuurvereniging 
Lange Ruige Weide

Mooi landschap
`Prachtig toch die ruige slootkanten, net alsof je hier in de 17e eeuw staat´. Dit zegt 
Harold Vlooswijk. Samen met zijn vrouw Harriët heeft hij een geiten en koeien 
(blaarkoppen) bedrijf plus kaasmakerij. Harold is een jaar geleden gestopt als 
Projectmanager bij Heineken, en werkt nu samen met zijn vrouw op het melkveebedrijf 
in Papekop.
Harold is projectleider van het loket Groen Blauwe Diensten namens de agrarische 
natuurvereniging Lange Ruige Weide en past in zijn eigen bedrijf verschillende vormen 
van agrarisch natuurbeheer toe. Zijn slootkanten staan er mooi bij en bevatten veel 
soorten planten. De sloot is ook goed op diepte. Harold past de baggerspuit toe om de 
sloot op diepte te houden en kan het in zijn veenland op zo’n 80 cm diepte krijgen, ruim 
boven de verplichte 60 cm.
 

Boerenhart
Wat maakt nu dat Harold de maatregelen toepast: heeft hij iets met schoon water? 
Het land van mijn buurman is glad als een biljartlaken tot aan het water in de sloot. 
Economisch en qua grasopbrengst ideaal, maar minder ideaal voor landschap en bio-
diversiteit. Langs mijn weilandranden zorgt een rijke begroeiing in de sloot voor reliëf 
en leven in het landschap en biedt een prima schuilplaats voor allerlei dieren zoals de 
purperreiger en de snoek. Dat zie je in Engeland en vroeger zag het er bij ons ook zo 
uit. Daar hou ik van. Als veehouders hebben wij altijd geleerd de slootkanten zo strak 
mogelijk te houden en de bagger strak in de kanten te zetten. Dit is de meest 
economische manier van slootonderhoud, maar gaat ten koste van planten in de 
slootkant. 
 

Complexe administratie
Er moet wel een gezonde balans blijven tussen voldoende grasopbrengst voor de 
koeien en een aantrekkelijk landschap. Ook Harold wil een goede grasopbrengst. “ 
Extra begroeiing in de sloot staat dit niet in de weg, want de planten staan grotendeels 
in de sloot. Voor de waterberging maakt het niets uit: het water kan gewoon tussen de 
planten doorstromen” . Niet iedereen wil meteen meedoen aan deze nieuwe manier 
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doen, maar het budget ontbreekt. Daarnaast is er vaak ook gebrek aan bewustzijn en 
kennis. ‘Het agrarisch onderwijs loopt hierin achter en is nog te veel gericht op
 productie’, aldus Alex. Ook de beleidsprocessen kunnen beter; de collectieven zijn 
meestal wel regionaal betrokken bij het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, maar niet 
bij de gebiedsprocessen voor de Kaderrichtlijn Water. Landelijk is goed contact met 
het IPO (interprovinciaal overleg) maar BoerenNatuur wordt nu niet betrokken bij de 
nieuwe Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater van minister Schultz. De 
maatregelen die door de collectieven worden uitgevoerd zijn nu nog onvoldoende 
ingebed in een groter plan, waarin natuur, landbouw, water etc. in een regio integraal 
worden meegenomen. De collectieven zouden hierover goed de regie kunnen voeren.

Beter bodembeheer is de sleutel
Volgens Alex ligt de sleutel bij de bodem: ‘beter bodembeheer kan de biodiversiteit 
vergroten en de waterkwaliteit verbeteren’. Maar het ontbreekt nu nog vaak aan kennis 
en praktijkvoorbeelden, evenals aan een lange termijn visie. Agrariërs zijn nog teveel 
met de korte termijn bezig. De aanzet voor die bredere visie moet natuurlijk vanuit de 
sector zelf komen, maar de agrarische coöperaties en adviseurs zouden hier ook een 
grotere en actievere rol in moeten oppakken.

BETER BODEMBEHEER VOOR EEN GROTERE 
BIODIVERSITEIT EN EEN 

BETERE WATERKWALITEIT
Frank van Gaalen in gesprek  met

Alex Datema -  voorzitter van BoerenNatuur

Agrarische collectieven 
BoerenNatuur.nl is de nieuwe koepel van de agrarische collectieven, en Alex Datema is 
de nieuwe voorzitter. Agrarische collectieven zijn vrijwillige samenwerkingsverbanden 
van agrariërs en andere grondgebruikers voor het uitvoeren van agrarisch 
natuur- en landschapbeheer. In het gedecentraliseerde natuurbeheer zijn zij de 
ontvangers van subsidie, sluiten contracten af met de boeren en doen ook zelf de 
handhaving en controle. De 40 collectieven in Nederland dekken het hele land. 6300 
boeren hebben nu via collectieven een contract afgesloten voor agrarisch 
natuurbeheer, waarmee 60.000 ha is gemoeid. Alex verwacht dat op langere termijn 
8000 boeren zullen meedoen, met 100.000 ha. Waterkwaliteit speelt in de collectieven 
wel een rol, maar tot nu toe nog een beperkte en zit vooral nog in het stadium van 
pilots. Alex verwacht dat waterbeheer en de bijbehorende biodiversiteit de komende 
jaren belangrijker wordt. BoerenNatuur.nl stimuleert de uitwisseling van informatie 
hierover tussen de collectieven en monitort het proces; het is aan de waterschappen 
om de fysieke effecten te meten. 

Motivatie agrarisch natuurbeheer
Alex is naast voorzitter van BoerenNatuur.nl ook melkveehouder in het Groningse 
Briltil en is op zijn bedrijf al jaren bezig met agrarisch natuurbeheer; zo past hij op 17 
hectare weidevogelbeheer toe.
Alex: ‘boeren doen mee in de collectieven om verschillende redenen: uit idealisme, uit 
de overtuiging dat het op de langere termijn voor de landbouw van belang is om met 
meer aspecten rekening te houden dan alleen productie, en uit economische 
overwegingen’. Vooral deze laatste groep kan volgens Alex worden uitgebreid, maar 
daarvoor ontbreekt nu het budget. Alex zelf doet vooral mee aan agrarisch 
natuurbeheer vanuit het maatschappelijke belang ervan.

Te weinig budget en andere belemmeringen
De belangrijkste belemmeringen voor de collectieven om meer maatregelen mogelijk 
te maken is volgens Alex in de eerste plaats geld: er zijn meer boeren die mee willen 
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Kringlooplandbouw als blauwdruk voor duurzame productie
Duurzame productie, bijvoorbeeld met kringlooplandbouw, is volgens Rienk het 
leidmotief voor waterkwaliteitsverbetering in het veenweidegebied. In de 
kringlooplandbouw wordt rekening gehouden met de op het bedrijf aanwezige en 
geproduceerde hulpbronnen en voorraden zoals zonlicht, mineralen, arbeid, 
organische stof en energie. Er worden zo weinig mogelijk stoffen van en naar het 
bedrijf gebracht. De laatste tijd is bodemkwaliteit daar nadrukkelijk als aandachtspunt 
bijgekomen. In de agrarische opleidingen kan hier meer aandacht aan worden besteed. 
Rienk verwacht dat het melkveehouders op langere termijn gaat lukken om de 
transitie naar duurzame productie te maken: ‘kringlooplandbouw moet mainstream 
worden’. Het helpt als het Rijk kringlooplandbouw met kwaliteitsverbetering van 
bodem en water als ‘blauwdruk’ zou opleggen.
 

Nieuwe vrienden
De agrarische natuurcollectieven en erfbetreders (adviseurs zoals de bedrijfs- en 
veevoeradviseur, de loonwerker en collega-boeren) zijn volgens Rienk de ‘nieuwe 
vrienden’ van de water(kwaliteit)beheerders die de transitie naar duurzame landbouw 
mogelijk kunnen maken. Ook het Rijk kan zich meer als vriend opstellen: bijvoorbeeld 
door voor de nieuwe Delta-aanpak Waterkwaliteit met middelen te komen en de deur 
open te zetten voor andere partijen om mee te denken en te werken aan 
waterkwaliteit. Daarmee kan er een brug worden 
geslagen tussen de officiële invulling van de 
Kaderrichtlijn Water en de energie en beweging 
bij ondernemers en beheerders in de regio.

BETERE WATERKWALITEIT IN ZICHT 
DOOR DUURZAME LANDBOUW

Frank van Gaalen in gesprek met

Rienk Schaafsma - coördinator nutriëntensamenwerking 
veenweiden Rijn-West

Bij elkaar aan de keukentafel
Rienk Schaafsma is adviseur watermanagement bij Waaloord en voor één dag in de 
week coördinator nutriëntensamenwerking veenweiden in West-Nederland. Voor 
Rienk betekent dit vooral het bij elkaar brengen van werelden, soms ook aan zijn 
‘keukentafel’ in Woerden, vlakbij de Oude Rijn die stroomt door het veenweidegebied. 
Samen met boeren, waterschappen, bedrijfsadviseurs en agrarische collectieven kijkt 
hij daarbij naar agrarische bedrijfsvoering, economie, milieu en ecologie. Volgens 
Rienk gebeurt er al veel, zoals groenblauwe diensten en de toepassing van de 
kringloopwijzer, en is het belangrijk om kennis en ervaringen uit te wisselen en elkaar 
te inspireren tot verbetering.
 

Nutriëntensamenwerking veenweiden
Met de Bestuursovereenkomst nutriënten in veenweiden Rijn-West (2013) hebben de 
provincie, waterschappen, LTO en agrarische natuurverenigingen afgesproken 
gezamenlijk aan de slag te gaan met kansrijke maatregelen om emissies van 
nutriënten naar het grond- en oppervlaktewater te beperken en zo de waterkwaliteit te 
verbeteren. Binnen de nutriëntensamenwerking worden veel projecten uitgevoerd, 
waarin niet alleen meerdere partijen, maar ook meerdere beleidstrajecten bij elkaar 
komen zoals: Kaderrichtlijn Water, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, Proeftuin 
Natura2000 Veenweiden, agrarisch natuurbeheer.

