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REDACTIONEEL

KENTERING?

Op 15 maart 2023 vinden er belangrijke verkiezingen plaats in Nederland. We 
kunnen dan stemmen voor Provinciale Staten en voor de Algemeen Besturen van de 
Waterschappen. Beide verkiezingen zijn bepalend voor de koers van Nederland. 
Indirect bepalen we op 15 maart de samenstelling van de Eerste Kamer, die van groot 
belang is voor de voortgang van het regeringsbeleid. De waterschapsbesturen die we 
kiezen zijn bepalend voor de uitvoering van het Klimaatbeleid. 

Uit een onderzoek dat in september van het afgelopen 
jaar werd uitgevoerd door Ipsos blijkt dat het 
vertrouwen in de Nederlandse politiek de laatste jaren 
nog nooit zo laag was als in het afgelopen jaar. Zeven 
op de tien ondervraagden geven aan weinig of geen 
vertrouwen te hebben in de Nederlandse politiek. 
Het lage vertrouwen heeft volgens de onderzoekers 
te maken met het ontstaan van nieuwe crises, terwijl 
oude problemen niet worden opgelost. Dit beeld wordt 
bevestigd door het Sociaal en Cultureel Planbureau 
(SCP). Een laag vertrouwen is niet per definitie een 
probleem maar wordt problematischer als mensen 
afhaken of zich actief gaan verzetten. Bijvoorbeeld 
omdat ze er niet meer in geloven dat de politiek bij 
machte is op problemen op te lossen.

De klimaatcrisis en de manier waarop de overheid 
daarmee weet om te gaan is een van de dominante 
maatschappelijke problemen. Lukt het de politiek om 
met passende oplossingen te komen. In ons vorige 
nummer besteedden we aandacht aan de oproep van het 
IPCC dat nu echt snel gehandeld moet worden om het 
klimaatprobleem beheersbaar te houden. De gevolgen 
van klimaatverandering zijn nu (ook in Nederland) al 
merkbaar en worden versterkt in de toekomst. Daarvan 
zijn inmiddels velen overtuigd en roepen op tot actie. 
Gezien de teleurstellende resultaten van de klimaattop in 
Sharm-el-Sheikh blijft de vraag of de politiek kan leveren, 
zeker als er ook andere crises zijn die grote invloed 
hebben op de handelingsperspectieven van de overheid. 
Ondertussen blijven de gletsjers smelten en komen ook 
de grenzen in zicht van incrementele klimaatadaptatie 
en optimalisaties van het bestaande systeem. Zonder 
voldoende mitigatie zullen die grenzen eerder bereikt 
worden, ook in Nederland. 

Door de ‘klimaatstress’ die we nu al ondervinden wordt 
steeds duidelijk dat er stevige keuzes gemaakt moeten 
worden. De kamerbrief over de rol van ‘Water en Bodem’ 
bij de ruimtelijke ordening geeft hoop maar wekt ook 
verwachtingen die waar gemaakt moeten worden. Een 
deel van die verantwoordelijkheid komt bij de nieuwe 
waterschapsbesturen, die het Rijk, gemeenten en 
provincies zullen moeten houden aan de uitgangspunten 
van het kabinetsbeleid. Gezien de toenemende problemen 
van wateroverlast en droogte en afnemende marges in 
de ruimtelijke inrichting kan niet gewacht worden met 
sturen tot na 2030. Het Rijk en ook de (nieuwe besturen 
van) waterschappen staan daarmee voor stevige keuzen 
waar het gaat om het toekomstbestendig onderhouden en 
inrichten van ons land. Maatregelen moeten logisch zijn en 
bijdragen aan de klimaatopgaven.  We weten nu al dat voor 
aanpassingen (en onderhoud) forse investeringen nodig zijn 
in moeilijke tijden. Dat doet onwillekeurig denken aan de 
actie ‘Beurzen open Dijken dicht’ die 70 jaar geleden nodig 
was om de schade van de Watersnoodramp te herstellen 
en de bescherming van de Zuidwestelijke Delta weer goed 
te organiseren. Dat vraagt veel van ons bestuur.

Het komend jaar wil Water Governance tijdschrift 
aandacht geven aan kwaliteit van bestuur. Startpunt is de 
vlootschouw die ons redactielid Herman Havekes afnam als 
bijzonder hoogleraar van de leerstoel ‘Publieke organisatie 
van het (decentrale) waterbeheer’. Verder vindt u in dit 
nummer bijdragen over verbetering van water governance 
door participatie en klimaatadaptatie en sturen met water, 
thema’s die dit jaar vaker zullen terugkomen. Ik wens u 
namens de redactie veel leesplezier en goed bestuur!

Hans Schouffoer
hoofdredacteur M
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Affiche behorend bij de radio inzamelingsactie  
tbv de slachtoffers van  

de Watersnoodramp, februari 1953.  
Ontwerp is van Piet Gertenaar
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DE PLAATS  
VAN WATER
Alfred van Hall*

 
*  Alfred van Hall is dichter en schrijver en oud-dijkgraaf van waterschap Hunze en Aa’s en was bijzonder hoogleraar Waterstaats- en 

Waterschapsrecht aan de Universiteit Utrecht. Hij schreef dit gedicht ter gelegenheid van de oratie van prof.mr.dr. Herman Havekes,  
die bij hem promoveerde.

Het begin: de aarde woest en ledig,
de duisternis ligt op de vloed;
totdat er orde komt en
water dragend wordt voor leven:
dieren, planten, bomen, kruiden;
uit damp ontstaat de eerste regen,
het wemelt wezens waar je kijkt;
als kroon op ‘t werk- zegt het verhaal-
wordt bij de eerste mens de adem ingeblazen;

Vanaf dán leren de mensen respectvol
met het water om te gaan,
het geeft zegen aan het leven,
maar is zondvloed tegelijk;
mensen krijgen kennis over kringloop,
zeeën en rivieren, over vruchtbaar land;

    – – –

Wat is er van die oude mens geworden,
wat is zijn gang door de geschiedenis,
is behoedzaamheid vervangen door 
uitputtend profiteren van wat eindig is?

Moet gedrag slechts via regels komen,
voorbijgaand aan ethiek, moraliteit;
heeft niet ieder mens ten diepste
baat bij toekomstdenken in
het licht van duurzaamheid?

Water heeft de mens niet nodig om water te zijn,
de mens heeft water nodig om mens te zijn.

 

*  Het eerste couplet is een korte  
hertaling van het prachtige eerste 
hoofdstuk van Genesis: De Schepping

*  De laatste twee versregels  
zijn geïnspireerd door het Liefdesgedicht 
van K. Schippers (1936-2021) uit:  
Een leeuwerik boven het weiland, 1980.
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SUCCESVOL DECENTRALISEREN? 
EEN VLOOTSCHOUW VAN HET (DECENTRALE) WATERBEHEER

Prof.mr.dr. H.J.M. Havekes*

 
*  Prof.mr.dr. H.J.M. Havekes is bijzonder hoogleraar publieke organisatie van het (decentrale) waterbeheer aan de Universiteit van Utrecht 

en werkzaam bij de Unie van Waterschappen, en lid van de redactie van dit tijdschrift. 

Op 3 oktober 2022 sprak Herman Havekes zijn oratie uit ter gelegenheid van zijn 
benoeming door de Stichting Schilthuisfonds als bijzonder hoogleraar aan de leerstoel 
‘Publieke organisatie van het (decentrale) waterbeheer’ aan de faculteit Recht, 
Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht.

Mevrouw de Rector Magnificus, leden van het Bestuur van 
de Stichting Schilthuisfonds en van het Curatorium, zeer 
gewaardeerde toehoorders. Begin 2020 bezocht ik tijdens de 
Nieuwjaars-receptie van de Waterschapsbank de expositie 
Rijzend water van Kadir van Lohuizen. Zijn eerdere TV-serie 
Na ons de zondvloed had me al gegrepen, en zijn foto’s en 
korte filmpjes deden dat opnieuw. De klimaatverandering 
heeft een desastreus effect op het peil van oceanen en zeeën. 
Tropische eilandstaten als de Marshall-eilanden en Kiribati 
dreigen volledig onder water te verdwijnen. Aan de Oostkust 
van Engeland verdwijnen door erosie complete huizen in 
zee. Bangladesh heeft binnen een aantal jaren 30 miljoen 
watervluchtelingen. Het zijn slechts een paar voorbeelden van 
wat ons te wachten staat

En dat was dus in 2020. Inmiddels weten we dat ook Zuid-
Limburg kan overstromen en dat 1/5 van Bonaire onder zee 
dreigt te verdwijnen.

Twee weken later werden we wakker geschud door Rutger 
Bregman met zijn open brief aan ons, landgenoten, en zijn 
boekje Het water komt. Bregman hield ons een apocalyptisch 
doembeeld voor van een zeespiegelstijging van misschien 
wel vijf tot acht meter. Weliswaar pas tegen 2200, maar 
dat voelt toch een beetje als overmorgen. In zo’n situatie 
bestaat volgens hem de kans dat we afscheid zullen moeten 
nemen van onze steden in de Randstad. Bregman’s wake-
up call kreeg terecht veel aandacht. Even terecht gooide 
de deltacommissaris flink wat liters olie op de golven om te 
voorkomen dat men in die mooie steden al vast zijn koffers 
ging pakken. Maar toch … Toch zet Bregman je aan het 
denken. In 1859 werd Schokland ontruimd. Rijkswaterstaat 
kon de veiligheid van de paar honderd bewoners niet langer 
garanderen. Is dat ons voorland?

Dit brengt mij op het centrale thema van deze oratie: de  
or ganisatie van het waterbeheer, de water governance. 
Die zal op orde moeten zijn om ons paradijs – de mooie 
beeldspraak heb ik geleend van collega Co Verdaas – te 
beschermen. Dat klinkt heel vanzelfsprekend, maar we 
gaan in Nederland en daarbuiten nogal slordig om met 
de organisatie van het waterbeheer. Soms is de schaal 
waarop het waterbeheer uitgeoefend wordt volstrekt 
ontoereikend. Zo kende Zeeland ten tijde van onze laatste 
grote overstromingsramp meer dan 300 waterschappen. 
Nu hoort u mij niet zeggen dat dit de oorzaak van die ramp 
was, maar geholpen heeft het zeker niet. Nog veel vaker 
is een gebrekkige financiering oorzaak van veel ellende. 
Ook daar kennen we onze eigen voorbeelden van. Een van 
de oorzaken van de bijna-ramp in het rivierengebied van 
1995 was dat het Rijk steeds opnieuw bezuinigde op het 
budget voor de rivierdijkversterkingen. Men legde liever een 
snelweg aan.

