
Nicolaas van Everdingen Watermaatwerk 
21 november 2012 1 

Samenwerking loont 

Nicolaas van Everdingen (Watermaatwerk) 
 symposium “Een pluim voor Riet”  

Oosterwijtwerd, 21 november 2012 

Watermaatwerk  
•  Verbinden boer en buro: 

–  “Boeren als waterbeheerders” (Waternet) 
–  “Met maatwerk naar natuurlijk water” (Rijnland) 
–  Verkenning Groenblauwe diensten (Wetterskip Fryslȃn & 

Noorderzijlvest)  

•  Adviesgeus  

  regionaal maatwerk      bruggenbouwer          denken en doen 

Waterbeheer landelijk gebied 
•  Opgave: Meer ruimte voor water(kwal.), flora & fauna 

•  Belangstelling agrariërs leveren diensten 
•  Samenwerking waterschap - landbouw 

–  goedkoper 
–  met minder weerstand meer doen 
–  met meer draagvlak  

 Samenwerking waterschap – landbouw 
vraagt vertrouwen 

Principes 
1. Communiceer op directe wijze, in plaats van met folders, 

brochures en e-mails; 
2. Formuleer intenties, in plaats van regels en procedures; 
3. Discussieer op basis van belangen, in plaats van op claims; 
4. Neem onzekerheden van andere mensen serieus, ook al 

komen ze irrationeel over; 
5.  Doe geen beloften die je niet waar kunt maken.  

 voorbeeld Boeren als waterbeheerders 

•  KRW innovatieproject: “Agrariërs als inrichters en beheerders 
van een duurzaam watersysteem” 

•  Amstel Gooi en Vecht: opdrachtgever/mede-initiatiefnemer  
•  3 Agrarische natuurverenigingen: inbreng gebiedskennis, 

keukentafelgesprekken, controle 
•  Waternet: uitvoerder voor AGV, monitoring  
•  Alterra: kennis ecologie 
•  Watermaatwerk: projectleiding  

•   Financiering: innovatieprogramma KRW ministerie I&M, 
Prov. Utrecht, Waternet 

 werken aan vertrouwen: principe 1  

 Communiceer op directe wijze 

 werken aan vertrouwen: principe 2  

Formuleer intenties, in plaats van regels en 
procedures 
•  “Uw slootwater voldoet niet aan onze KRW normen” 
 versus 
•  “Wij willen samen met u de waterkwaliteit verbeteren door in 

goed overleg slimme maatregelen te nemen” 

•  Intentie landbouwsector: invulling geven aan MVO door 
leveren van Groenblauwe Diensten aan overheden die goed 
inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering, zonder al te veel 
‘rompslomp’ en waar reële vergoedingen tegenover staan. 

 werken aan vertrouwen: principe 3   

Discussieer op basis van belangen, in plaats van 
op claims 

 werken aan vertrouwen: principe 4   

Neem onzekerheden van andere mensen serieus 
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werken aan vertrouwen: principe 5  

Doe geen beloften die je niet waar kunt maken 
•  “U vraagt, wij draaien”; 
•  Mestrechten vervallen; 
•  Continuïteit voor 12 jaar gegarandeerd 

 Uitwerking GBD  
•  Eenvoudige regeling 
•  ANV adviseur en toezichthouder: 

•  Inmeten na aanleg (ANV) 
•  Check op beheer (ANV) 

•  Afrasteren 
•  Gebruik drinkbak 
•  Geen mest en middelen 
•  Ecologische schouw   

•  Continuïteit voor 12 jaar gegarandeerd 
•  Uitbetalen via Nationaal Groenfonds 

 Resultaat samenwerking 

•  48 keukentafelgesprekken 
•  24 deelnemers: 

•  19,8 km boervriendelijke oevers (6,1 ha) 
•  10 visoverwinteringsputten 
•  36 overhoeken 
•  44 duikers 
•  24 drinkbakken 

 Wat drijft ? 

•  Overhoek als oeverhoek 1 
•    

 Wat drijft ? 

•  Afkalving stoppen met aanleg vooroevers 
•  Gedelegeerd opdrachtgeverschap 

 Wat drijft ? plezier! 

•  Wederzijds begrip 
•  Andere bril, waterschap als waterautoriteit (≠ autoritair !) 
•  Vertrouwen, kwetsbaar opstellen 

Kortom: Vertrouwen & Durf 

Samenwerking vraagt: Samenwerking levert op: 
•  Veel enthousiasme, ook bij niet-koplopers 
•  Draagvlak voor natte natuur  
•  GBD in gereedschapskist watergebiedsplannen  
•  Meer doen met minder weerstand en meer 

plezier 
Dank voor uw aandacht! 

Vragen? 

Nicolaas van Everdingen  
projectleider ‘Boeren als waterbeheerders’ 
nicolaas@watermaatwerk.nl 
www.watermaatwerk.nl  
06-43148464 

. 