Te weinig geld
Steeds meer boeren doen aan de projecten mee vanuit economische overwegingen, 
maar ook vanuit rentmeesterschap: goed voor je grond zorgen en je bedrijf 
voorbereiden op de toekomst. Rienk vindt het wel wrang dat het steeds weer moeite 
kost om financiering van projecten rond te krijgen, zelfs voor een nu succesvol project 
als Bewust Boeren in Gouwe Wiericke: ‘te weinig geld is en blijft een belemmering’. 
Er moeten middelen zijn om bovenwettelijke maatregelen van de boeren te betalen en 
daarmee de omslag van bulk- naar duurzame productie met aandacht voor bodem en 
water mogelijk te maken.
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achter de deur), de moeilijkheden om POP3-subsidies te regelen, en de druk voor 
agrariërs om de productie te richten op de korte termijn, met teeltcontracten, kortere 
pachten en noodzakelijke inhuur van loonbedrijven voor bodembewerking waarbij de 
machines steeds groter en zwaarder worden. De uitdaging ligt in het benoemen van 
voordelen op bedrijfsniveau. Dit kan gewoonweg een subsidie of hogere productieop-
brengst zijn, maar ook valt te denken aan betere benutting van nutriënten het bedrijf  
minder afhankelijk maken van gevolgen van klimaatverandering (denk aan droogte, 
verzilting, extreme regenval).
 

We hebben elkaar nodig
Waterkwaliteit is voor zowel de waterschappen als agrariërs van groot belang. We 
hebben elkaar nodig. LTO heeft niet voor niets het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer 
bedacht. Want waterkwaliteit en intensieve landbouw hoeven elkaar helemaal niet 
tegen te werken. Het gaat om een juiste benadering die van 2 kanten moet komen. De 
agrariërs zouden meer oog en aandacht moeten hebben voor de (de sloten en vaarten 
die grenzen aan hun percelen), en waterbeheerders meer oog en aandacht voor de 
landbouwbodems. Er zijn diverse goede voorbeeldprojecten waar op deze manier 
successen worden geboekt. Koplopers hierin kunnen aan collega-agrariërs het goede 
voorbeeld geven. En waterschappen die met boeren samenwerken om het 
slootbeheer en bodembeheer te verbeteren, 
kunnen dit uitdragen naar collega’s. 
Waterschappen kunnen een gebiedsgerichte 
aanpak regisseren en daarbij samen met 
agrariërs zoeken naar maatwerk oplossingen. Om 
goed samen te werken is het wel nodig elkaars 
taal beter te begrijpen. Het helpt daarbij als de 
doelen op lokaal niveau voor de agrariërs helder 
worden gemaakt en maatwerk op bedrijfsniveau 
wordt ondersteund met tools zoals de Kringloop-
wijzer. Samen de schouders eronder en 
versterken van prikkels voor gedragsverandering 
en financiële prikkels.

LANDBOUW EN WATERKWALITEIT 
RIJN-WEST, VAN DOEMDENKEN NAAR 

MOTIVEREND SAMENWERKEN
Peter Schipper in gesprek met 

Dorine Kea en Kees van Rooijen - LTO

Nutriëntenbelasting landbouw in Rijn-West nog te hoog?
De waterkwaliteit in Nederland is onvoldoende om de doelen van de KRW te bereiken. 
De diffuse belasting vanuit de landbouw met nutrienten en gewasbeschermings-
middelen is de laatste decennia flink vermindert maar nog altijd aanzienlijk en lastig 
om met generiek beleid verder terug te dringen. En met het Deltaplan Agrarisch 
Waterbeheer (DAW) wordt beoogd om lokale knelpunten aan te pakken door middel 
van maatregelen op het bedrijf. Met een samenspel van generiek beleid en 
aanvullende maatwerk  maatregelen hopen LTO Noord, de ministeries en de regionale 
waterbeheerders dat de diffuse belasting vanuit de landbouw zodanig vermindert dat 
de waterkwaliteit zichtbaar verbetert en KRW-doelen wel worden bereikt. Echter, als 
landelijke evaluaties van de KRW-plannen uitwijst dat door de diffuse belasting van 
nutrienten en bestrijdingsmiddelen de KRW-doelen in 2027 bij lange na niet zullen 
worden gehaald, is de basis om boeren te motiveren om het beter te doen niet best.  En 
het helpt ook niet mee als er geen duidelijk en consistent beeld is over het aandeel van 
de landbouw in de diffuse belasting. 
 
Voor Rijn-west zijn Dorine en Kees en Dorine optimistisch. “We zijn er bijna. Bemesting 
is sterk terug gelopen en voor derogatie zijn de richtlijnen streng. Deze invloeden van 
generiek beleid zijn zichtbaar in de waterkwaliteit. Wel zijn er nog uitdagingen in de 
diffuse nutriëntenbelasting. Daarvoor is maatwerk nodig. In terugdringen van 
erfafspoeling, aanpak van uitspoeling uit zandgronden, emissies van kassen, 
bloembollenteelt en beter benutten van de bodem liggen kansen om af- en uitspoeling 
verder terug te dringen”. Rekening moet worden gehouden met de gebied specifieke 
knelpunten. Historische belasting, veenafbraak en kwel dragen in landbouwgebieden 
ook bij aan hoge nutriëntenbelasting. Dat maakt het lastig de doelen duidelijk richting 
de sector te communiceren en deze in beweging te krijgen.
 

Werken aan bodemstructuur
Met name in de bodem ligt de mogelijkheid om win-win situaties te creëren. Een goede 
bodemstructuur is heel belangrijk om water te bufferen. Zo kunnen we langer en beter 
gebruik maken van water en bijvoorbeeld ook verzilting het hoofd bieden. Daarnaast 
heeft dit als voordeel dan nutrienten niet meer zo snel afspoelen, maar eerst gefilterd 
worden door de bodem en zo minder in het oppervlaktewater terecht komen. Voor een 
boer is de bodem natuurlijk een essentiële bron voor de productie. We kunnen hier nog 
grote stappen zetten. De indruk is dat het vak bodemkunde in de agrarische 
opleidingen momenteel te weinig aandacht krijgt.
 

Prikkels voor agrariërs 
Hoe komen we tot een grote verbreding van succesvolle pilots en initiatieven naar het 
grote peloton? Belangrijke drempels zijn de prikkels voor agrariërs (financieel, stok 
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ruim 80% van het landbouwareaal mee met Schoon Water, de gemiddelde 
milieubelasting door bestrijdingsmiddelen blijft in deze gebieden onder het gestelde 
doel van 500 milieubelastingspunten.

Voor de doelgroepen in het stedelijk gebied ligt het vraagstuk inmiddels  anders. Op 1 
maart jl. is een verbod in werking getreden op professioneel gebruik van chemische 
onkruidbestrijding op verhardingen. De Schoon Water gemeenten zijn al  voordat 
chemische onkruidbestrijding werd verboden omgeschakeld naar niet-chemisch 
beheer. Zij waren goed voorbereid op de veranderde regelgeving.  Bewoners 
krijgen jaarlijks tips om hun tuin en erf op een milieuvriendelijke manier onkruidvrij te 
houden. Binnen de doelgroep bedrijven zijn hoveniers begeleid. Een aantal bedrijven 
(o.a. Heineken, Bavaria, Kempen Airport) heeft zich gecertificeerd voor de Barometer 
Duurzaam Terreinbeheer.

Stap voor stap!
Het is voor de waterkwaliteit effectiever als iedereen een kleine verbetering doorvoert 
(en daarna weer één) dan dat enkelen het perfect doen en de anderen niets doen. Want 
uiteindelijk bepaalt de totale emissie de waterkwaliteit. Veel kleine stappen dragen 
meer bij aan de waterkwaliteit dan een enkele grote. Stel dus geen onhaalbare doelen 
maar zorg voor geleidelijke verbetering en zorg dat iedereen blijft meedoen, stap voor 
stap. 

De samenwerking tussen de agrarische sector, de watersector en het publieke domein 
leidt tot wederzijds begrip, uitwisseling van kennis en gedragen oplossingen. 
Dergelijke relaties moeten wel worden onderhouden want anders raken partijen van 
elkaar vervreemd en verliezen zij wat zorgvuldig is opgebouwd. 

SCHOON WATER VOOR BRABANT, 
SCHOON WATER VAN BRABANT

Thomas ter Laak in gesprek met 

Sandra Verheijden - Brabant Water

Bronnen voor drinkwater en Bestrijdingsmiddelen
De aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen in grondwater heeft al jaren de aandacht 
van het drinkwaterbedrijf Brabant Water. Brabant Water gebruikt grondwater als bron 
voor drinkwater. In het verleden werd  de norm van 0,1 µg/l in grondwater in Brabant 
regelmatig overschreden. En ook nu zijn soms nog te hoge concentraties bestrijdings-
middelen in het grondwater.  Dit is  het drinkwaterbedrijf een doorn in het oog.

Voor drinkwaterbedrijven staat het belang van de waterkwaliteit centraal,  in andere 
sectoren kunnen andere belangen leidend zijn.  De vraag is hoe deze partijen kunnen 
zorgen voor een goede waterkwaliteit, zonder dat men (te veel) wordt beperkt in 
activiteiten, kosten te hoog of (bedrijfs) risico’s te groot worden?!

De handen ineen
Brabant Water sloeg vijftien jaar geleden de handen ineen met provincie, de landbouw 
(ZLTO en Duinboeren) en de Brabantse waterschappen met als doel om concentraties 
van bestrijdingsmiddelen in het grond- en oppervlaktewater te reduceren in het project 
“Schoon water voor Brabant”. Doelstelling was om samen met de landbouw èn 
doelgroepen in het stedelijk gebied (gemeenten, bewoners en bedrijven) de uitspoeling 
van bestrijdingsmiddelen naar grond- en oppervlaktewater terug te brengen tot onder 
de norm voor bestrijdingsmiddelen.

Het project startte ooit in één grondwaterbeschermingsgebied bij Waalwijk, maar 
breidde zich al snel uit naar 11 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden om ten 
slotte (voor de landbouw) heel de provincie Noord Brabant te beslaan. 