Dat kan dus niet. Artikel 21 van de Grondwet draagt onze 
overheid op om haar inwoners tegen overstromingen, 
wateroverlast en droogte te beschermen en voor een 
goede waterkwaliteit te zorgen. Dat wordt er met de huidige 
gevaarlijke klimaatverandering – aldus de Hoge Raad in zijn 
bekende Urgenda-arrest – niet eenvoudiger op. Dit stelt 
dus nog hogere eisen aan onze waterorganisatie. Laten 
we die organisatie vanmiddag eens aan een vlootschouw 
onderwerpen en beoordelen of die op orde is.

De meeste landgenoten van Bregman weten trouwens 
niets van onze waterorganisatie. Gelukkig hebben zij er 
wel opvallend veel vertrouwen in dat de overheid ervoor 
zorgt dat zij veilig zijn. Dit bleek uit recente enquêtes van 
het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Wageningen 
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met zo’n 30.000 km en het aantal aansluitingen met 
bijna 2,5 miljoen tot ruim 8 miljoen is toegenomen. Deze 
efficiencyslag is niet ten koste gegaan van de kwaliteit 
van ons drinkwater. Het drinkwater voldoet bij 99,95% 
van de metingen aan de wettelijke normen. Dit komt direct 
terug in het waarderingsonderzoek uit 2019 onder 6.500 
klanten (650 per bedrijf). Die klanten gaven een gemiddeld 
rapportcijfer van een bijna jaloersmakende 8,1.

Dan de prijs van het drinkwater, want de drinkwaternota 
is geen “belasting”, maar een prijs. Is ons hoogwaardige 
en betrouwbare drinkwater duur? Dat valt reuze mee. De 
gemiddelde prijs, die uit een vastrecht en een variabel deel 
afhankelijk van het feitelijk verbruik bestaat, ligt momenteel 
rond de €1,90 per m3. Gemiddeld €0,50 hiervan wordt 
overigens veroorzaakt door belastingen van met name 
de rijksoverheid (BTW en Belasting op Leidingwater). 
Zonder die belastingen zou het drinkwater dus ruim 25% 
goedkoper zijn. Het feitelijke verbruik – in Nederland zo’n 
125 liter per persoon per dag – tikt dus door in de nota, al 
is dat door het vastrecht beperkt. In Argentinië bestaat het 
Canilla Libre-systeem waarin de huishoudens ongeacht 
hun verbruik betalen voor drinkwater. Het effect van zo’n 
systeem laat zich raden …

Verleden week luidde de Vewin de noodklok. Het is u 
vast niet ontgaan. Door verschillende oorzaken dreigt 

University Research (WUR). In die WUR-enquête 
kreeg RWS een 7,8 en de waterschappen een 7,6. Dat 
vertrouwen schept uiteraard wél verplichtingen.

De organisatie van ons waterbeheer
Drinkwaterbedrijven
Hoe zit onze waterorganisatie in elkaar? Allereerst iets 
over de drinkwaterbedrijven, want die maken ook deel uit 
van onze publieke organisatie van het waterbeheer. Nog 
net, zeg ik er direct bij. Het had weinig gescheeld of de 
drinkwaterbedrijven waren door het paarse marktdenken 
van de jaren negentig net als onze energiebedrijven in 
private handen gekomen. Een motie-Feenstra wist op het 
nippertje te voorkomen dat de laatste ideologische veren 
werden afgeschud. Gelukkig maar. Nutsvoorzieningen 
horen in publieke handen te zijn!

Onze drinkwaterbedrijven hebben een historie van zo’n 
170 jaar. Rond 1850 werd in Amsterdam het eerste 
drinkwaterbedrijf opgericht. Daarna groeide het aantal 
drinkwaterbedrijven tot ongeveer 220 en vanaf 1940 liep dit 
terug naar de 10 van nu.

De afgelopen decennia is sprake geweest van een flinke 
efficiencyslag in de sector. Het aantal medewerkers daalde 
van 8.500 naar circa 5.000. En dat, terwijl het leidingennet 
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de drinkwatervoorziening in de nabije toekomst in 
gevaar te komen. De waterpartners doen er goed aan 
deze noodkreet serieus te nemen. De zorgplicht voor de 
duurzame veiligstelling van de drinkwater-voorziening 
rust op grond van artikel 2 Drinkwaterwet immers op alle 
bestuursorganen. Op het punt van de tariefstelling kunnen 
de drinkwaterbedrijven zélf trouwens ook de nodige 
maatregelen nemen. Ik kom daar nog op terug.

Waterschappen
In deze vlootschouw sta ik iets langer stil bij de 
waterschappen. De aandacht gaat in het bijzonder uit 
naar de ingrijpende institutionele veranderingen van de 
afgelopen decennia. Eerder heb ik wel beweerd dat het 
waterschap opnieuw is uitgevonden. Dat die stelling niet 
al te overtrokken is, wil ik hierna illustreren. Veel van de 
veranderingen zijn in gang zijn gezet door de strategische 
visie Water centraal, die een denktank van de Unie van 
Waterschappen eind 1996 uitbracht. Dit rapport bevatte 
ingrijpende voorstellen. Er werd een hele straat heilige 
huisjes afgebroken. Niettemin waren tien jaar later vrijwel 
alle voorstellen gerealiseerd. Het waterschap heeft aldus 
zélf vormgegeven aan zijn omwenteling en dat maakt de 
kans op succes uiteraard een stuk groter.

Wat zijn dan die grote institutionele veranderingen? Die 
zitten in de schaal, het takenpakket, de samenstelling 
en verkiezing van het bestuur en de financiering van 
het waterschap.

Schaalvergroting
Ons land kende in de vorige eeuw nog enkele duizenden 
waterschappen. Om precies te zijn: in 1950 bestonden er 
2647 waterschappen, in alle kleuren en maten. Men hoeft 
geen aanhanger te zijn van de school big is beautiful om 
te beseffen dat dit aantal aan de ruime kant is. Het werk 
vereist een zekere minimale schaal.

Sinds 2018 kent ons land nog slechts 21 waterschappen. 
Binnen de sector heeft zich vrijwel geruisloos een 
schaalvergroting voltrokken die in ons openbaar 
bestuur ongekend is. Het aantal waterschappen is 
gecentimeerd, als dat ten minste een goed Nederlands 
woord is. Ter vergelijking: het aantal provincies is in 
deze periode toegenomen met één (Flevoland) en het 

aantal gemeenten afgenomen van 1015 naar 344. Alsof de 
waterschappen in een Formule 1-auto de gemeenten op de 
bestuurlijke snelweg met 300 km per uur hebben ingehaald, 
terwijl de provincies een pit-stop uitvoerden. Over die auto 
straks meer.

Takenpakket
Dan het takenpakket. Dankzij het krachtig geformuleerde 
decentralisatie-beginsel van de Waterschapswet droegen 
in de jaren negentig ook de provincies Groningen, 
Friesland en Utrecht het waterkwaliteitsbeheer op aan 
waterschappen. Aanvankelijk voerden zij dit zelf uit. 
Voorts werden omvangrijke stedelijke gebieden, zoals 
Utrecht, Alkmaar en Breda, maar ook de hoog en droog 
gelegen Veluwe, voor het eerst in waterschapsverband 
gebracht. Met de komst van de Waterwet in 2009 kreeg het 
waterschap er verder het grondwater als beheertaak bij. De 
vergunningverlening voor grote grondwateronttrekkingen 
en de grondwaterheffing bleef merkwaardig genoeg 
bij de provincies berusten. Ik kom hier zo nog op 
terug. Ten slotte berust sinds 2011 ook de muskus- en 
beverrattenbestrijding bij de waterschappen. Voorheen was 
dit een provinciale taak.

Die taken worden tegenwoordig heel anders uitgeoefend 
dan vroeger. Van het waterschap wordt verlangd dat 
het zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid toont. 
Hierbinnen is bij voorbeeld ruimte voor het ombouwen 
van rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) tot Energie- 
en Grondstoffenfabrieken. Nog geen 20 jaar geleden 
had niemand daar van gehoord. Die rwzi’s worden 
tegenwoordig trouwens tevens ingezet om de coronacrisis 
te bestrijden. Nog voordat mensen ziek worden, worden 
in hun afvalwater al virusdeeltjes aangetroffen. Big Brown 
Data, heet dat.

Het takenpakket van het waterschap is hiermee ongeveer 
compleet. Wél zou volgens mij serieus moeten worden 
overwogen om het waterschap verantwoordelijk te 
maken voor dat deel van het grondwaterbeheer en 
zwemwaterbeheer, dat nu nog bij de provincie berust. 
Zeker voor dat eerste bestaat volgens mij alle aanleiding. 
De wetgever heeft bij de totstandkoming van de Waterwet 
in 2009 duidelijk een steek laten vallen. Het waterschap 
werd met het grondwaterbeheer belast, maar de 
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vergunningverlening voor een drietal grote onttrekkingen 
en de heffingsbevoegdheid bleef bij de provincie. Bij het 
oppervlaktewater hebben we twee beheerders: RWS of 
een waterschap. Helder dus. Maar bij het grondwater 
hebben gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk 
bevoegdheden. Dat is echt te veel van het goede.

Ik zeg hiermee niets nieuws. De Adviescommissie Water 
toonde zich in haar grondwateradvies van eind 2017 
– ik citeer – “geschrokken van de complexiteit van de 
governance van het grondwaterbeheer. Zelfs deskundigen 
met juridische kennis over het grondwaterdomein geven 
aan dat de governance uiterst ingewikkeld is en dat zij 
regelmatig niet precies weten hoe het is georganiseerd.” 
Ja, als zelfs juristen het niet meer begrijpen … Om dit te 
ondervangen pleitte de Adviescommissie voor een meer 
centrale rol van het waterschap.

Ik sluit daar graag bij aan. Oppervlaktewater en 
grondwater vallen immers niet te scheiden. De gelimiteerde 
bestedingsmogelijkheden van de grondwaterheffing 
zouden dan wél verruimd moeten worden om van deze 
heffing enig remmend effect op het grondwatergebruik 
te doen uitgaan. Tijdens de totstandkoming van de 
vroegere Grondwaterwet werd daar eind jaren zeventig 
reeds door de Tweede Kamer bij amendement toe 
besloten. Een novelle maakte dat echter weer ongedaan. 
Dat betreffende amendement-Van Kuijen zou nog eens 
afgestoft kunnen worden. Zeker na de afschaffing van 
de grondwaterbelasting van de Wet belastingen op 
milieugrondslag in 2012 is ons kostbare grondwater 
gewoon veel te goedkoop. In Denemarken hebben ze dat 
beter begrepen en in 1995 een nieuwe grondwaterheffing 
van €0,67 per m3 ingevoerd. Dat is circa 50 keer het tarief 
van onze gemiddelde provinciale grondwaterheffing. 
Naar verluidt heeft dit het waterverbruik in Denemarken 
gehalveerd. Financiële prikkels werken dus.

Samenstelling en verkiezing van het waterschapsbestuur
Op dit punt hebben zich zeer ingrijpende veranderingen 
voltrokken. Die bestaan vooral uit de opname van de 
ingezetenen in het waterschapsbestuur, de vervanging 
van het personenstelsel door een lijstenstelsel en de 
tegenwoordig met de statenverkiezingen gecombineerde, 
directe verkiezingen. Vooral met die verkiezingen is de 

afgelopen decennia heel wat afgemodderd. Vrijwel alles 
is wel uitgeprobeerd: indirecte en directe, al dan niet 
met de raadsverkiezingen gecombineerde, verkiezingen, 
schriftelijke, telefonische en internetverkiezingen. Steeds 
was óf de opkomst buitengewoon laag óf werden er 
ernstige gebreken geconstateerd. Het lek is echter 
boven. Vanaf 2015 vinden de waterschapsverkiezingen 
gecombineerd met de statenverkiezingen plaats en dat 
blijkt een goede greep. De eerste verkiezingen nieuwe stijl 
vormden met een opkomst van 43,5% en een foutloos 
verloop al een succes. De verkiezingen van 20 maart 2019 
deden er met een opkomst van 51,3% nog een schepje 
bovenop. Ruim 7 miljoen kiezers brachten hun stem uit en 
dat was niet eerder vertoond. Onbegrijpelijk dan ook dat 
enkele Eerste Kamerfracties deze combinatie in het kader 
van het wetsvoorstel over de geborgde zetels ter discussie 
stelden. Gelukkig hebben de indieners en de minister daar 
klip en klaar op gereageerd.

Momenteel speelt als bekend de discussie over de 
geborgde zetels in de waterschapsbesturen. Onder 
druk van de Tweede Kamer heeft de minister een 
adviescommissie aan het werk gezet en deze Commissie 
Boelhouwer heeft gepleit voor afschaffing van de 
geborgde zetels. Vervolgens hebben de Kamerleden 
Bromet (GL) en De Groot (D66) een initiatief-wetsvoorstel 
tot afschaffing van alle geborgde zetels ingediend. Dat 
wetsvoorstel is door het Kamerlid Grinwis (CU) echter 
uiteindelijk ingrijpend geamendeerd. “Geamendeerd” 
is in dit geval trouwens een eufemisme. Eigenlijk is 
door hem een heel nieuw wetsvoorstel ingediend, dat 
weinig met het oorspronkelijke wetsvoorstel te maken 
heeft. Het amendement liet elke geborgde categorie 
twee zetels behouden – een constructie die in feite 
neerkwam op het eerdere advies van de Adviescommissie 
Water. Op werkelijk het allerlaatste moment werden 
via een nieuw amendement de geborgde zetels voor 
de bedrijven geschrapt. Alleen het ongebouwd en de 
natuurterreinbeheerders behouden dus hun twee geborgde 
zetels. De terugvaloptie van de Commissie Boelhouwer, 
weten de ingewijden. Uiteindelijk heeft de Tweede Kamer 
hiermee ingestemd.

Elzinga heeft het initiatief-wetsvoorstel krachtig van de 
hand gewezen en de wetgever opgeroepen zijn huiswerk 
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van het Rijk. Met dat ruime eigen belastinggebied is anno 
2022 circa 3,2 miljard euro gemoeid. Ter vergelijking: 
in 1950 was dat 20 miljoen euro (!) Die eigen inkomsten 
bieden ruimte voor jaarlijkse investeringen van 1,7 miljard 
euro. De water bonds van de Waterschapsbank – die 
bank is ook een typisch Nederlandse uitvinding – komen 
daarbij goed van pas. Vreemd genoeg is dat ruime 
eigen belastinggebied – anders dan de gemeentelijke en 
provinciale bevoegdheid om belasting te heffen – niet 
Grondwettelijk verankerd. Dat zou eigenlijk wél moeten.

Zonder twijfel is het financieringsstelsel één van de 
sterkste elementen van het hedendaagse waterschap. 
Ook de Organisatie voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling (OESO), waarover straks meer, heeft dit 
in 2014 onderkend. Tegelijkertijd oordeelde de OESO 
echter dat het op onderdelen bepaald nog beter kan. Zo 
zou het beginsel ‘de vervuiler betaalt’ steviger kunnen 
worden toegepast, waarbij de diffuse lozingen vanuit 
de landbouw met naam en toenaam werden genoemd. 
Verder zou het profijtbeginsel kunnen worden versterkt 
door onttrekkingen van oppervlaktewater en grondwater 
steviger te belasten. Tot resultaten heeft dit nog niet geleid, 
maar de vooruitzichten zijn positief. De minister heeft 
de Tweede Kamer laten weten een traject Toekomstige 
Financiering Waterbeheer te zijn gestart. Daarin kunnen de 
OESO-aanbevelingen aan de orde komen. 

Gemeenten
Dan de gemeente, de overheid die het dichtst bij de burger 
staat. Van meet af aan zijn de gemeenten verantwoordelijk 
geweest voor het rioleringsbeheer. De eerste rioleringen 
werden aangelegd vanaf het midden van de 19e eeuw. 
Die ondergrondse infrastructuur voerde het afvalwater 
van huishoudens en bedrijven af uit het stedelijk gebied 
en loosde dat ongezuiverd op oppervlaktewater. Het 
beschermen van de volksgezondheid en het voorkomen 
van stankhinder was het hoofddoel. De eerlijkheid gebiedt 
te zeggen dat er van het rioleringsbeheer aanvankelijk niet 
al te veel terechtkwam. Bestuurlijke en politieke aandacht 
was er niet. Men leunde ook sterk op rijksgelden via de 
vroegere Verfijningsregeling.

Gelukkig werd in gemeentelijke kring onderkend dat 
het rioleringsbeheer niet op orde was. Dit resulteerde 

over te doen. Volgens hem doet dat geen recht aan 
het functionele karakter en de gesloten huishouding 
van het waterschap, waarbij volgens hem een andere 
belangenrepresentatie past. 

Zelf ben ik evenmin gelukkig met deze ontwikkeling 
en voorlopige ontknoping. Daarin ontbreekt inderdaad 
specifieke aandacht voor het functionele karakter van 
het waterschap. Op de automatische piloot wordt het 
waterschap precies zoals gemeenten en provincies 
gemodelleerd. Dat functionele karakter noopt er echter 
toe om op fundamentele onderdelen, zoals ook de 
schaal, de gebiedsgrenzen en het financieringsstelsel, 
voor andere institutionele arrangementen te kiezen. 
Specifiek voor de categorie bedrijven miskent deze 
voorlopige uitkomst het evidente belang dat bedrijven 
niet alleen bij het zuiveringsbeheer, maar ook bij het 
watersysteembeheer hebben. Om te kunnen produceren, 
moet de bedrijfshal niet onder water staan. Juist 
vanwege dat belang betalen bedrijven, naast hun stevige 
aandeel in de zuiveringsheffing, een kleine 20% van de 
watersysteemheffing voor het gebouwd. Daar mogen best 
twee geborgde zetels tegenover staan. In zoverre had 
ik liever gezien dat alle geborgde categorieën hun plek 
hadden behouden of dat ze allemaal waren geschrapt. Nu 
blijf je immers discussie houden.

Het woord is nu aan de Eerste Kamer en het is nog niet 
zeker dat onze senaat haar fiat aan het wetsvoorstel 
geeft. Die behandeling vergt intussen de nodige 
tijd. Daardoor ontstaat dus pas relatief kort voor de 
waterschapsverkiezingen van maart 2023 definitieve 
helderheid. Ook dit is buitengewoon ongelukkig.

Financiering
De financiering van het waterschap is de afgelopen 
decennia eveneens sterk gewijzigd. Ik wijs in het 
bijzonder op de introductie van de ingezetenenheffing, die 
tegenwoordig ruim 700 miljoen euro per jaar opbrengt. 
De Waterschapswet verschaft de waterschappen 
daarmee een robuust financieringsstelsel. Het waterschap 
is als decentrale, functionele waterbeheerder voor 
95% zelfvoorzienend, en dat zie je eigenlijk nergens 
in de wereld. Alleen voor de versterking van primaire 
waterkeringen ontvangen zij een gedeeltelijke subsidie 
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bekostigd. De opbrengst van die heffing is, evenals de 
waterschapsbelastingen, geoormerkt en mag alleen aan 
het rioleringsbeheer worden besteed. In een tijd van 
financiële krapte bij veel gemeenten is dat een geluk bij 
een ongeluk.

Provincies
De rol van de provincie in ons waterbeheer is de afgelopen 
decennia duidelijk afgenomen. De bekende vroegere 
Provinciale Waterstaat bestaat al lang niet meer en de 
provinciale positie ten aanzien van drinkwaterbedrijven, 
waterschappen en gemeenten heeft aan betekenis 
ingeboet. Een provinciaal waterschapsreglement bestaat 
nog maar uit enkele bladzijden en het provinciale 
preventieve toezicht is sterk gereduceerd. Deze 
ontwikkeling heeft er toe geleid dat de provincies zich zijn 
gaan concentreren op het regionale waterbeleid en de 
afstemming daarvan met andere beleidsterreinen. Een rol 

in 1986 in de oprichting van de Stichting RIONED. Een 
kennisorganisatie die het belang van de rioleringszorg 
onder de aandacht moest gaan brengen en de gemeenten 
via het uitbrengen van leidraden en modellen moest 
ondersteunen. Ook de wijziging van de Wet milieubeheer 
die de gemeenten verplichtte een rioleringsplan op 
te stellen, bleek een duidelijke verbetering. Dat deze 
verplichting onder de komende Omgevingswet komt te 
vervallen, is ronduit teleurstellend.

Maar verreweg de belangrijkste verandering ligt 
in de totstandkoming van de Wet gemeentelijke 
watertaken in 2007. Die wet voorzag het gemeentelijk 
rioleringsbeheer van een geheel nieuw perspectief. Naast 
de reguliere zorg voor de riolering werd voorzien in twee 
nieuwe gemeentelijke zorgplichten: voor afvloeiend 
hemelwater en voor de stedelijke grondwaterstand, 
die via de nieuwe, brede rioolheffing kunnen worden 
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die ons middenbestuur op het lijf geschreven is en voor de 
uitvoeringspraktijk van grote betekenis is.

Rijk
De term “decentrale” in de naam van mijn leerstoel staat 
tussen haakjes, dus ik veroorloof mij graag een korte 
beschouwing over de rol van het Rijk. Die rol is tweeledig. 
Enerzijds is het Rijk in de persoon van de minister van 
Infrastructuur en Waterstaat beleidsverantwoordelijk. 
Anderzijds is de minister via Rijkswaterstaat (RWS) 
beheerder van het zgn. waterhuishoudkundig 
hoofdsysteem. In zijn eerste rol stelt de minister de Nota 
Waterhuishouding en de beleidsnota Drinkwater op en 
zorgt hij voor de noodzakelijke wet- en regelgeving, zoals 
de Waterwet, Waterschapswet en de Drinkwaterwet. “Hij” 
was de laatste decennia trouwens opvallend vaak een “zij”.