Wel of niet verbieden?
Door de resultaten van de samenwerking in Schoon Water is het in Brabant niet 
gekomen tot extra restricties van het gebruik van bepaalde middelen binnen 
grondwaterbeschermingsgebieden.  Een verbod op specifieke bestrijdingsmiddelen in 
grondwaterbeschermingsgebieden leidt eerder tot gebruik van andere middelen 
zolang het achterliggende vraagstuk (bijvoorbeeld ziektedruk in een gewas) niet 
opgelost is. Andere middelen zijn niet altijd beter voor de waterkwaliteit,  andere 
oplossingen zoals mechanische onkruidverwijdering, weerbaar gewassen, en een 
gezondere bodem, in de meeste gevallen wel.

In de landbouw is de oplossing gezocht in praktische maatregelen zoals bijvoorbeeld 
keuze voor minder belastende middelen, mechanische onkruidbestrijding en het 
verbeteren van de toediening zodat emissies naar grond- en oppervlaktewater worden 
beperkt. Daarnaast werden innovaties, gericht op het reduceren van emissies van 
bestrijdingsmiddelen, gestimuleerd. Op deze manier is de milieubelasting door 
bestrijdingsmiddelen flink gereduceerd zonder dat dit tot onacceptabele kosten of 
bedrijfsrisico’s voor de agrariërs leidde. In de grondwaterbeschermingsgebieden doet 
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Kringlooplandbouw is al meer dan 10 jaar onderwerp van praktijkimplementatie en 
staat standaard in de top-3 bij oplossingsrichtingen voor beter watersysteem. Hoe 
maken we de overgang naar een duurzamer bodem-watersysteem? Hoe kunnen 
waterschappen inspelen op deze thematiek, en deelnemers stimuleren tot 
verdergaande verduurzaming? 

Gezamenlijk de bestaande kennis gebruiken
Het grootste knelpunt is niet zozeer kennis op dit moment, maar opschaling naar de 
praktijk. Om dat te kunnen bewerkstelligen is de input van meerdere partijen 
noodzakelijk, een overstap naar duurzame landbouw is als ondernemer alleen niet 
eenvoudig uit te voeren. 

BODEMBEHEER BIJ PACHTPERCELEN
Mattijs Hehenkamp in gesprek met

Gerard Ros - Nutriënten Management Instituut

Ligt in de interactie bodem-water-landbouw de oplossing?
Om de doelen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) te realiseren is een sterke reductie 
van emissies naar watersysteem noodzakelijk. Als het gaat om de meststoffen is de 
landbouw, naast de emissies uit de rioolwaterzuiveringen, een grote leverancier. Via 
de mestwetgeving en de vele milieunormen is al veel vooruitgang geboekt. De laatste 
jaren ligt een sterke focus op de interactie bodem-water-landbouw, waarbij soms heel 
enthousiast wordt gereageerd op agrarisch bodembeheer als de oplossing voor alle 
waterkwaliteitsvraagstukken. Maar is dat ook echt de oplossing?

Kennis van bodem en water maakt het verschil
Gerard Ros is onderzoeker bij het Nutriënten Management Instituut in Wageningen. Hij 
is actief betrokken bij ontwikkelingen op het grensvlak van bodem, water en landbouw, 
zoals de ontwikkeling van innovatieve maatregelen voor bodembeheer en bemesting. 
Het uiteindelijke doel is een duurzaam agrarisch bedrijf waar ‘schoon water’ een vast 
onderdeel van is. In deze context werkt hij ook als beleidsmedewerker waterkwaliteit 
bij het waterschap AGV. Hij opereert op het grensvlak van bodem en water, en ziet 
daarin bij uitstek de sleutel tot succes.

De praktijk is nog weerbarstig, praktische bezwaren of onbekend-
heid?
Bij veel ondernemers bestaan zorgen over dalende bodemvruchtbaarheid. Onderzoek 
spreekt dit overigens tegen. Toch wordt de aanvoer van nieuwe vormen van organische 
stof onderzocht. Het aanvoeren hiervan en de daarmee gepaard gaande vergrote 
opbrengst zou ervoor kunnen zorgen dat nutriënten worden vastgehouden. De vraag 
blijft echter of de aanvoer nou echt nodig is, en of het echt een bufferende werking 
heeft.
Een ander issue is de kortstondige pacht, waardoor weinig wordt geïnvesteerd in 
bodemkwaliteit. Meetsystemen en certificering en labels zijn erg lastig omdat 
veranderingen in bodemkwaliteit niet op korte termijn meetbaar zijn. Is het mogelijk 
om bodemvruchtbaarheid in geld uit te drukken? Zo ja, kan dat dan ook bij 
pachtcontracten worden ingepast om tot duurzaam beheer te komen? 

“opschaling naar de praktijk is 
het grootste knelpunt ”
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melkprijs laag en dat maakt het investeren in een omschakeling naar biologisch bedrijf 
lastig. Hadden adviseurs van bijvoorbeeld de Rabobank Herman dan niet drie jaar 
geleden moeten adviseren toen over te stappen omdat de melkprijs toen nog goed 
was? 

Wie is aan zet?
Wie is er aan zet in de transitie naar een duurzame melkveehouderij? Wie zit er bij de 
boeren aan de keukentafel om te adviseren over een transitie naar duurzame 
landbouw? Wie heeft invloed, naar wie wordt geluisterd, en hebben die adviseurs de 
juiste informatie?

“Investeren voor omschakeling naar 
biologisch is lastig met zo’n lage melkprijs”

DUURZAME LANDBOUW, 
OOK VOOR EEN GOEDE WATERKWALITEIT

 
Marloes van der Kamp en Mattijs Hehenkamp in gesprek met 

Herman Bongen - agrariër

Nederland op weg naar duurzame landbouw
Nederland is het land van tulpen, molens, zeilschepen en koeien in de wei. Hoewel 
koeien en weilanden een mooi en vertrouwd beeld zijn, is de toename van het aantal 
koeien sinds decennia ook een bron van zorg voor meerdere partijen. De vele koeien 
zorgen voor een overproductie aan melk en daarmee een daling van de melkprijs, 
waardoor lange tijd een melkquotum heeft gegolden. Tevens zorgde de bijkomende 
hoge mestproductie voor een overschrijding van milieunormen in bodem en water. 
Vorig jaar is een nieuw hoofdstuk toegevoegd. Op 1 april 2015 is de melkquotum 
afgeschaft, wat kansen biedt voor Nederland als het gaat om de concurrentie op de 
exportmarkt. Tegelijk is een wetsvoorstel in voorbereiding waarmee per 1 januari 2017 
fosfaatrechten worden ingevoerd. Dit zorgt weer voor een nieuw soort quotum.
Nederland is in transitie naar een duurzame landbouw, en heeft de weg ingeslagen 
naar optimale bodembenutting, ecologisch gezond water en hopelijk ook financieel 
gezonde agrarische bedrijven. 

Toekomstgericht
Herman Bongen heeft een melkveebedrijf met ca 80 koeien. Een gedeelte van zijn land 
is in eigendom en een gedeelte van zijn land heeft hij in langjarige pacht. Hij denkt 
graag na over de toekomst van de melkveesector en ziet twee opties: (1) opschalen 
naar minder maar grotere bedrijven  en (2) downscalen naar meer en kleinere 
bedrijven die op een duurzamere manier melk produceren. Het liefste zou hij met zijn 
bedrijf omschakelen naar een biologische boerderij.

Financiering en wetgeving
Herman Bongen loopt tegen een aantal obstakels aan bij het omschakelen naar een 
biologisch bedrijf zoals  financiering (omschakelen vraagt een investering) en de 
beperking van de huidige wet- en regelgeving.  Hij zit klem en met hem meerdere 
bedrijven. Zijn er een andere opties? Dan toch maar stoppen? Op dit moment is de 
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bron van avontuur met boeiende dieren, zoals Schillie de schildpad en Sjakie de 
rivierkreeft. Maar ook met spannende belevenissen als er weer eens een kluis met 
geheime inhoud wordt gevonden. 

Met de lokale sportvissers heeft Aaf een prima relatie. “Ze gaan respectvol met de 
vissen om en helpen met het inventariseren van soorten en maten”. Geroerd vertelt 
ze dat sommige vissers het wondje van de haak netjes met dettol ontsmetten, voordat 
de vis in de gracht wordt teruggezet. De vissers helpen haar met inventarisaties en 
tellingen, die Aaf weer deelt met de instanties.

De gevestigde orde heeft Aaf omarmd. De gemeente voorziet haar van materialen en 
huurt haar in als adviseur. Bestuurders gebruiken haar aanpak als voorbeeld voor 
andere beleidsterreinen. 

Het werk van Aaf inspireert. De kattenklimtouwen hangen inmiddels al in 22 steden in 
Nederland. Het project met schone grachten breidt zich uit naar andere wijken in de 
stad. Het incidenteel verwijderen van fietsen en winkelwagentjes is uitgegroeid tot een 
ware happening waar met man en macht aan wordt gewerkt. 

Aaf is een heel gelukkige ’stadssnorkelaar’. Ze leerde haar wijk(genoten) veel beter 
kennen, kan door haar werk kiezen welke media ze het liefst te woord staat, kreeg vele 
prijzen en is een enthousiaste en graag gehoorde spreker.

Bruggenbouwen
John Steegh vat het succes van Aaf op www.stadsgrachten.nl als volgt samen: “Aaf 
verbindt mensen, dieren, grachten en instanties”. Aaf is een gedreven bruggen-
bouwer. Met positivisme, respect en vertrouwen brengt ze partijen samen die nodig 
zijn om grachten om te toveren tot een paradijs. Ze sluit slimme coalities met mensen 
die haar willen helpen. En ze is 
zeer communicatief. Schijnbaar 
terloops verbetert ze met haar 
werk de cohesie van de buurt en 
verbindt ze schoon water met tal 
van maatschappelijke thema’s. 
Gaaf Aaf! 