De uitvoering berust bij het Agentschap RWS, dat als 
gezegd het waterhuishoudkundig hoofdsysteem beheert: 
zeg maar de Noordzee, Waddenzee, het IJsselmeer en 
de grote rivieren. De “regionale” wateren berusten bij 
de waterschappen. Duidelijk is dus wie voor welk water 
verantwoordelijk is, zodat belanghebbenden weten bij 
wie ze met eventuele klachten moeten zijn. Logisch, 
zult u denken, maar in Frankrijk zijn liefst 33% van de 
dijken zgn. orphan dikes, waarvan niet precies bekend 
is wie ze beheert. Het effect kunt u raden. Gek genoeg 
komt het omgekeerde ook voor. Het OESO-rapport over 
Brazilië heeft de situatie van double dominion aan de dag 
gelegd. De situatie dat er voor bepaalde wateren twee 
beheerders zijn. Het uiteindelijke effect is overigens niet 
anders dan in Frankrijk …

Anders dan drinkwaterbedrijven, waterschappen en 
gemeenten beschikt RWS voor de uitvoering van zijn taken 
nauwelijks over eigen inkomsten. Voor een goed beheer 
en onderhoud van de vele waterstaatswerken komt RWS 
eigenlijk telkens geld tekort. Deze zwakke schakel moet 
eindelijk een keer worden aangepakt.

Er is nog een rijksfunctionaris met een cruciale 
rol in het waterbeheer: de deltacommissaris. Een 
regeringscommissaris die tot taak heeft zorg te dragen 
voor onze waterveiligheid en zoetwatervoorziening. 
Daartoe stelt hij elk jaar een deltaprogramma op en 

beschikt hij via het deltafonds over voor een langere termijn 
gegarandeerde financiële middelen. Zoals bekend wordt 
deze rol sinds 2018 vervuld door Peter Glas. Oneerbiedig 
gezegd is de deltacommissaris een waakhond, die onze 
waterveiligheid en zoetwater-voorziening nauwlettend in 
het oog houdt, daarbij ver vooruitkijkt en als dat nodig 
is aan de bel trekt. Buitenlandse collega’s heeft onze 
Deltacommissaris bij mijn weten niet. Het geeft opnieuw 
aan dat wij ons waterbeheer op een unieke manier 
georganiseerd hebben. Het bevat een aantal elementen die 
je nergens in de wereld aantreft.

Enkele waarnemingen
Het is tijd voor enkele waarnemingen. In de eerste 
plaats is waterbeheer in Nederland voor 100% een taak 
van overheden. De markt komt overigens ruimschoots 
aan bod als het om de aanleg en het onderhoud van 
onze waterstaatswerken gaat. Deze constatering is niet 
zonder betekenis aangezien in een aantal landen, zoals 
Engeland en Frankrijk, de markt een veel grotere rol speelt 
in het waterbeheer. Aan de overkant van de Noordzee 
zijn belangrijke onderdelen van het waterbeheer – in 
het bijzonder het waterketenbeheer – onder Thatcher 
geprivatiseerd. Met buitengewoon matig resultaat, voeg ik 
daar direct aan toe.

Een tweede constatering is dat deze publieke structuur 
een sterk decentraal karakter heeft. Veruit het meeste 
geld wordt regionaal en lokaal opgehaald, bestemd en 
uitgegeven. Van de totale uitgaven voor het waterbeheer 
in Nederland van een goede 7,8 miljard euro per jaar gaat 
ruim 6,3 miljard euro om bij waterschappen, gemeenten 
en drinkwaterbedrijven. Minder dan een half procent 
van de Rijksbegroting gaat naar het waterbeheer. Dit 
is eveneens een verschijnsel dat je in weinig andere 
landen ziet. Mits geen sprake is van een te kleine schaal, 
heeft een decentrale structuur inderdaad duidelijke 
voordelen: dichter bij de burger, gebruik van lokale kennis, 
minder bureaucratie, grotere efficiency, spreiding van 
bevoegdheden en betere verantwoording.

Er is een derde element dat ik moet noemen. Sinds een jaar 
of twintig werken de diverse overheden in het waterbeheer 
nauw samen. Dit was vroeger écht anders. Zelf heb ik nog 
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meegemaakt dat gemeenten en waterschappen, ook al 
zaten er heel wat burgemeesters en wethouders in het 
waterschapsbestuur, elkaar voortdurend tegenwerkten. 
Het waterschap stelde zware en kostbare eisen aan 
gemeentelijke rioolstelsels en de gemeente plande een 
nieuwe woonwijk vlak naast de zuiveringsinstallatie 
van het waterschap. Dat is gelukkig verleden tijd. 
Op basis van het Bestuursakkoord Water werken de 
vijf partijen tegenwoordig nauw samen. Het laatste 
Bestuursakkoord van 2011 legde sterk de nadruk 
op het realiseren van kostenbesparingen. Concreet 
zou “tegen 2020” een kostenbesparing van 750 
miljoen euro per jaar moeten worden bereikt. Door 
een betere samenwerking werd dat doel al eind 2017 
bereikt. In 2019 werd ruim 1 miljard euro bespaard. 
Samenwerking loont dus!

Door die samenwerking betaalt een gemiddeld gezin 
met een eigen huis momenteel per jaar circa 840 euro 
voor het totale waterbeheer. Zonder de samenwerking 
was dit al snel 150 tot 200 euro per jaar meer geweest

Met die kosten is trouwens nog iets geks aan de 
hand. Het totale jaarlijkse bedrag van 7,8 miljard euro 
is namelijk “vervuild” met een aantal belastingen die 
de decentrale partners jaarlijks aan het Rijk moeten 
betalen. Drinkwaterbedrijven en waterschappen 
betalen jaarlijks zo’n 850 miljoen euro aan BTW en de 
Belasting op Leidingwater. Waterschappen betalen 
voorts ruim 190 miljoen euro aan de kosten van het 
Hoogwaterbeschermingsprogramma en ontvangen 
een jaarlijkse Rijksfactuur van ruim 30 miljoen euro 
voor allerlei kleine posten. Als je al deze bedragen 
optelt en afzet tegen de jaarlijkse uitgaven van het Rijk 
(even minus de uitgaven voor het deltafonds), kom 
je tot een opmerkelijke conclusie. Het Rijk verdient 
aan het waterbeheer. Bovendien is dat een ander 
ministerie, waardoor dit bedrag aan het waterbeheer 
onttrokken wordt. Voor een deltaland als Nederland 
is dit een opvallende constatering. Nu gaat het er 
mij niet om onze financiële structuur ter discussie te 
stellen – hierin ligt volgens mij immers juist de kracht 
van ons waterbeheer. Wél wil ik u hiermee laten zien 
dat het waterbeheer voor het Rijk allesbehalve een 
geldverslindende kostenpost is.

Samenvattend is ons waterbeheer voor 100% een 
publieke taak, is het sterk gedecentraliseerd en heeft dat 
decentrale beheer een solide financiële basis. Daardoor 
kan het slagvaardig worden uitgevoerd. Er is sprake van 
een succesvolle decentralisatie. Het vraagteken in de titel 
van deze oratie kan vervangen worden door een punt, of 
een uitroepteken zo u wilt.

Desalniettemin nam het kabinet Rutte II zich nog maar 
10 jaar geleden voor om met name de positie van de 
waterschappen flink op de schop te nemen. Wat hield dat 
regeerakkoord ook al weer in? Verdere opschaling tot 10 
á 12 waterschappen, verwijdering van de waterschappen 
uit de Grondwet en op termijn het samenvoegen van de 
waterschappen met de beoogde vijf landsdelen, waarin de 
huidige 12 provincies zouden moeten opgaan.

Dit ging de waterschappen duidelijk een paar bruggen te 
ver. Samen met de toenmalige minister van Infrastructuur 
en Milieu kozen de waterschappen onder aanvoering 
van toenmalig voorzitter Peter Glas voor een vlucht naar 
voren. De OESO werd gevraagd een oordeel te geven 
over ons waterbeheer. Op 17 maart 2014 presenteerde 
toenmalig plv. Secretaris-Generaal van de OESO, 
Yves Leterme, het rapport in Den Haag. De centrale 
boodschap van het rapport luidde dat onze organisatie 
van het waterbeheer op orde is en zelfs als een global 
reference mag worden beschouwd. Leterme gaf die 
organisatie een 8,5 (op een schaal van 10 zei hij er bij, 
want Belgische rapporten gaan tot 20). Tevens noemde hij 
de waterschappen de ruggengraat van het Nederlandse 
waterbeheer. Peer reviewer Francisco Correia, een 
Portugese oud-minister, had het eerder nog fraaier 
geformuleerd: “Het Nederlandse waterbeheer is een 
Formule 1-auto, waarvan de techniek over een aantal jaren 
ook in gewone personenauto’s wordt toegepast.”

Met dat rapport was de discussie over de waterschappen 
eigenlijk direct van de baan. Het leert ons nog eens 
dat kabinetsformaties riskante processen zijn. Het 
coalitieakkoord van het huidige kabinet Rutte IV is 
opvallend positief over het waterbeheer. De terechte 
boodschap dat bodem en water sturend zijn bij ruimtelijke 
ontwikkelingen en dat de watertoets een dwingender 
karakter krijgt. Het kan minder. 



WATER GOVERNANCE – 01/2023 – 15

KWALITEIT VAN BESTUUR
SUCCESVOL DECENTRALISEREN?

Waterbeheer in het buitenland
Van het buitenland kun je leren. Hoe steekt het 
waterbeheer in het buitenland in elkaar en welke lessen 
kunnen wij daaruit trekken? De expositie van Kadir 
van Lohuizen, waarmee ik deze oratie begon, heeft 
geïllustreerd dat het waterbeheer overal in de wereld 
voor grote uitdagingen staat. Het water staat veel landen 
letterlijk aan de lippen. Pakistan staat momenteel voor 
1/3 onder water. Bijna onvoorstelbaar: een gebied zo 
groot als 7 x Nederland!

Het is goed om te weten hoe andere landen die 
uitdagingen oppakken, want ongetwijfeld zitten daar 
elementen in die ook bij ons het overwegen waard 
kunnen zijn. Daarom is het internationale werk van 
de waterschappen in het kader van de Blue Deal zo 
belangrijk. De medewerkers nemen waardevolle inzichten 
mee naar huis. Omgekeerd zijn die landen weer vaak sterk 
geïnteresseerd in de manier waarop wij het waterbeheer 
hebben georganiseerd. Zo staat in het vigerende Vlaamse 
regeerakkoord dat de Polders en Wateringen naar 
Nederlands model zullen worden gerationaliseerd. Ik 
heb de Vereniging van Vlaamse Polders en Wateringen 
onlangs al mogen bijpraten over de omwenteling van het 
Nederlandse waterschap, en hoop dat men inmiddels 
een beetje bekomen is van de schrik… Ook de talrijke 
bezoeken van buitenlandse delegaties aan Nederland 
vormen het bewijs van die internationale interesse. Men 

blijkt vooral interesse te hebben voor de financiering. 
Gebrek aan geld voor het waterbeheer vormt voor veel 
landen het grootste obstakel.

Gelukkig vindt er al veel internationale uitwisseling van 
kennis en informatie plaats, ook door deze Universiteit. 
Zo werkte collega Marleen van Rijswick mee aan het 
bekende STAR-FLOOD-onderzoek, waarin de manier is 
vergeleken waarop een zestal Europese landen de zorg 
voor de waterveiligheid georganiseerd heeft. En samen 
werken we momenteel aan een project dat Vietnam aan 
een nieuwe Waterwet moet helpen.

Als we het over internationaal onderzoek hebben, mag 
de OESO niet ontbreken. Deze internationale organisatie 
brengt inmiddels een goede tien jaar belangwekkende 
studies uit over de organisatie van het waterbeheer. 
Aanvankelijk waren dat vooral thematische rapporten, 
maar sinds 2013 verschijnen tevens specifieke 
landenrapporten, zoals dat over Nederland in 2014. 
Aldus kan een goede relatie worden gelegd tussen 
meer theoretische uitgangspunten en de specifieke 
waterorganisatie in een land. Ook de Recommendation 
on Water van eind 2016 moet ik uiteraard noemen. Die 
bevat twaalf concrete en herkenbare principes voor een 
goede organisatie van het waterbeheer. In de gedrukte 
versie van deze oratie, die zo buiten voor u klaar ligt, treft 
u ze alle twaalf aan.



16 – WATER GOVERNANCE – 01/2023

KWALITEIT VAN BESTUUR
SUCCESVOL DECENTRALISEREN?

Ten slotte wijs ik graag op het Water Governance 
Initiative, dat alle OESO-publicaties in concept-
vorm bespreekt. Dit WGI bestaat uit circa 130 
vertegenwoordigers uit ongeveer 40 landen: 
ambtenaren van waterministeries, decentrale 
waterorganisaties, de grote internationale 
waterbedrijven, de wetenschap en niet-
gouvernementele organisaties. Kortom, het WGI 
herbergt enorm veel waterkennis. We zijn het 
al lang weer vergeten, maar het WGI heeft het 
Nederlandse rapport aangescherpt vanwege de 
niet optimale waterkwaliteit in ons land. Aan de 
“excellent track record” van Nederland werd fijntjes 
toegevoegd: “on several areas”.

Ontwerpprincipes
Het wordt tijd om enkele criteria voor een goede 
organisatie van het waterbeheer te formuleren. Voor 
die criteria bestaan diverse methodieken. Ik noemde 
de OESO-principes al even. In deze oratie hanteer 
ik graag de door het voormalige Water Governance 
Centre ontwikkelde bouwstenen. Dat doe ik vooral 
vanwege de daar aan ten grondslag liggende 
drielagen-benadering van Maarten Hofstra: de 
inhoudelijke, institutionele en relationele laag. Het klinkt 
misschien wat soft, maar juist die onderste, relationele 
laag – waarin vertrouwen en samenwerking centraal 
staan – bewijst ook buiten het waterbeheer haar grote 
waarde, haar gelijk. Concreet bestaan die bouwstenen 
uit de volgende zes ontwerpprincipes:

   een krachtige bestuurlijke organisatie;

   adequate waterwetgeving, inclusief naleving 
en handhavingsinstrumenten;

   een planstelsel voor het waterbeheer;

   een solide en robuust financieringsstelsel;

   participatie van belanghebbenden; en ten slotte

   afstemming en samenwerking binnen en buiten 
het waterbeheer.

Belang historische kennis
Ik kom zo langzamerhand tot een afronding. Maar niet 
nadat ik nog een allerlaatste opmerking heb gemaakt. 
Niet alleen van het buitenland, ook van het verleden valt 
te leren. Om te weten waar je naar toe gaat, moet je weten 
waar je vandaan komt. Je moet gewoon over enige kennis 
van onze waterhistorie beschikken om vandaag en morgen 
het werk goed te kunnen doen. En begrijp mij goed: niet 
omdat vroeger alles beter was, maar omdat je er van kunt 
leren. Laat ik één concreet voorbeeld noemen.

Dat ligt op het terrein van de handhaving. Het is nu 
bijna onvoorstelbaar, maar tot 1841 – dus 100 jaar na 
Montesquieu met zijn Trias Politica – hadden grotere 
waterschappen ook rechtsmacht. Zij waren bevoegd 
straffen op te leggen. Zelfs de doodstraf hoorde daarbij 
(de zgn. hoge jurisdictie). Rijnland had een galg op de 
dijk. Ook hadden sommige waterschappen een eigen 
brandmerk. Het waterschap als eerste tattoo-shop, 
wie had dat gedacht? In 1841 kwam als gezegd een 
einde aan deze rechtsmacht. En laat ik u uit de droom 
helpen. Als u denkt dat het parlement hier razendsnel 
een einde aan maakte, zit u er helemaal naast. De 
regering moest zich in de nodige bochten dwingen om 
het voorstel aanvaard te krijgen. Het parlement had 
sterke twijfels over de vraag of het wel verstandig was 
om deze bevoegdheid bij het waterschap weg te halen. 
Wat leert dit voorbeeld ons? De wetgever was toen 
dus doordrongen van het feit dat het waterschap over 
stevige handhavingsinstrumenten dient te beschikken. 
Tegenwoordig laat dit besef soms helaas te wensen over. 
Denk aan de regeling in de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht over indirecte lozingen op de riolering.

Enige historische kennis is dus belangrijk. Nu hoeft 
u niet allemaal morgen een studie geschiedenis aan 
deze mooie universiteit te starten, maar overweeg bij 
voorbeeld het lidmaatschap van de Vereniging voor 
Waterstaatsgeschiedenis, dan krijgt u het gelijknamige 
Tijdschrift er tweemaal per jaar gratis bij.

Onderzoeksvragen
Ik rond af. Ik hoop u vanmiddag duidelijk te hebben 
gemaakt dat een goede waterorganisatie een keiharde 
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randvoorwaarde voor goed waterbeheer is. Uit 
deze vlootschouw is gebleken dat de Nederlandse 
waterorganisatie op orde is en dat geeft het nodige 
vertrouwen voor de toekomst. Onze organisatie is 
internationaal stevig tegen het licht gehouden en positief 
beoordeeld. We worden als een global reference en een 
Formule 1-auto gezien.

In een tijd waarin we van crisis naar crisis hobbelen, is 
dat een geruststellende gedachte. Tegelijkertijd hoop ik 
u vanmiddag te hebben laten zien dat er nog genoeg te 
verbeteren valt. Laat ik u ter afsluiting een paar concrete 
vragen voor houden:

   Bevat ons waterprijsbeleid wel voldoende adequate 
prikkels voor de gebruikers om de watervoorraden 
efficiënt te benutten, waar artikel 9 Europese 
Kaderrichtlijn Water om vraagt? Is het, zoals de OESO 
heeft gesuggereerd, niet verstandig om onttrekkingen 
van oppervlaktewater en grondwater zwaarder te 
belasten? En zou de Belasting op Leidingwater niet 
ook voor bedrijven moeten gaan gelden? Zou het 
aandeel van het vastrecht in de drinkwaterprijs niet 
omlaag kunnen, zodat het feitelijk verbruik zwaarder 
doortikt in de nota? En valt om die reden een hoger 
drinkwatertarief boven een bepaald standaardvolume 
te overwegen?

   Zou de landbouwsector niet moeten betalen voor 
de diffuse verontreiniging van ons water? Beprijzing 
is immers voor gebruikers een prikkel om hun 
watergedrag te heroverwegen. De opbrengst 
kan dan terugvloeien naar agrariërs die hun 
bedrijfsvoering aanpassen.

   Kan het grondwaterbeheer niet eenvoudiger worden 
georganiseerd door de provinciale uitvoerende 
bevoegdheden, inclusief de heffingsbevoegdheid, 
aan het waterschap toe te delen? Zou die heffing 
conform het eerdere amendement-Van Kuijen – dus met 
uitzondering van de drinkwaterbedrijven – niet tevens 
een regulerend karakter moeten krijgen?

U ziet, er is nog volop ruimte voor verbetering. In 
vergelijking met het buitenland oogt het niettemin als 

 
STICHTING  
SCHILTHUISFONDS
 

De Stichting Schilthuisfonds is medio 
jaren ’80 opgericht door de Unie van 
Waterschappen omdat er zorgen waren 
over de teruglopende aandacht voor 
het waterstaats- en water schapsrecht 
in het wetenschappelijk onderwijs. Dit 
resulteerde in de instelling van een 
bijzondere leerstoel Waterstaats- en 
Waterschapsrecht aan de Universiteit 
Utrecht. Midden jaren ‘90 pakte de 
stichting ook de wetenschappelijke 
en praktische beoefening van 
de waterstaatsgeschiedenis op, 
hetgeen uitmondde in de vestiging 
van een bijzondere leerstoel 
Waterstaatsgeschiedenis aan de 
Universiteit van Amsterdam, later de 
Vrije Universiteit. Beide leerstoelen zijn 
inmiddels vanwege het succes omgezet 
in ‘gewone’ leerstoelen met Marleen 
van Rijswick en Petra van Dam als 
leerstoelhouders. Een kleine tien jaar 
geleden werd aan de Universiteit Utrecht 
een nieuwe bijzondere leerstoel gevestigd. 
Momenteel bekleedt Herman Havekes 
deze leerstoel ‘Publieke organisatie 
van het (decentrale) waterbeheer’. De 
stichting ondersteunt de drie leerstoelen 
onder meer in financieel opzicht en 
ontvangt daarvoor bijdragen van de Unie 
van Waterschappen, Rijkswaterstaat, 
de provincies en de Vereniging van 
Drinkwaterbedrijven in Nederland.  
(zie voor meer info: 
www.schilthuisfonds.nl).
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Ook het bestuur van de Stichting Schilthuisfonds, 
dat mij benoemd heeft op deze leerstoel, past een 
groot woord van dank. Het bestuur en directie van de 
Unie van Waterschappen zeg ik dank voor de ruimte 
en steun die ik krijg om invulling aan mijn bijzonder 
hoogleraarschap te geven. De contacten met de Haagse 
collega’s vormen een bron van inspiratie voor mij en zijn 
een ideale voedingsbodem om theorie en praktijk met 
elkaar te verbinden.

Voorts wil ik mijn beide promotoren, Alfred van Hall en 
Henk Kummeling, uitdrukkelijk bedanken. Zij hebben mij 
geïnspireerd en aangemoedigd om het wetenschappelijke 
pad in te slaan.