ADVISEUR STADSGRACHTEN 
Harm Gerrits in gesprek met 

Aaf Verkade - Adviseur Stadsgrachten

Visreservaat in de binnenstad
Leiden, Havenwijk. Een volksbuurt aan de rand van de binnenstad. Grachtjes en kleine 
huisjes. Mijn oog valt op een bordje in de gracht: “Let op: visreservaat”. Nu pas valt het 
me op dat de gracht er prachtig bij ligt. Glashelder water, overal waterplanten. Onder 
de bladeren zie je scholen jonge vis wegschieten. Op de zoutkisten naast de steile 
bruggen zijn foto’s gedrukt die vertellen over de vissen die in de gracht leven. Er 
drijven reddingsnestjes voor watervogels. “Onderdeel van het drijvende 
eilandenproject in de Havenwijk” zegt het bordje. Langs de bruggen hangen touwen, 
zodat de katten uit de gracht kunnen klauteren. Wat is hier aan de hand?
 
Bevlogen bewoners
Dit is het werk van Aaf Verkade. Ik spreek haar in haar huisje, tussen de aquaria met 
rivierkreeften en stekelbaarsjes. Ze relativeert haar rol onmiddellijk: “We zijn met z’n 
allen bezig met onze grachten: de bewoners, de gevestigde orde en de sportvissers. 
Wat je hier ziet hebben we samen bereikt. Al die mensen zijn mijn helden.”
 
Aaf woont al ruim vijftien jaar in de Havenwijk. Ze is freediver en heeft jaren in het 
buitenland in haar vrije tijd dolfijnenbezocht en bestudeerd. Terug in Leiden viel haar 
het heldere water op in de gracht voor haar deur. Al snel lag ze er met zwemvliezen, 
duikbril en snorkel in. Uren lang bekeek ze gebiologeerd de waterwereld. Goudgele 
zeelten, nieuwsgierige karpers en kleine modderkruipers. In een surrealistisch land-
schap van onderwaterplanten, legio fietswrakken en afgezonken kantoormeubilair. Dit 
was gaaf.
 
Jarenlang stak ze al haar vrije tijd in de grachten van haar buurt. Het verlies van haar 
baan kwam als een geschenk uit de hemel. Nu kon ze full-time aan de slag met haar 
projecten in- en rond de grachten. Sinds kort is ze de eerste Nederlandse “adviseur 
stadsgrachten”.
 
Enthousiast aan de slag
Natuurlijk moesten de mensen uit de buurt eraan wennen dat Aaf in een duikpak in de 
gracht dreef. Maar al gauw gingen ze op zwoele zomeravonden mee met het 
nachtelijke zaklampvissen langs de kant. Dankzij de kattenklimtouwen keken ze 
steeds vaker dóór het wateroppervlak heen. Inmiddels helpen ze Aaf met van alles. 
Ze zijn apetrots op hun grachten: het zijn de mooiste van heel Leiden. En bovenal: de 
bewoners zijn elkaar veel beter leren kennen. De buurt is leuker geworden.

De buurtkinderen vinden Aaf geweldig. Een paar van hen zijn vaste helpers, die precies 
weten welke vis waar te vinden is. Eén van hen weet inmiddels zo veel van het 
waterleven, dat hij (op zijn elfde!) al zelf rondleidingen verzorgt. Kinderen zien alles 
en attenderen Aaf hierop. Ze enthousiasmeren hun ouders. De waterwereld blijkt een 
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Niet chique, wel exclusief
Gezien de bijzondere flora en fauna en het behoud van het landschappelijke karakter, 
is het beheer door de bewoners een succes. Het chique van de ijsclub is misschien 
verleden tijd, maar het is zeker een exclusief stukje natuur.

EEN BIJZONDER NATUURGEBIEDJE 
MIDDEN IN DE STAD

Gerlinde Roskam in gesprek met

Arnoud Wolff - voorzitter van bewonersvereniging 
De Zilveren Schaats in Utrecht

Natuur achter een hek
Een bordje “Natuurgebied De Zilveren Schaats” en “Geen vrije toegang”. Dat is wat je 
als buitenstaander ziet van De Zilveren Schaats. Achter de bordjes een strook grasland 
met bosjes, ingeklemd tussen een watergang en de geluidsschermen van de Water-
linieweg aan de oostkant van Utrecht. Een artikeltje in de Oostkrant attendeerde me 
op het gebiedje achter de bordjes en was de aanleiding voor een afspraak met Arnoud 
Wolff, voorzitter van bewonersvereniging De Zilveren Schaats. Hij vertelde uitgebreid 
over de historische en ecologische waarde van het gebiedje en over het beheer ervan. 

Isolement gewenst
Het gebied was onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en gelegen rond een 
voormalige gedekte verbindingsweg tussen fort De Bilt en fort Vossegat. Door de 
opgeworpen wallen konden militairen zich veilig verplaatsen en dit wallenpatroon is 
nog altijd te zien. Waar de aarde was weggegraven, vormde zich een watergang die nu, 
net als de landtong, de Zilveren Schaats heet. De naam van het gebied is afkomstig van 
de chique ijsclub voor legerofficieren en notabelen van de stad, die aan het begin van 
de 20ste eeuw langs deze watergang was gevestigd. 
Nadat defensie het gebied afstootte, en daarmee het isolement zou worden opgeheven 
en de oprukkende bebouwing een bedreiging vormde, trokken de bewoners van de 
woningen aan de andere kant van het water aan de bel. 

Beheer door bewoners en schapen
Sinds 1999 wordt het gebied in nauwe samenwerking met de gemeente Utrecht en het 
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden beheerd door de bewoners. Alle bewoners 
van de ruim 60 huizen die grenzen aan het water zijn lid van de bewonersvereniging 
en een groot aantal is actief betrokken bij het onderhoud van het gebied en de zorg 
voor een kudde schapen. Ook de Gemeente Utrecht zet haar beste beentje voor, door 
bijvoorbeeld het gras niet machinaal maar handmatig te maaien en het hooi met paard 
en wagen af te voeren. 

“een groot aantal bewoners is actief 
betrokken bij het onderhoud van het gebied”
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goed ontwerp kunnen onkruidgroei en ziektes in planten worden voorkomen. Ook gaat 
Velt het gesprek aan met verkopers van pesticiden en met overheden. Zo zullen 
gemeenten worden aangespoord om zowel bij het beheer van verhardingen als van 
groen het goede voorbeeld te geven. 

Alleen ga je snel, samen kom je verder
Velt heeft de afgelopen maanden gesprekken gevoerd met het ministerie van I en M, 
waterschappen en drinkwaterbedrijven. Inmiddels hebben die zowel in financieel als 
in communicatief opzicht hun support toegezegd. Velt wil het succes van de campagne 
vergroten door samen te werken met andere actoren. De waterkwaliteits-
specialisten van het KNW zitten op posities die daarvoor van eminent belang zijn.
Vandaar de oproep: KNW..., doe mee!

Want: alleen ga je snel, maar samen kom je verder! 

KNW EN VELT GAAN SAMENWERKEN
Michiel Bil  in gesprek met

Rien Klippel - Velt 
(Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren)

Nieuw duo aan de slag om pesticidengebruik in groen te beëindigen
Het KNW gaat op 6 oktober 2016 een grensoverschrijdende samenwerking aan met 
haar nieuwe vriend: Velt. Ze waren alle twee op zoek naar een nieuwe relatie en liepen 
elkaar deze zomer zomaar tegen het lijf op het strand bij Vlissingen. Ze hebben met 
elkaar afgesproken dat ze gaan samenwerken aan het verder afbouwen van pestici-
dengebruik door burgers, overheden en bedrijven. Want dat is hard nodig voor de ver-
betering van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Omdat velen Velt nog niet kennen 
stelt het KNW haar nieuwe vriend aan u voor.

Gezonde way of life
Velt is de Vereniging voor ecologisch leven en tuinieren: een club van meer dan 16 000 
enthousiaste leden die mensen verleiden een ecologische levensstijl te ontwikkelen. Ze 
doen dat niet zozeer met een opgeheven vinger, maar zij geven het goede voorbeeld; 
ze delen kennis en vertalen ecologisch leven naar de dagelijkse praktijk. Velt werkt 
vanuit vier kernthema’s: de ecologische moestuin, de ecologische siertuin, ecologische 
voeding en ecologisch leven. Samengevat komt het er op neer dat Velt staat voor een 
gezonde way of life met een minimale impact op de leefomgeving. Velt brengt daarvoor 
in Vlaanderen en Nederland een leger van 1000 vrijwilligers op de been.

2020 pesticidenvrij
Het KNW en Velt hebben elkaar “gevonden” rondom de Velt-campagne “2020 
Pesticidenvrij”. De campagne loopt van juni 2016 tot eind 2020. Zij is ingegeven door 
de droom dat tegen 2020 iedereen die gebruik maakt en wil genieten van openbaar 
-  of particulier groen, dat kan doen zonder zich zorgen te maken over de aanwezigheid 
van pesticiden. Pesticidenvrij tuinieren moet in 2020 zo vanzelfsprekend zijn dat onze 
levenskwaliteit, onze gezondheid en de biodiversiteit om ons heen op die manier 
versterkt worden.  De zorg en aandacht voor de kwaliteit van grond- en oppervlakte-
water is daarin een belangrijk onderdeel. 

De campagne richt zich primair op de verandering van het gedrag van nog niet 
overtuigde burgers. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat zij zeer onzorgvuldig 
omgaan met pesticiden. Gebruik van pesticiden is trouwens veelal overbodig: door een 
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van de overheden gezet. Het fungeert eigenlijk als loket voor burgers met goede 
ideeën. Dat zou je op meer terreinen moeten doen! Want waar moet je anders naartoe 
bellen met een goed idee. Zo wordt het ook meer ‘ons’ water!

Ga met mensen in gesprek, niet vanuit hun belang, maar wat ze belangrijk vinden
Als overheden beleid maken zouden ze moeten beginnen bij de mensen. Ga met hen 
in gesprek, wat drijft hen? Wat voor waarde kennen zij toe aan hun leefomgeving? Van 
daaruit kun je toewerken naar iets waar beiden wat aan hebben. 
Probeer mensen te verleiden niet meteen vanuit hun belang te praten maar vanuit 
wat ze belangrijk vinden en willen bereiken. Belangen of standpunten staan zo los van 
mensen zelf. 