Een speciaal woord van dank richt ik tot de andere 
Utrechtse ‘waterprofessor’ Marleen van Rijswick. Al jouw 
steun en vertrouwen stel ik zeer op prijs. Samen met de 
collega’s maken we de studenten wegwijs in die wondere 
wereld van het waterbeheer en laten we hen zien hoe dat in 
de praktijk werkt.
Ik heb gezegd.

finetuning: de basis is op orde en op onderdelen is 
verbetering mogelijk en nodig. Over dat buitenland ben 
ik eerlijk gezegd veel minder optimistisch. Voor veel 
landen is een goede organisatie van het waterbeheer 
nog heel ver weg. Door internationale kennisuitwisseling 
zullen we moeten trachten om ook over de grens tot een 
betere organisatie van het waterbeheer te komen. Dat 
mag van een global reference en een Formule 1-auto 
worden verwacht.

Dankwoord
Aan het slot van mijn oratie wil ik een aantal mensen en 
instanties bedanken.

In de eerste plaats het College van Bestuur, de Faculteit 
Recht, Economie Bestuur en Organisatie en het 
Departement Rechtsgeleerdheid van de Universiteit 
Utrecht voor het instellen van deze leerstoel en het 
in mij gestelde vertrouwen deze leerstoel te mogen 
bekleden. Die dank gaat ook uit naar de leden van de 
benoemingsadviescommissie. M
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WITH WOMEN BETTER RESULTS  
IN WATER MANAGEMENT
Annemiek Jenniskens*

Women for Water Partnership (WfWP) is a unique organisation of 
twenty-eight women’s organisations and networks, uniting women in 
leadership. All member organisations are rooted in society and are active 
in the areas of water, sanitation, sustainable development, and women’s 
participation. WfWP positions women as active leaders, partners, 
experts, and agents of change in water. WfWP links day-to-day practice 
to policy at national and international levels and vice-versa and 
contributes to implementing the Sustainable Development Goals 
(specifically goals 5 and 6) with a focus on women and universal access 
to water for all, for all uses. www.womenforwater.org

 
* Annemiek Jenniskens, special advisor Women for Water Partnership (WfWP), and non-executive member Water Board Delfland.

Companies with the highest percentage of women in 
management are, on average, 47% more profitable 
than those with the lowest,1 and have a 55% difference 
in operating results.2 Leadership styles more frequently 
used by women are the most effective in addressing 
the global challenges of the future and critical to 
achieving the Sustainable Development Goals.3 These 
are some striking results of studies, mainly of the 
private sector to the impact of having more women in 
decision-making processes. These studies indicate 
that diversity matters in terms of performance, the 
planet and society.

What about the water sector? It has been three 
decades since the world recognised women’s crucial 
role in water issues. At the 1992 United Nations 
Conference on Environment and Development, it was 
agreed that “women play a central part in the provision, 
management and safeguarding of water”, the Dublin 
principles. What happened afterwards? What are the 
results when more women are involved in decision-
making processes? What are good practices? What 
are the main drivers and enabling factors to increase 
the involvement of women in water governance? And 
what are effective strategies?

Women for Water Partnership tried to find answers 

to these questions through a literature review and an 
analysis of 13 case studies.

A summary of the study is presented in this article, 
starting with a short description of the methodology (1), 
a general overview of the representation of women in 
paid jobs as well as the water sector (2.1), the differences 
between men and women in terms of careers ( 2.2), the 
responsibility of women for water beyond the professional 
water sector (2.3) and the impact made by involving more 
women (2.4). In chapter 3 three examples are shown of 
the case studies collected and analysed, one from India 
(3.1), one from Armenia (3.2) and one from Malawi (3.3) 
and the chapter closes with the findings of all 13 cases 
(3.4). The conclusions of the study are presented in 
chapter 4 as well as an overview of bottlenecks, drivers 
and enablers to include women. This article ends with 
recommendations formulated as guidelines for change 
(chapter 5).

 1   Methodology:  
Case studies and literature review

In 2018 a preparatory study (desk research) was done 
together with OECD providing an impression of women’s 
involvement in water related decision-making. The 
current study builds upon the desk research and presents 

http://www.womenforwater.org
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 2   Insights literature review
Below the main findings of the literature study 
are presented.

2.1 Few women in decision making positions
Wolrdwide in general less than 50% of women have a 
paid job, compared to 76% of men4 and women hold 
28% of managerial positions.5 In the political arena, 
women’s representation in parliament in most countries 
and regions has more than doubled from 12% in 1995 to 
25% in 2020, whilst the number of female ministers has 
quadrupled and stands at 22%. At this pace gender parity 
in ministerial positions will be reached by 2077.6 In local 
government bodies, there are more women active: data 
from 133 countries in 2019 show that 36% of members 
elected are women, more than in parliament. The share 
of women municipal mayors was 15% in 2019, much 
lower than the number of municipal councillors.7 The 
use of temporary measures such as gender quotas has 
raised the participation of women in national and local 
decision-making bodies in many countries. Yet, despite the 
demonstrated impact, less than half of countries around 
the world have some form of legislated quota in place.

In the water sector, sex dissaggregated employement 
data are very scarce. Less than 17% of the employees 
are women8 and this number comprises all jobs in the 
water sector as well as all kinds of organisations such 
as water agencies, local water management institutions, 
and national or transboundary water bodies. The number 
for female technical experts, managers, regulators, and 
policymakers is not known.

According to an interesting study by the World Bank9 on 
sixty-four utilities in twenty-eight countries, the percentage 
of women stands at 18%, however, there were many 
differences between the utilities surveyed. On average 23% 
of engineers and managers in a utility are female, 32% 
of the utilities had no female engineers and 12% had no 
female managers.

2.2 Career differences men and women
Once having entered the water sector, many women leave 
the sector especially those in technical positions such as 
engineers: in utilities female engineers worked 5.8 years 

practices of women’s involvement in the water sector. 
For that purpose, eighteen organisations have been 
approached. They have been selected according to the 
following criteria: different continents, governmental 
and non-governmental organisations at different levels, 
private sector organisations and donor organisations all 
covering different fields of the water sector.

Thirteen organisations responded positively and 
represent the desired variety with one exception: donor 
organisations did not respond. These organisations 
enclose private water operators, governmental 
water agencies, community groups, national and 
international NGOs, and research institutes in several 
parts of the globe, including India, Tanzania, Great 
Britain, Bolivia, Bulgaria, Armenia, India, the Nile 
Basin, Malawi, Jordan, Madagascar, and Africa. The 
practices described in the case studies vary from 
access to water, sanitation, and hygiene, to water 
awareness, water quality, the fight against pollution, 
irrigation, research in the field of climate and water, to 
transboundary water management and the complete 
water sector within a country. The respondents 
filled in a survey with open questions and additional 
information was obtained by interviews and email 
exchange. Based on this information thirteen case 
studies have been composed with an emphasis on 
approaches that work, as well as the drivers and 
enabling factors to include women.

Another part of the research is a literature review to 
establish a global view on the involvement of women in 
(water) governance processes, also looking beyond the 
water sector itself. To capture the most recent insights 
and experiences, information from public sources is 
used mainly from 2014 onwards. Older publications are 
looked at in case they are perceived as key documents 
for this study.

Both the literature review and the case studies are the 
backbone of this publication.
The study was funded by the Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH on 
behalf of the German Federal Ministry for Economic 
Cooperation and Development (BMZ).
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all stakeholders’ interests and increase the capacity 
of a company to innovate. Moreover, companies with 
women board members are more likely to offer employees 
better working conditions, stronger benefits, and try to 
help vulnerable communities along their supply chain. 
Studies by McKinsey & Company show that companies 
with greater gender diversity in their leadership teams 
outperform those with less—often by as much as 30%. 
They found that companies with the highest percentage 
of women in executive committees delivered better 
performance than those with all-male executives: they 
exceeded all-male executives by 41% in a return on equity 
and by 56% in operating results. So, a strong correlation 
was found between the presence of women in company 
top management and better performance. The few studies 
that have taken place in the water sector show similar 
findings. When women are involved in (decision-making) 
processes, the results are more effective and sustainable.

 3   Case studies:  
Women included by design

Because data are scarce in the water sector, thirteen 
case studies covering a wide range of practices (SDG 6 
and water related targets) implemented by different types 
of organisations in varied settings of the world, have 
been collected to look at the relationship between the 
involvement of women and results. The analysis of the 
case studies emerged in a division of the cases indicating 
differences in approaches, although in all cases women 
are included by design. The division is as follows:

 1   Involvement of women, meaning that women 
are involved in the implementation of a project 
and/or activity and not deliberately in decision-
making processes. 

 2   Women-only projects are projects which have been 
designed, implemented, and controlled by women 
and women have fully taken part in all phases of the 
decision-making processes. 

in a company and male engineers 8.5 years. For managers 
there is a similar trend: women were 8.6 years in their 
position and men 10.6 years.10 On top of this, data indicate 
that many women starting to work in Science Technical 
Engineering Mathematics (STEM) related fields leave within 
the first year. The reasons why women are leaving vary from 
a feeling of isolation in a male-dominated environment, lack 
of facilities such as toilets or changing rooms, perceived 
problems in field-related functions, lack of adequate 
equipment, a culture of overwork (24/7 commitment) making 
it difficult to combine the work with caring responsibilities.

2.3 Many women responsible for water
How different is the situation beyond the professional water 
sector: In many countries, women and girls are responsible 
for fetching clean drinking water for the family and taking 
care of waste or wastewater. Furthermore, women play 
a prominent role in the productive use and management 
of water for activities including agriculture, forestry, and 
fishing. All these tasks are unpaid, meaning that the 
contribution is not visible and often not recognised. So, 
beyond the professional water sector, many women are 
involved in water issues and performing important roles 
in achieving equitable access to water for all and for all 
uses. Nevertheless, they are less involved in decision-
making processes about water management. Involvement 
in decision-making bodies is linked to water rights. Water 
rights are often allocated based on formal land rights, and 
most women do not possess rights over the land. On the 
other hand, the involvement of women in water issues is a 
hidden source of capacity for the professional water sector.

2.4 Impact women
In 2018, WomenRising203011 did an extensive study on the 
impact of women’s leadership in companies concluding 
that when more women are in corporate decision-making 
positions, the companies benefit as well as the society, and 
the environment: companies with more women in high-level 
management positions are better able to focus on longer-
term growth goals as opposed to short-term profit. Women 
leaders are better skilled at reaching decisions that benefit 

Figure 1: Average share of employees in a water utility that are women, 2018-2019.
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it easier to remove any doubts customers might have, 
and explain the benefits of access to safe water, resulting 
in fewer refusals to pay and smoother operations. Many 
women have become ‘water friends’ and nowadays 
advocate for reliable and safe water. Women were critical 
to reach the objective of 24/7 access to safe water for 
all, however they were not deliberately involved in the 
decision-making processes of Veolia.

3.2 Women-only projects
Regarding the second category ‘Women-only projects’ 
the project ‘Enabling women to participate in sustainable 
water management in Armenia’ is exemplary. The project 
is implemented by the Armenian Women for Health and 
Healthy Environment (AWHHE)13 and funded by the 
United Nations Democracy Fund (UNDEF). The goal 
was to promote equitable access to drinking water, and 
efficient management of irrigation water resources in 
vulnerable communities.

The cornerstone of the strategy was to include women in 
all phases of the project and work with women leaders. 
Local stakeholders were identified, capacitated, and 
supported, amongst them active women, such as farmers, 
schoolteachers, health workers and parents. Gender 
sensitive assessments were carried out to get to know the 
practices of rural women, and to tailor the design of the 
project activities to the community and women. Special 
methods and measures were used to stimulate their 
participation, including field visits to better understand the 
problems faced. A budget was available, and a combined 
top and bottom approach added to the sustainability of 
the project. For example, the existing drinking water tariffs 
in Armenia were analysed and its impact on vulnerable 
and marginalised groups. This analysis was discussed 
and endorsed in a national workshop, initiating a national 
discussion on current drinking water tariffs for vulnerable 
populations in the frame of the UNECE/WHO Protocol 
on Water and Health. Over 80% of the participants 
represented women decision-makers of all levels, in 
addition to community activists.

The monitoring system was based on sex-disaggregated 
data, and had specific indicators related to the inclusion 
of women. Training on the monitoring of water resources 

 3   Systemic inclusion of women, meaning that 
deliberate and systematic actions have been taken 
and/or planned to involve women in all levels of an 
organisation including decision-making processes to 
change the system. 

An example of each category is described below.

3.1 Involvement of women
In the category ‘Involvement of women’ Veolia, member of 
Aquafed in India,12 engaged the women because of their 
responsibility to fetch water for the family. In Nagpur in 
India women must walk and queue up at public standposts 
and water tankers, where water quality is not guaranteed, 
and they only operate during fixed hours of the day. 
Moreover, women risk being confronted with high prices 
and sextortion. The myths about the water tariffs were 
reasons why many households initially resisted the idea 
to get an authorised water connection at their doorstep, 
despite the many health, social, cultural, and economic 
benefits gained from a reliable water supply.

Veolia wanted to change that situation and aimed at 
24/7 access to safe water for all. A Social Welfare Team 
was created to better understand the women and 
their concerns also beyond water. Lack of accessible 
water prevented the women from earning money and 
learning new skills. Special efforts were needed to gain 
the commitment of women. A budget was set aside for 
community-based education and training schemes. Beauty 
parlour courses have been set up and these have been so 
successful that they are now run online. A partnership was 
set up with an NGO to provide computer training which 
helped the younger, more literate women. An education 
centre was established for children attending government 
schools who cannot afford extra private tuition. This was 
aimed particularly at children aged 15 and 16 who take 
major national exams. The connection between education 
and water was encouraging for women, particularly as their 
children’s education is a huge source of pride for them.

A network of volunteers on the ground was created for 
any issues they might have such as water management, 
complaints regarding water leakages, and theft. Also, 
because communication by the women themselves made 
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system for harassment and gender-based violence 
was established including facilitating the orientation 
and training of staff on sexual harassment and abuse. 
To contribute to female empowerment and capacity 
development, a mentorship and scholarship programme, 
in partnership with local universities, was designed. LWB 
incorporated gender budgeting into its annual budget 
and workplaces and shared a plan with all its service 
providers, to increase the women and youth employment 
rate. Women already working at LWB were encouraged to 
apply to higher positions. Moreover, working facilities were 
built, such as a childcare room with space for nursing of 
children under the age of five.

Spurred by increased encouragement for current female 
staff and interns to apply to higher positions, the LWB saw 
a four percent increase in female recruitment from 2019 
to 2022. The number of female employees rose from 69 
female staff to 104 and the LWB appointed three female 
senior managers. As a result of these coordinated efforts, 
the share of women in supervisory roles increased to 
25%, translating to 26 female staff at the decision-making 
level. At the top of the organisation, the government of 
Malawi appointed two female fiduciaries to co-lead what 
used to be a male-dominated board of directors and two 
female members to chair two board committees. Further 
diversification of the workforce resulted in the first hire of a 
female contract manager – a role previously only seen filled 
by a male colleague.

The case of LWB shows that with a systematic strategy 
and action plan, as well as a supporting mechanism, it 
is possible to achieve better representation of women 
and create a more inclusive work environment in a male-
dominated sector. There are indications that services to 
customers are improving.

3.4 Findings case studies
In all thirteen cases the performance within and beyond the 
water sector improved with the increased involvement of 
women. The cases confirmed the findings of the literature 
study. Examples of results are barriers for tariff setting have 
been resolved and the willingness to pay improved; better 
services to customers; increased access to clean water; 
improved maintenance; efficiency of irrigation projects has 

was organised and those trained facilitated community 
dialogues on monitoring of community water resources. 
Field monitoring activities were organised to create 
opportunities for more detailed discussions. And most 
importantly, when organising any activity with women 
farmers, it was important to respect their schedule 
of farming activities. The strategy of this project also 
incorporated elements of the concept ‘male champions of 
change’ to encourage men in water management decision-
making, to use their individual and collective leadership to 
elevate gender equality.

Upon completion of the project, UNDEF conducted an 
independent evaluation.14 The results were amazing such 
as better access to drinking water, and better management 
of irrigation water, leading to increased agricultural yields 
and more nutritious food. Eighty percent of the direct 
beneficiaries were women.

3.3 Systemic inclusion of women
The Lilongwe Water Board (LWB)15 of Malawi is an example 
of the category ‘Systemic inclusion of women’. The Board 
provides water and sewerage services to about 70% of 
the population in Lilongwe City. A gender assessment 
found that women typically held low level positions, and 
disproportionately lacked access to jobs and employment 
opportunities; in fact, women made up only 15 % of 
the total workforce. Women were absent from (middle) 
management positions, the Board of Directors and 
executive management. Additional institutional barriers 
were identified to enable women to reconcile work and 
caregiving responsibilities and essential amenities such 
as separate toilets, adequate bathrooms for menstrual 
hygiene management, no space for nursing mothers, and 
no childcare facilities were absent.

Based on the gender assessment and supported by the 
World Bank Water and Sanitation Project, LWB designed 
a comprehensive action plan consisting of a five- year 
institutional development programme (2016-2021) with five 
objectives, one of which targeted gender imbalance and 
underrepresentation, Human Resources (HR) policies were 
updated, and a gender and disability focal person was 
appointed to support and oversee the integration of gender 
in LWB programmes and plans. An independent reporting 
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17% and in utilities on average 23% women are working in 
managerial positions.
Reasons for these differences are for example existing 
stereotypes, legal barriers, and limited numbers of 
women in STEM fields. Women do not enter the sector 
easily and they also leave the sector earlier compared 
to men. The work in the sector is often perceived as 
‘unsuitable’ for women: too technical, too dirty, too 
dangerous, or too heavy.

2 Relation women and results: Studies by McKinsey & 
Company and others, show there to be a strong correlation 
between the presence of women in top management 
positions and better performance. Companies with higher 
numbers of women in leadership teams can be seen to 
outperform those with fewer women, often by 30%.
The thirteen cases investigated in this study show a 
comparable pattern. The performance within and 
beyond the water sector improved with the increased 
involvement of women.

3 Bottlenecks: There are legal obstacles threatening 
employment, entrepreneurship and equal opportunity 
and do not support working women. Worldwide on 
average women have 75% of the legal rights of men.16 
Around twenty-six countries have restrictions on women 
working in the water sector. Out of these more than 50% 
prohibit women from working in sewers and 20% do not 
allow women to work as plumbers. Next, there are other 
constraints such as the low number of women graduating 
in STEM-fields, but even with such training stereotypes 
and norms, the lack of female role models prevents women 
from entering the water sector. Next gender-based violence 
is prevalent and the work in the sector is perceived as 
too technical, too dirty, too dangerous, and too heavy; 
all perceptions standing in the way of attracting women. 
Also, recruitment procedures are not counteracting these 
‘images’ of the sector, on the contrary. Hiring processes 

increased (less water usage); less pollution; safe sanitation; 
better health; more nutritious food; more women and girls 
empowered; better access to education and skills training; 
higher attention to climate change, environmental and 
social issues; change in the composition of staff (more 
women on board); safer workspaces; better economic 
opportunities (jobs, own businesses).

In terms of approaches, particularly in the category of 
‘women-only projects’, listening to the women involved to 
better understand them and their needs was essential, not 
only at the start of the project but during implementation. 
With increased listening and communication, changes were 
able to be made throughout the process, less conventional 
methods were used, and risks were taken to reach the 
objectives. In the category, ‘systemic inclusion of women 
’commitment at the top of an organisation proves essential. 
Additionally, clear targets are key, as is having a picture 
of the composition of the staff at different levels of an 
organisation. In ‘women-only projects’ and ‘the systemic 
inclusion of women’ many measures have been taken to 
involve women in all stages of a project, or at all levels of 
an organisation, including the decision-making processes. 
The whole system is being adapted to facilitate the 
inclusion of women. 

 4   Conclusions
Based on the literature study and the thirteen cases the 
following conclusions are drawn. Next to a general picture 
of the situation, the conclusions are presented in terms of 
bottlenecks, drivers for change and enablers to answer the 
questions of this study. 

1 Workforce: The overall conclusion is that inequality in 
the workforce and workplace between women and men is 
persistent. In the water sector, particularly when compared 
to other ‘technical’ sectors, fewer women are working, only 
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and facilitate the inclusion of more women in decision-
making processes in the water sector:

 1   Analyse a situation regularly to understand the numbers 
of men and women involved, the issues of the women 
in a specific context (women are not one group, but 
heterogenous), the stereotypes at play, how much 
resources are available for men and women etc.

 2   Translate the analysis into a plan with clear 
objectives, measurable targets, and a sound budget: 
a 40-40 balance between men and women is such a 
target, leaving 20% free. Involve women in drafting 
a plan and the decision-making process around the 
plan and budget.

 3   Make sure the top level is committed, remains 
committed and that their messages are consistent. 
Do not leave other layers of management behind and 
develop clear accountability mechanisms. Moreover, 
organise support for the implementors to be able to 
translate policy into practice for example by introducing 
focal points, ambassadors or help desks and training. 

 4   Create the conditions for women to be included and 
remain included, such as by changing HR policies 
and regulations, organising leadership courses or 
mentor programmes or vocational training or accepting 
and certifying already acquired skills, by addressing 
stereotypes and unconscious bias regularly to change 
mindsets, by ensuring that there are facilities for 
women, access to ICT and transport, by taking action 
against sexual violence.  

 5   To keep abreast with the developments, develop a 
monitoring system which provides both quantitative 
and qualitative sex-disaggregated data. Analyse the 
data regularly to enable learning and adapting plans 
and budgets regularly.

These guidelines are interconnected and reinforce 
each other. 

Inclusion of women needs special efforts:  
when doing this, better results are guaranteed!

are often biased or use discriminatory language in 
job postings and are not focused on and adapted to 
recruiting women.  