Overheden gaan teveel uit van regels en eigen maatregelen en staan te weinig open 
voor mensen de waarde van iets in laten zien en te verleiden tot eigen initiatieven

GA UIT VAN MENSEN!
Corine van den Berg in gesprek met

Erna Krommendijk - Milieufederatie Noord-Holland

De overheid die alles wel regelt
Als overheid regelen we alles altijd zo goed dat burgers vaak niet eens doorhebben 
welk probleem er eigenlijk is. Het verklaart wellicht ook deels de houding ‘de overheid 
ruimt het wel op’. Een groot deel van de Nederlanders leven en werken ver onder 
de zeespiegel, maar  hebben geen idee wat daar allemaal bij komt kijken. Misschien 
moet je voor wateroverlast eens een plein onder laten lopen bij een flinke regenbui. Bij 
waterkwaliteit werkt dat net zo, en zou je misschien eens een gracht vol plastic moeten 
laten volstromen. Aan de andere kant kun je zo’n probleem als overheid ook niet over 
de schutting gooien. Mensen gaan niet alles uit zichzelf opeens regelen. Maar meer 
bewustwording kan geen kwaad.

Niet de regels, maar de mensen zijn de drijfveer
We zijn in gesprek met Erna Krommendijk, die zich als senior projectleider bij de 
Milieufederatie Noord-Holland al 20 jaar inzet voor een leefbare en mooie wereld. Ze 
houdt zich binnen de milieufederatie bezig met veel onderwerpen. Ze houdt het meest 
van de ‘levende’ onderwerpen zoals duurzame landbouw, voedsel, duisternis, stilte, 
water en bodem. 
Haar drijfveer is om vanuit mensen te werken. Niet vanuit regels. Erna is een boeren-
dochter en dat uit zich in een ‘hands on’ werkwijze. Ze houdt van aanpakken en 
concrete zaken. Ambtenaren zouden volgens Erna minder in vergaderzalen moeten 
doorbrengen en meer buiten. Laten zien en voelen wat er mooi is buiten en wat je 
graag wilt bewaren. Bijvoorbeeld ‘stilte’. Daarover kun je praten in de zin van wat er 
allemaal niet mag. Maar je kan mensen ook stilte laten beleven om de waarde ervan te 
ervaren.

Maak problemen tastbaar, en sta open voor ideeën
De Milieufederatie heeft een enquête gehouden over waar mensen zich het meest 
zorgen over maken. Voor waterkwaliteit was dat vooral ‘kleine stofjes’: 
bestrijdingsmiddelen, microplastics. Dat zou je misschien meer zichtbaar moeten 
maken, want soms moet je juist problemen laten zien. Organisaties als de 
Milieufederatie kunnen voor de overheid een intermediair zijn. Om kleine initiatieven 
van mensen te faciliteren en er in ieder geval open voor te staan. Bijvoorbeeld zoals in 
Amsterdam via Rainproof wordt gewerkt aan allerlei projecten en initiatieven om 
wateroverlast als gevolg van de klimaatverandering op te vangen. Dit bureau is apart 
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Maar bij de duikclub? Dat waren amateurs. Stel nu dat zij onder water gewond zouden 
raken. Dan was het waterschap verantwoordelijk. Mooi initiatief, maar hij adviseerde 
om niet mee te doen.

Daar zat K. De provincie had net enkele tienduizenden euro’ s overgemaakt, maar hij 
kon de duikclub geen opdracht geven. Met een zwaar hart belde hij de duikclub, om 
te vertellen dat het plan mislukt was. De vrolijk wapperende vlag ging halfstok. Geen 
grote snoeken, geen meervallen, geen palingen. Een investering van dagen schrijven 
en praten was voor niets. Rot-waterschap.

K. toog naar zijn subsidie-adviseur. Het geld moest terug naar de provincie, het 
waterschap kon er niets meer mee. Maar, zo sprak de subsidie-adviseur, het is onder 
overheden niet gebruikelijk om subsidiegelden teug te geven. Hij verzocht K. om een 
passende alternatieve besteding te zoeken.

Overheid en participatiesamenleving?
Daar zat K. Zijn goede contact met de duikclub had een forse deuk opgelopen. Hij had 
voor niets zijn nek uitgestoken. En tot overmaat van ramp moest hij een nieuwe 
besteding voor het geld gaan zoeken. Nee, zijn mening stond vast. Nooit meer 
meedoen aan leuke initiatieven van de buitenwereld. Voortaan zou hij gewoon zijn 
ambtenarenwerk doen en netjes om 5 uur naar huis gaan. Die participatiesamenleving 
is prachtig. Maar overheden zijn daar absoluut niet voor toegerust.

OVERHEDEN ZIJN NIET TOEGERUST VOOR 
DE PARTICIPATIEMAATSCHAPPIJ

Harm Gerrits in gesprek met

het waterschap

Duikparadijs
Nadat het waterschap maatregelen heeft genomen, is de Molenplas glashelder gewor-
den. De locale duikclub is enthousiast, de plas is veranderd in een duikparadijs. Maar, 
het is een beetje saai onder water. Helder water, stortsteen en blubber. Tot één van de 
leden een goed idee kreeg. Bij een bevriende aannemer lag een grote partij afgekeurde 
rioolbuizen. Als ze die nu eens op de bodem plaatsten als schuilplaats voor vissen. 
Dan zou het onder water een stuk leuker worden. Al spoedig droomden de duikers van 
ontmoetingen met enorme palingen en meervallen. Aan de slag dus.

Waterschap en duikclub werken samen
K. werkt bij de beleidsafdeling van een waterschap. Hij heeft al een tijdje contact met 
de duikclub in de Molenplas. Zelf is hij ook enthosiast duiker. De duikclub stuurt hem 
vaak mailtjes met fotoos van vissen die ze onder water hebben gezien. En ze vertellen 
hem zaken over de plas die hij nog niet wist. Ze verzamelen schelpjes, die hij gebruikt 
in zijn onderzoek. 

Op een dag belde de duikvereniging. Wat zou het waterschap er van vinden als er 
een partij rioolbuizen in de plas geplaats zou worden? Hij was al snel enthousiast en 
beloofde navraag in zijn organisatie te doen.

Regels zitten in de weg
Voor het idee was geld nodig. Om machines en professionele duikers te huren. K. werd 
gebeld: hebben jullie ergens een potje? Na enig zoeken ontdekte K. dat de provincie 
een subsidiefonds voor dit soort initiatieven had.

Er was 1 hindernis: de provincie kon alleen de eigenaar van de plas sponsoren. En zo 
rijk waren de duikers niet. Wie bezit er nu een plas? Na enig gepraat kwam de oplos-
sing. Het waterschap zou de subsidie aanvragen en deze doorsluizen naar de duikers. 
De provincie ging akkoord en kende de subsidie toe. De vlag ging uit, het zou eindelijk 
leuk worden onder water.

K. ging in gesprek met zijn chef. Die was blij, past mooi bij “van buiten naar binnen”. 
Een belangrijke denklijn bij het waterschap. Maar, zo adviseerde de chef, loop nog 
even bij onze jurist langs. Dat deed K. De jurist vond het een leuk initiatief. Maar, in 
juridische zin is dit geen subsidietraject. Er wordt namelijk een werk gerealiseerd. En 
dat is gewoon een opdracht.

Bij opdrachten is het heel belangrijk dat het werk goed uitgevoerd wordt. En dat de 
veiligheidsregels worden gerespecteerd. Bij de professionele duikers zat dat wel goed. 

“de duikers vertellen me zaken over de 
waterplas die ik nog niet wist”
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Nederlandse aanpak. Ervaringen worden uitgewisseld via nieuwsbrieven, 
netwerkdagen  en intervisie. De initiatieven zijn talloos. Het Havenbedrijf Rotterdam 
stimuleert innovaties om afval uit het water te vissen.  Architecten denken na wat ze 
met afval kunnen doen in hun ontwerpen. De cosmetica-industrie heeft afspraken 
gemaakt met betrekking tot de  kleine plastic deeltjes die in tandpasta’s en 
douche-gels zitten of vrijkomen bij het wassen van fleecekleding. Henno van Dokkum 
(Rijnland) heeft voor de UvW een werkgroep zwerfafval in het leven geroepen. En nog 
veel meer.

Vele handen maken licht werk
Johanna heeft aan het onderwerp plastics en alle projecten die er lopen haar handen 
vol. Gelukkig hoeft zij dit werk niet alleen te doen en worden vele projecten en 
initiatieven door verschillende partijen opgepakt. Samenwerking in dit veld levert 
veel ideeën en inspanning op. Maar ook de politieke aandacht groeit, zoals iedereen 
gemerkt heeft aan het beleid op plastic zakjes, nieuws in media, de Kamervragen die 
gesteld worden en aandacht voor de circulaire economie. Bewustwording is belangrijk, 
waardoor ook een gedragsverandering bij mensen optreedt. 
Want: Het afval in water en op zee is van niemand en dus van ons allemaal.

PLASTIC EN WATER,
EEN VERSPILLENDE COMBINATIE

Hannie Maas in gesprek met

 Johanna Minnaard - RWS WVL

Opruimactie
Voorjaar 2016: Langs de oevers van de Maas lopen vele mensen in gekleurde hesjes 
met een plastic zak in hun handen. Aan de kant staan al vele gevulde vuilniszakken 
klaar om afgevoerd te worden. Wat is hier aan de hand? Het is de jaarlijkse opruiming 
van al het plastic dat zich verzameld heeft langs de rivier. Beheerders en honderden 
vrijwilligers spannen zich in om de rivier en haar oevers weer schoon te krijgen. Niet 
alleen om afval richting zee te voorkomen. Maar ook om te laten zien dat plastic afval 
in water een opkomend onderwerp is waar we met z’n allen voor staan. Want plastic is 
een fantastisch product en hoort niet thuis in het milieu. . 

Persoonlijke betrokkenheid én veel hulptroepen
Johanna Minnaard van Rijkswaterstaat speelt een belangrijke rol in de problematiek 
rond plastic. Een aantal jaren geleden werd ze geraakt door het vele plastic dat na een 
hoogwaterperiode als gordijnen in de bomen en struiken op de oevers van de Maas 
hing. Johanna specialiseerde zich tijdens haar werk in kennis over afval. Bij het zien 
van deze troep dacht ze: “dit moet de maatschappij niet willen. Bovendien is het zonde 
om dit afval te verspillen, het kan nog prima gebruikt worden als grondstof voor aller-
lei producten”. 
In haar werk aan dit onderwerp zijn er veel mensen en organisaties met kennis, wil en 
slagkracht die haar verder helpen. Van afvalbedrijven tot gemeenten en van startups 
tot waterbeheerders. Deze personen zijn onmisbaar! Johanna kan hen faciliteren in de 
praktijk en andersom helpen zij Johanna om het onderwerp op de agenda te krijgen en 
innovaties verder te stimuleren. 

 
Er is veel te doen
Een van de maatregelen vanuit de Kaderrichtlijn Marien is de aanpak rivieren: veel 
afval komt via rivieren in zee terecht. In het project Schone Maas werken rijk, 
waterschappen, natuurbeheerders, provincie, gemeenten, kunststof producerende 
bedrijven  en vele vrijwilligers samen om na een hoogwaterperiode de oevers van de 
Maas schoon te maken.  Het IVN coördineert in opdracht van de provincie de 
opruimacties, gemeentes zorgen voor een financiële vergoeding voor de verenigingen 
die opruimen en Rijkswaterstaat bekostigt de afvoer van het afval. Het succes van de 
samenwerking ligt in het feit dat ieder gaat voor een schone rivier en daaraan bijdraagt 
vanuit zijn eigen belang. Opruimen is de basis van de samenwerking, daarnaast vindt 
er onderzoek en educatie plaats. 

Het initiatief van Limburg heeft vervolg gekregen in Brabant, aan de Schelde, de Waal 
en de IJssel onder de noemer Schone Rivieren. Ook aansluiting met landelijke acties, 
zoals “NL doet”  is een groot succes en internationaal is er belangstelling voor de 
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Op die andere manier het gesprek insteken - zonder tevoren al opties voor te kunnen 
leggen waaruit moest worden gekozen - was vooral de eerste keren spannend. Dat 
bleek telkens weer onterecht. Johan en Marlies spraken graag over wat ze wilden 
bereiken en begrepen best dat ze ook rekening met de ander moesten houden. Ze 
gingen met vertrouwen weer terug naar hun collega’s.

Moraal
Met ingraven in schuttersputjes kom je niet ver. Als je de tijd neemt om de ander en 
zijn situatie en belangen te begrijpen en jezelf open opstelt, wordt jij ook sneller 
begrepen. Met die basis kan je samen veel voor elkaar krijgen. Dat is niet alleen 
effectief, maar het maakt je werk ook gemakkelijker en leuker! Als er al veel kou in 
de lucht zit of de belangen groot zijn kan het goed zijn om een onpartijdige derde het 
gesprek te laten leiden.

En bedenk vooral ook: Die ander, jij en ik … we zijn soms net mensen!

WE ZIJN NET MENSEN
Harm Gerrits ontmoet

Wouter Stapel - Royal HaskoningDHV

Situatie
“Pas op dat het waterschap je geen oor aannaait!” krijgt Johan van gemeente A vóór 
het overleg te horen. “Met de gemeente kan je goed afspraken maken, maar 
vervolgens komt er niets van terecht. Ze zijn te druk met het blussen van brandjes.” 
wordt Marlies van waterschap B vlak voor het overleg toegefluisterd.
Het werd een goed gesprek tussen gemeente, waterschap en adviseur. Over wat ieder 
wilde bereiken, wat daar voor nodig was en hoe men elkaar daarbij kon ondersteunen. 
Achteraf dachten A en B “Waar was die waarschuwing nou voor nodig?”

Persoon
Wouter staat als adviseur met zijn ene been stevig in de inhoud en met zijn andere in 
het proces. Enerzijds doet hij hydraulische analyses aan riolering, zuivering en 
watersysteem. Anderzijds trekt hij planprocessen en gezamenlijke optimalisaties, 
waarbij het naast inhoud gaat om geld, belangen, oud zeer en wat je daar verder zoal 
tegen kan komen.
Wouter staat positief in het leven en denkt vooral in termen van wat mogelijk is en hoe 
je dat (met elkaar) voor elkaar kan krijgen. Al doende heeft hij ervaren dat die positieve 
insteek kan helpen om mooie resultaten te bereiken - bijvoorbeeld zoals in de Situatie 
hierboven.
Naast zijn werk bij Royal HakoningDHV is hij ook als ZZPer actief, als trainer en work-
shopleider met focus op de Menskant van de Watersector.

Uitdaging
Er zijn altijd wel redenen om uit te gaan van het negatieve. Dat de ander je dwars wil 
zitten. Een waterwereld vol normen nodigt daarbij uit om het vooral te hebben over wat 
je (maar vooral ook de ander) moet doen en niet over wat ieder wil bereiken. Dan krijg 
je al snel het gevoel dat, als je een vinger geeft, de ander gelijk je hele hand wil nemen 
- en niet om te schudden.

Een op een met collega’s, waterschappers, gemeentemensen, burgers en bestuur-
ders pratend constateerde Wouter telkens weer dat er best een goede basis was voor 
samenwerken, maar dat er vaak ‘belemmerende overtuigingen’ in de weg zaten. “Dat 
krijg ik intern niet uitgelegd.” “En wie moet dat betalen?” “Die ander heeft vast een 
verborgen agenda.” “Als ik niet wat extra vraag krijg ik niet wat ik nodig heb.” Als 
daardoor de hakken in het zand staan komt er niet veel beweging.

De uitdaging was dus om die hakken uit het zand te houden. Dat bleek het best te gaan 
door het niet gelijk over keuzes en oplossingen te hebben, maar vooral over wat ieder 
wil bereiken. Wat belangrijke criteria / randvoorwaarden zijn waar een oplossing aan 
moet voldoen. Door het accent te leggen op wat je wél wil en niet op wat je níet wil. Met 
als insteek een gesprek tussen mensen en niet alleen tussen functionarissen of tussen 
burger en overheid.
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slotte is sprake van een verschil in de investeringshorizon; binnen de industrie worden 
terugverdientijden van maximaal enkele jaren gehanteerd waardoor innovaties met 
lange terugverdientijd vaak niet worden omarmd. 

Industriële symbiose
Hoe kunnen we deze drempels wegnemen? De overheid kan een rol spelen door het 
aanpassen van regelgeving en het stimuleren van innovaties om processen een duwtje 
in de rug te geven. Maar het gaat uiteindelijk om slimme samenwerkingsverbanden 
tussen verschillende partijen en allianties tussen sectoren zodat producten uit 
proces- en afvalwater ten volle kunnen worden benut: Industriële symbiose!

“binnen de industrie worden 
terugverdientijden van 

maximaal enkele jaren gehanteerd 
waardoor innovaties met lange 

terugverdientijd vaak niet 
worden omarmd”

INNOVEREN BINNEN EN BUITEN DE SECTOR 
Thomas ter Laak in gesprek met

 Michiel Adriaanse - KCPK/SKIW/DBC

Hergebruik van afvalwater
Voor het maken van papier is veel water nodig en het effluent van de papierindustrie 
heeft specifieke karakteristieken: het is warm, arm aan nutriënten en bevat naast 
de energie allerhande interessante organische componenten. In het verleden was er 
binnen de papierindustrie, net als in de meeste industrieën, aandacht voor zuiveren en 
afvoeren van effluent ter bescherming van mens en milieu. In de verwaardings-
hiërarchie staat boven het zuiveren van water om het te (kunnen) lozen, het 
terugwinnen van stoffen uit afvalwater of het produceren van nieuwe materialen uit de 
aanwezige componenten.  

De papierindustrie loopt voorop
Op een congres rond industrieel watergebruik realiseerde Michiel Adriaanse van het 
Kenniscentrum Papier en Karton (KCPK), tevens bestuurslid van Stichting 
Kennisuitwisseling Industriële Watertechnologie (SKIW) en het Dutch Biorefinery 
Cluster (DBC) zich, dat de papierindustrie één van de koplopers op het gebied van 
recycling, duurzaamheid en slim omgaan met afvalwater is. Het afvalwater kan veel 
waardevolle componenten bevatten. Zo werken in Eerbeek verschillende 
papierfabrieken samen bij het terugwinnen en hergebruiken van gereinigd water. 
Daarbij wordt warmte, kalk, zwavel en biogas geproduceerd. Nieuwe technologieën 
maken het mogelijk om uit het afvalwater ook hoogwaardige producten te maken zoals 
bio-polymeren.

Drempels
Door de relatief lage prijs van water is een business case op waterbesparing niet 
eenvoudig. Vaak komen samenwerkingen en innovaties op het gebied van hergebruik 
van water alleen van grond door de parallelle voordelen op het gebied van energie en 
chemicaliën. Wet- en regelgeving kan echter soms belemmerend zijn voor het inzetten 
van teruggewonnen componenten uit zijstromen van de ene sector binnen een andere 
sector. De teruggewonnen en geproduceerde componenten hebben dan geen afnemer. 
Daarnaast zijn innovaties vaak gedreven door technologische ontwikkelingen en niet 
door een vraag vanuit de markt, waardoor implementatie nogal eens uit blijft. Ten 
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Economie, veiligheid en stank
Joop denkt dat acceptabele niveaus van gevaar en stank van mestverwerkings-
installaties mogelijk zijn. Daarvoor moeten de best beschikbare technieken worden 
ingezet en dat is alleen betaalbaar bij een voldoende grote schaal. ‘Wat we nodig 
hebben zijn goede voorbeelden van mestverwerkingsinstallaties, om het wantrouwen 
op het platteland weg te nemen.’ Volgens Joop is mestverwerking economisch 
haalbaar. Ook daarvoor is schaalgrootte van belang, evenals een professionele 
bedrijfsvoering. ‘Fraudebestrijding is dan wel een belangrijk aspect. Nu worden
tientallen procenten van de mest illegaal afgezet’. De overheid is daarbij aan zet om te 
zorgen voor strenge handhaving. Maar nog belangrijker volgens Joop is dat de over-
heid iets doet aan de verschillen tussen de waardering van kunstmest en van 
producten uit mestverwerking: er zou geen verschil moeten zijn tussen de 
gebruiksmogelijkheden van nutriënten uit kunstmest en die uit mestverwerkings-
producten. ‘De belangrijkste taak voor het rijk is deze verschillen weg te nemen en zo 
de afzetmogelijkheden van mestverwerkingsproducten te verbeteren.’

MESTVERWERKING ALS ONDERDEEL VAN 
KRINGLOOPLANDBOUW OP 

WEST-EUROPESE SCHAAL
Frank van Gaalen in gesprek met

 Joop Baltussen - consultant, BACO adviesbureau en 
WaterCollectief

Mestverwerking: oplossing voor het mestoverschot?
Sinds 2014 zijn agrariërs die op hun bedrijf meer fosfaat produceren dan zij binnen de 
gebruiksnormen kunnen aanwenden, verplicht een deel hiervan te verwerken. Dat 
betekent óf het exporteren van het fosfaat uit de mest naar het buitenland, óf het 
zodanig bewerken van de mest dat het fosfaat niet terugkeert naar de Nederlandse 
landbouw. Dit lijkt een goede oplossing, maar het verzet tegen mestverwerkings-
fabrieken is groot. Omwoners zijn bang voor stankoverlast en het gevaar van giftige 
stoffen, natuur- en milieuorganisaties zien mestverwerking niet als een oplossing: 
‘mestverwerking lost het mestoverschot in Nederland niet op’ (Milieudefensie), 
‘kringlopen in de landbouw worden nog verder verstoord’ (Partij voor de Dieren). Joop 
Baltussen, consultant bij BACO adviesbureau en WaterCollectief, is het hier niet mee 
eens. Joop is adviseur van onder andere mestverwerkers, provincies, waterschappen, 
rijkswaterstaat en LTO. Volgens hem kan mestverwerking een grote rol spelen in het 
verminderen van de hoeveelheid nutriënten in het water, als alle partijen gezamenlijk 
de handschoen oppakken.

Kringlooplandbouw
Volgens Joop is mestverwerking niet strijdig met kringlooplandbouw. ‘Je moet wel kij-
ken naar de juiste schaal: kringlooplandbouw is op het niveau van bedrijven vaak niet 
mogelijk, gezien de grote productie en bijbehorende bedrijfsvoering. Het juiste niveau 
om het landbouwsysteem te beschouwen is West-Europa.’ De Nederlandse mestmarkt 
kent een overschot aan fosfaat, maar Europese markten dichtbij Nederland, zoals 
Midden-Frankrijk en Noord- en Oost-Duitsland, hebben een fosfaattekort. Producten 
van mestverwerking kunnen worden afgezet in deze markten. Als daarbij kunstmest 
wordt vervangen door mestverwerkingsproducten, draagt dit bij aan het sluiten van de 
mineralenkringloop op West-Europees niveau. Belangrijk is dan wel dat de producten 
van mestverwerking goed worden afgestemd op de behoeften van de akkerbouwers. 
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PR offensief
Een goede discussie over de voor- en nadelen van het product en de presentatie van de 
resultaten bij een groter publiek kan daar mogelijk verandering in brengen. Misschien 
komen er dan meer partijen over de drempel om met deze succesvolle innovatie aan 
de slag te gaan in hun watersysteem.

INNOVATIE DOOR GEBRUIK TE MAKEN 
VAN DE ZON

Arno van Breemen in gesprek met

 Bart Hellings - EZ, innovatie MKB 
en Mark Hensen - Solar Bee

Troebele soep 
Elke Nederlandse waterbeheerder kent het probleem: alle ambities ten spijt blijft het 
lastig om de waterkwaliteit in plassen en meren op peil te krijgen. Blauwalgen, 
gelaagdheid, zuurstofloosheid en slibaanwas; zeker als het zwemwater betreft heeft 
een waterbeheerder zijn handen vol. 

SolarBee
De SolarBee, een vernuftig apparaat op zonne-energie, wordt in Amerika en meer 
dan 15 andere landen al veelvuldig toegepast bij waterkwaliteitsproblemen in meren 
en plassen. Mark Hensen legt uit hoe het principe werkt: op basis van zonne-energie 
en zonder toevoeging van chemicaliën worden continue grote hoeveelheden water 
gemengd. De SolarBee vergroot hierdoor het zelfherstellend vermogen van het water. 
In Amerika zijn meer dan 400 meren en plassen succesvol met de SolarBee behandeld. 
Dat is voor de directie Groene Groei en Biobased economy van EZ de reden om 
SolarBee te stimuleren om het product ook op de Nederlandse markt aan te bieden.
Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft in 2013 de eerste SolarBee in de Krabbe-
plas, een ondiepe zeer voedselrijke zwemplas geïnstalleerd. Na de installatie werd de 
blauwalgendruk jaarlijks steeds kleiner en de zwemseizoenen langer. In 2015 is er ook 
waterstofperoxide toegevoegd en is er geen zwemverbod en/of -waarschuwing meer 
afgegeven. 

Wat de boer niet kent …
De vraag is wel waarom er in Nederland nogal wat aarzeling lijkt te zijn voor groot-
schaliger toepassing. Naast initiële kosten lijkt veel weerstand toch te maken te 
hebben met onbekendheid met het product: veel waterbeheerders gaan liever uit van 
vertrouwde technieken dan van iets nieuws. 

“veel waterbeheerders gaan liever uit van 
vertrouwde technieken dan van iets nieuws”
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“er wordt nog steeds veel niet-toegelaten 
klassieke antifouling gebruikt in de praktijk”

SUCCESVOLLE HANDHAVING OP 
ANTIFOULING

Arno van Breemen in gesprek met

 Marianne Braam - ILT

Terugdringing van antifouling
Al jaren maakt onder andere de Unie van Waterschappen zich hard voor de 
terugdringing van het gebruik van milieuschadelijke antifouling op boten. Vaak met 
weinig succes, want de lobby vanuit de verfindustrie en de watersportbranche is 
behoorlijk sterk. Verder lopen al jaren onderzoeken en experimenten met minder 
schadelijke alternatieven, maar die blijken vaak niet succesvol, of alleen onder 
specifieke omstandigheden, of ze hebben andere ongewenste neveneffecten. Daarom 
wordt er nog steeds veel niet-toegelaten klassieke antifouling gebruikt in de praktijk, 
ondanks een aantal geldende verboden.

100 inspecties
De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft een handhavingsactie op touw 
gezet die zich vooral richtte op de leveranciers en distributeurs van de verf in 
Nederland. Ze hebben ruim 100 inspecties uitgevoerd naar de antifoulingverf die in de 
handel wordt aangeboden. Hierbij zijn een flink aantal overtredingen geconstateerd. Er 
zijn bijvoorbeeld middelen aangeboden die niet in Nederland toegelaten zijn, middelen 
waarvan de toelating verlopen is of verfblikken hebben een onjuist etiket. Ook wordt in 
de meeste gevallen niet voldaan aan de administratieverplichtingen uit de Wet gewas-
beschermingsmiddelen en biociden.

Illegale handel
Er lijkt bij de distributeurs veel onbekendheid te zijn over wat precies de regels zijn. 
Daarnaast zijn er verven uitsluitend bedoeld voor professionele toepassers, die niet 
door particulieren mogen worden gebruikt. Het is voor de ILT lastig om te controleren 
of de verf aan de juiste gebruiker (particulier of professioneel) wordt verkocht en door 
de juiste gebruiker wordt toegepast.
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In het proces om tot passende oplossingen te komen heeft WMD nauw samengewerkt 
met de dierenverzorgers. Want wie weet er beter wanneer en hoeveel een olifant poept 
en welk deel daarvan in het water terechtkomt? En wie kan er beter vaststellen of een 
olifantendrol drijft en zo ja, hoe lang het duurt voordat de drol uiteenvalt? Het voordeel 
van het betrekken van de dierenverzorgers is dat zij begrijpen wat er komt kijken bij 
een goede zuivering en dat zij bereid zijn de olifantendrollen (ja ze drijven) van het 
water te scheppen, de stranden regelmatig te reinigen en de roosters en zeefplaten te 
ontdoen van grofvuil. 

Het resultaat is dat bezoekers kunnen genieten van fraaie, heldere waterpartijen en 
zelfs - en dat is uniek – nijlpaarden via een kijkraam onder water kunnen bekijken. 
Door het water met 2000 m3 per uur rond te pompen over een trommelzeef en twee 
parallelle ultrafiltratiesystemen met een capaciteit van 240 m3 per uur op te stellen is 
het mogelijk ook in het nijlpaardenbassin een aanvaardbaar doorzicht te behalen. 
Toegegeven, in de loop van de dag kunnen acht volwassen nijlpaarden voor een 
zodanige vuilbelasting zorgen dat zelfs met een dergelijke zuiveringsinspanning het 
water niet de hele dag kraakhelder kan worden gehouden.
 
Waar een wil is …..
Met de ingrediënten creativiteit, flexibiliteit, bereidheid tot samenwerking, enthousi-
asme, doorzettingsvermogen, pragmatisme en natuurlijk technische knowhow heeft 
WMD samen met de dierentuin veel bereikt. Er is tegen acceptabele kosten een duur-
zaam watersysteem gecreëerd dat zorgt voor een aantrekkelijke en gezonde leefomge-
ving voor de dieren en dat er bovendien voor de bezoekers aantrekkelijk uitziet.

HELDER WATER IN DE ZOO
Martin de Haan ontmoet

 Simon Dost - Waterleidingmaatschappij Drenthe

Een dierentuin in grondwaterbeschermingsgebied
De Es van Emmen is een grondwaterbeschermingsgebied. In zulke gebieden zijn alleen 
activiteiten toegestaan die ‘harmoniëren’ met de functie voor drinkwatervoorziening. 
Provincie en drinkwaterbedrijf zien erop toe dat er geen activiteiten plaatsvinden die 
kunnen zorgen voor verontreiniging van het grondwater. Het Noorder Dierpenpark 
wilde juist in dit gebied graag uitbreiden en zo de Wildlands Adventure Zoo creëren. 
Het idee was om veel nieuwe dierenverblijven te realiseren met grote waterpartijen die 
natuurlijk een goede waterkwaliteit moesten hebben. Het park moest zo aantrekkelijk 
worden dat het aantal bezoekers flink zou toenemen. Om dat allemaal te realiseren 
zonder de grondwaterkwaliteit negatief te beïnvloeden was een enorme uitdaging. 

Samen aanpakken
Gemeente, dierentuin, en Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) besloten in 
eendrachtige samenwerking deze uitdaging aan te gaan. WMD beschikt over de 
technische knowhow om water tot drinkwaterkwaliteit te zuiveren en wilde die kennis 
ook wel inzetten om de bassins van onder meer pinguïns, olifanten en nijlpaarden 
schoon te houden. Daarnaast was het voor WMD natuurlijk ook belangrijk dat het 
grondwater niet werd belast. 

Creëer een kringloop van schoon water ondanks hoge belasting
Simon Dost van WMD vertelt: “In de ‘oude’ dierentuin hadden we als WMD al een 
Waterfabriek gebouwd. Daarmee werd verzameld afvalwater met een biologische 
waterzuivering (de ‘Living Machine’) gezuiverd. Maar met de uitbreiding van de 
dierentuin moesten we nog een flinke stap verder gaan. Het ontwerp van de dierentuin 
voorzag in acht grote waterpartijen. Samen met hemelwater en grijswater (overstorten 
van vijvers en wegen) hebben we het over 30.000 kubieke meter water dat moet 
worden gezuiverd. We wilden voor ál het water gesloten kringlopen creëren, zodat we 
geen water hoeven af te voeren naar het riool. En we wilden voorkomen dat er 
verontreinigd water in de bodem kon infiltreren. Het systeem moest duurzaam, 
robuust én flexibel zijn. En uiteraard mocht het niet teveel kosten. Kortom, genoeg 
randvoorwaarden voor een moeilijke maar leuke puzzel.”

Met die randvoorwaarden en concrete gegevens over aantallen dieren per verblijf en 
volume van de bassins gingen Simon en zijn collega’s aan de slag. De bassins zijn 
voorzien van afdichtingen van beton en folie om infiltratie in de ondergrond te 
voorkomen. Om de verversingstijd van de bassins te beperken tot 2 à 3 uur (nodig voor 
een acceptabele waterkwaliteit) heeft ieder bassin zijn eigen circulatie. Met een 
filterplaat of trommelzeef wordt het water van zwevende delen zoals stro en gras 
ontdaan. Simon kocht voor een prikkie tweedehands filterketels die overbodig waren 
geworden bij Heineken en spaarde zo geld uit dat elders kon worden gebruikt. Bij ieder 
bassin is een pompput aanwezig van waaruit een identieke (en daardoor uitwisselbare) 
pomp zorgt voor circulatie en transport naar de Waterfabriek. Met een innovatief 
ozonisatie-systeem, waarbij een PVC-leiding voor watertransport tegelijk dienst doet 
als reactor, wordt gezorgd voor desinfectie. Verder wordt gebruik gemaakt van be-
staande ultrafiltratie-installaties en zandfiltratie. 
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waterkwaliteit naar voren wordt gebracht bij bv ruimtelijke besluiten. Daarnaast is 
de provincie (het waterschap, het Rijk) niet de enige speler die bepaalt wat er buiten 
gebeurt. Je hebt de wereldmarkt en de Nederlandse concurrentiepositie, grote 
producenten, de Rabobank die meer bepalend zijn in de discussie over duurzame 
landbouw.

Jandirk denkt dat je externe partijen kunt interesseren natuur te realiseren als je 
bedenkt hoe ze er ook voordeel bij kunnen hebben. Of zoals bij groenblauwe diensten 
vrijwillige maatregelen vergoeden. Samen met de waterschappen wordt hier de laatste 
jaren steeds meer invulling aan gegeven. Extra waterberging realiseren in combinatie 
met natuurvriendelijke oevers, gaat immers prima samen.

De overheid als spelleider: tijd voor een aanpak met betrokkenen in de keten
Als overheden ben je verantwoordelijk voor een goede waterkwaliteit maar grote 
marktpartijen, die landbouwproducten afnemen,  zijn meer bepalend voor de richting 
van duurzame landbouw.  Dit vraagt van de overheid een andere werkwijze, met veel 
meer betrokkenheid van de ketenpartijen. In de belangenafweging is waterkwaliteit 
vaak niet doorslaggevend, terwijl het wel een cruciale randvoorwaarde is waar je vaak 
wat voor moet doen om schoon water in de toekomst te garanderen. Met de overheid 
als spelleider, zal waterkwaliteit meer bepalend en meer integraal in de langere 
termijn plannen van ruimtelijke ordening moeten passen. 

WATERKWALITEIT ONDERDEEL 
VAN EEN BELANGENSTRIJD

Corine van den Berg in gesprek met

Martin van der Lee en Jandirk Kieviet - Provincie Utrecht

De KRW voor ecologisch gezond water
Met het vaststellen van de Kaderrichtlijn Water (KRW) zijn ecologische en chemische 
doelen en normen per stroomgebied vastgelegd. Hiermee is de stap gezet naar schoon 
en gezond water in Europa. De Provincie Utrecht hecht belang aan waterkwaliteit 
in een bredere afweging van andere  belangen zoals woningbouw of landbouw. Er is 
ruimte binnen de KRW voor deze afweging. 
Uit het gesprek blijkt dat er minder zorgen zijn over de wateren buiten de KRW.  
Zonder vastgestelde doelen gaat de kwaliteit vooruit, is gebleken. Bij het vaststellen 
van doelen voor deze overige wateren hebben we geen internationale verplichting en 
kun je veel meer kijken naar wat de mensen in dat gebied willen. Zoeken naar kansen 
dus én een kapstok bieden voor het waterschap om ongewenste ontwikkelingen tegen 
te gaan. 

De overheid als spelleider
Het gesprek wordt gevoerd met Martin van der Lee en Jandirk Kievit van de provincie 
Utrecht. Beiden zijn werkzaam bij de afdeling fysieke leefomgeving als beleidsadviseur 
water (Martin) en senior projectleider natuur (Jandirk). 
Als overheid ben je degene die de spelregels bepaalt, meent Jandirk. Je zou nu al aan 
kunnen geven waar je over 50 jaar met de ruimtelijke ordening naartoe wil, zodat 
mensen daarop kunnen anticiperen. Zo kun je toewerken naar een landbouw-
transitie daar waar bijvoorbeeld bodemdaling een te groot probleem wordt. Denk aan 
zilte teelten, energiegewassen. Een energiegewas als olifantengras zou bijvoorbeeld 
heel geschikt zijn rond Schiphol omdat ganzen er niet van houden. Die hoeven dan ook 
niet meer met duizenden te worden afgeschoten.
Helpt het als je in bodemdalingsgevoelige gebieden landbouw omzet naar natuur? 
Vaak is de waterkwaliteit in natuurgebieden ook niet direct goed. Zeker in het begin als 
het waterpeil wordt opgezet vind je juist veel fosfaat in het water. Voor 
natuurontwikkeling is dat ook wel weer interessant. Tenslotte hebben we in de 
Nederlandse delta voedingsrijke bodems, waarom nemen we toch vaak als referentie 
begin 20e eeuw toen er nog geen kunstmest was? Laat dat bij de ontwikkeling van 
dynamische moerasontwikkeling los.  

Anderen zijn meer bepalend voor het halen van doelen
Martin maakt zich zorgen of de KRW doelen worden gehaald zonder lastenstijging, een 
bepalend uitgangspunt van de overheid. Natuurlijk is de overheid niet de enige speler, 
maar ze zijn wel verantwoordelijk.
Het is verder afhankelijk van de politieke kleur van het bestuur hoe sterk 
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COLOFON

Deze bundel is gemaakt door de leden van de Themagroep Waterkwaliteit ter onder-
steuning en voorbereiding van het nationaal symposium Waterkwaliteit op de Kaart III 
op 6 oktober 2016. Het zoeken en in gesprek gaan met nieuwe relaties om samen te 
werken aan waterkwaliteit staat centraal. 

De themagroep bestaat uit de volgende leden: Peter Schipper (WUR-Alterra), Gerlinde 
Roskam (Deltares), Martin de Haan (Royal Haskoning|DHV), Marcel Clewits (Clewits 
Advies), Arno van Breemen (ILT), Corine van den Berg (Waternet|AGV), Frank van 
Gaalen (PBL), Arnold Wielinga (Royal Haskoning|DHV), Harm Gerrits (Hoogheemraad-
schap van Rijnland), Michiel Bil (Provincie Zeeland), Mattijs Hehenkamp (Movares), 
Tessa van der Wijngaart (STOWA/Witteveen+Bos), Marloes van der Kamp 
(Witteveen+Bos), Hannie Maas (RWS WVL), Janco van Gelderen (Provincie Utrecht), 
Anke Durand-Huiting (Waterschap Vechtstromen) en Thomas ter Laak (KWR Water). 
Heel veel dank voor jullie belangeloze inzet!
 
De nieuwe relaties (vrienden) die in deze bundel zijn opgenomen betreffen een 
huisarts, geneesmiddelen fabrikant, ziektekostenverzekering, bank, agrariër, 
landbouworganisaties, agrarische natuurverenigingen, gemeenten, provincies, 
waterleidingbedrijven, milieufederatie, duikclub en andere nieuwe vrienden die 
enthousiast betrokken zijn bij verbetering van de waterkwaliteit. Al deze relaties 
hebben toestemming verleend voor publicatie van de verslagen. Ook hier geldt; heel 
veel dank voor de geleverde bijdrage via interviews.

De drijvende kracht achter het boek is naast de themagroep Monique Bekkenutte en 
haar geweldige team, vanuit het Koninklijk Nederlands Waternetwerk.

Eelco Koolhaas (Ministerie van Verhalen) dacht na over het concept en hielp mee met 
de uitwerking; Twien (Johnny Nextdoor Concept & Design) zorgde voor een strakke 
vormgeving. 
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