4 Drivers: Drivers to include more women differ across 
organisations. They are often a combination of moral 
reasons such as equality between men and women, as 
well as the demonstrated improvement of performance, 
and the qualities of women such as the ability to 
communicate and manage funds. Next, declarations 
and conventions for example the Dublin Principles 
emphasising women’s central role in the provision, 
management and safeguarding of water, might play a 
role. However, implementation is happening at a very 
slow pace.

5 Enablers: Enablers are manifold such as the 
commitment of the top (executive) level. Supportive 
laws and policies act as enabling factors, as do 
specific budgets that engage, attract, train, women and 
carry out specific activities to retain women coupled 
with changes in HR policy and procedures. Moreover, 
altering mindsets and addressing unconscious 
biases is key. Creating the right environment and 
conditions for women to participate might include 
appropriate clothing and equipment, bathroom 
facilities, breastfeeding rooms, or childcare, together 
with access to ICT and transport. Consideration must 
be given to the presence of family responsibilities. 
The appointment of gender experts to support the 
implementation of a gender strategy and action plan, 
clear objectives and targets, and the collection and 
analysis of sex-disaggregated data and gender-
responsive budgeting are also crucial. 

Women’s movements play a role in the call to end 
female injustice or inequalities, for example the ME-TOO 
movement motivates organisations to take steps to 
analyse and/or change the situation and narrative.

 5   Recommendations:  
Guidelines to change

The lessons of the literature review and the thirteen case 
studies, lead to the following five guidelines to stimulate 
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1  Women as Levers of Change: unleashing the power of women 

to transfer male dominated industry; FP Analytics (FPA) 2020. 

2  Women Matter: Ten years of insights on gender diversity; 
McKinsey 2017 
 https://www.mckinsey.com/featured-insights/gender-equality/
women-matter-ten-years-of-insights-on-gender-diversity

3  Leadership competencies critical to achieve the 
Sustainable Development Goals are long-term thinking, 
innovation, collaboration, transparency, environmental 
management, and social inclusiveness. (BETTER 
LEADERSHIP BETTER WORLD Women Leading for the 
Global Goals by Women Rising 2030 March 2018  
https://www.womenforwater.org/uploads/7/7/5/1/77516286/
womenrising2030-better-leadership-better-world.pdf 

4  The EU Gender Action Plan (GAP) 2021–2025 – An ambitious 
agenda for gender equality and women’s empowerment in EU 
external action https://ec.europa.eu/international-partnerships/
system/files/factsheet-draft-gender-action-plan-v08.pdf

5  Women’s World Report 2020. UNDESA 2020  
https://www.un.org/en/desa/world’s-women-2020

6  Women’s full and effective participation and decision-making in 
public life, as well as the elimination of violence, for achieving 
gender equality and the empowerment of all women and girls. 
Report of the Secretary-General. UN December 2020

7  Women’s World Report. UNDESA 2020  
https://www.un.org/en/desa/world’s-women-2020

8  Taking Stock of Progress Towards Gender Equality in the 
Water Domain Where do we stand 25 years after the Beijing 
Declaration? UNESCO 2021 https://unesdoc.unesco.org/
ark:/48223/pf0000377601/PDF/377601eng.pdf.multi

9  Women in Water Utilities. World Bank 2019

10  Women in Water Utilities. World Bank 2019 

11  Better Leadership better world: Women Leading for the 
Global Goals: Women Rising 2030. March 2018  
https://www.womenforwater.org/uploads/7/7/5/1/77516286/
womenrising2030-better-leadership-better-world.pdf

12  For more information visit: www. aquafed.org 

13  For more information visit: www.awhhe.am

14  Enabling Women to participate in sustainable water 
management in Armenia. UNDEF 2021. https://www.un.org/
democracyfund/sites/www.un.org.democracyfund/files/udf-17-
775-arm_undef_evaluation_report_final.pdf

15  For more information: https://www.lwb.mw

16  Women, Business and the Law. World Bank 2021  
https://www.worldbank.org/content/dam/sites/wbl/
documents/2021/02/WBL2021_ENG_v2.pdf M

Information: 
If you are interested to read 
more, open the following link: 
http://www.womenforwater.org/
uploads/7/7/5/1/77516286/20220722_
women_for_water_partnership-
with_women_better_results_in_water_
management.pdf

 

In verschillende sectoren is aangetoond dat meer vrouwen 
in de top leidt tot betere resultaten zoals meer winst, 
een betere betrokkenheid van diverse stakeholders en 
meer aandacht voor milieu, duurzaamheid en (sociale) 
omgeving. Women for Water Partnership onderzocht of 
eenzelfde verband te zien is in de watersector. Naast een 
literatuurstudie zijn 13 cases verzameld en geanalyseerd. 
Zowel de literatuurstudie als de casestudies bevestigen 
het hiervoor geschetste beeld: ook in de watersector 
beïnvloeden vrouwen de resultaten in positieve zin. Het 
binnenhalen en binnenhouden van vrouwen gaat echter 
niet vanzelf. Er zijn speciale activiteiten nodig en niet te 
vergeten een specifiek budget. Deze studie laat zien wat de 
situatie is voor vrouwen op de arbeidsmarkt. Er zijn weinig 
cijfers en feiten over dit onderwerp in de watersector: er 
werken 17% vrouwen in de watersector op wereldniveau 
en daar vallen ook alle administratieve en ondersteunende 
medewerksters onder. In deze studie is uitgezocht wat 
de drempels zijn voor vrouwen om in de watersector te 
werken, wat de drijfveren zijn voor organisaties om meer 
vrouwen aan te nemen en wat voor activiteiten er over de 
hele linie van een organisatie nodig zijn om vrouwen gelijke 
kansen en mogelijkheden te bieden. Ook worden er dertien 
inspirerende voorbeelden getoond uit verschillende hoeken 
van de wereld. Als activiteiten om vrouwen aan te trekken 
en te behouden systematisch worden uitgevoerd, dan zijn 
de resultaten buitengewoon.
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De leiding en medewerkers van intergouvernementele organisaties die in 
veel van de meer dan 300 internationale stroomgebieden het water reguleren 
zijn meestal mannen. Waarom zijn er zo weinig vrouwen? En maakt het uit of 
mannen of vrouwen aan het roer staan? Rozemarijn ter Horst, Margreet 
Zwarteveen en Jenniver Sehring vertellen over hun nieuwe boek, “Gender 
Dynamics in Transboundary Water Governance: Feminist Perspectives on 
Water Conflict and Cooperation” waarin zij, met bijdragen van andere 
auteurs, deze vragen en meer onderzoeken. Het boek bevat onder andere 
casestudies over waterbeheer in de Brahmaputra, de Chu-Talas, de Donau, 
de Indus, de Jordaan, de Nijl, de Rijn, en de Zambezi, en onderzoek naar de 
rol van gender in wetenschap, conflict en beleid. 

Gender gaat over de normen en waarden die we 
verbinden aan het zijn van man of vrouw, aan fluïde 
tussenvormen, of aan het juist bewust afstand 
nemen van deze binaire categorieën. Het zijn ideeën 
waarvan we ons soms niet eens bewust zijn dat we 
ze hebben, totdat ons gedrag opvalt dat niet in onze 
eigen diepgewortelde ideeën past over hoe iemand 
zich zou moeten gedragen, bijvoorbeeld op basis van 
haar/zijn man- of vrouw-zijn. Deze normen en ideeën 
hebben ook invloed op hoe we met water omgaan. 
Wie wordt er bijvoorbeeld gezien als water expert? 
Wie reguleert de irrigatiekanalen, en wie haalt het 
water voor het huishouden? Komt er een beeld van 
een man bij je op, of van een vrouw? En waarom 
zijn die beelden eigenlijk zo geslachtsgebonden? 
Er is vooral onderzoek gedaan naar deze invloed 
van gender op lokaal waterbeheer, maar er is weinig 
aandacht voor hoe gender een rol speelt in River 
Basin Organisations. Dit zijn organisaties die beleid 
maken voor de toewijzing, het gebruik en het behoud 
van water dat de staatsgrenzen overschrijdt. In dit 
artikel delen we enkele inzichten uit het boek die 
bijdragen aan het begrijpen van de rol van gender in 
internationaal waterbeheer.

Het navigeren  
in een mannelijke wereld
Waterdiplomatie en grensoverschrijdend waterbeheer 
bestaan op het snijvlak van techniek en diplomatie, 
twee disciplines die als zeer masculien worden gezien. 
De leidende principes, kernideeën en normen in beide 
disciplines worden vooral door mannen gevormd, zijn 
historisch gezien gebaseerd op mannelijke ervaringen, 
en leidende posities worden voornamelijk bekleed 
door mannen. Dit werpt zekere uitdagingen op voor 
mensen die niet voldoen aan de norm, en vaak zijn dit 
vrouwen. Het is daarbij belangrijk om te noemen dat 
gender op heel verschillende manieren invloed kan 
hebben, afhankelijk van het land, het institutionele 
platform, en de momenten in de tijd; normen en 
waarden zijn niet statisch.

Gendergerelateerde normen zijn vaak zo diep 
geïnternaliseerd en ingebed in de manier waarop 
we denken en handelen dat we ze niet herkennen. 
Ze reizen ook via wereldwijde media en worden 
versterkt door populaire cultuur. Een voorbeeld van 
globale ideeën over man- en vrouw zijn is dat zowel 
mannelijke als vrouwelijke waterprofessionals van 
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wat vleiender en beleefder, en ik word me bewust van 
wat ik zeg”. Ze voegt daarbij gedecideerd toe dat ze zich 
misschien wel vrouwelijker, maar niet onderdanig opstelt.

De voorbeelden laten zien dat er zeker sprake is 
van een genderdynamiek in de platforms waar 
internationale stroomgebieden worden besproken, 
en dat sommigen heel bewust met deze dynamiek 
omgaan. Wat de voorbeelden ook laten zien is dat 
gender niet de enige factor is die meespeelt. Het 
concept van intersectionaliteit (of kruispuntdenken), 
helpt om dit expliciet te maken. Het gaat om het 
samenspel van geslacht, ras, klasse en andere 
verschillen die van invloed zijn op hoe we handelen en 
denken, en die allemaal een van belangrijke invloed 
zijn op de genderdynamiek in waterbeheer. In het boek 
herinnert Maria Amakali zich dat ze werd aangezien 
voor een secretaresse nadat ze in 1991 als hydroloog 
bij het Namibische Department of Water Affairs kwam. 
Voor haar collega’s was het moeilijk te begrijpen dat 
een zwarte vrouw in het pas onafhankelijke Namibië 
een professionele functie kon bekleden. Maar Amakali’s 
opleiding, waaronder een bachelorgraad in wiskunde 
en scheikunde behaald in de Verenigde Staten en een 
MSc van IHE Delft Institute for Water Education, maakte 
dat ze maar een van de weinige mensen was die kon 
helpen te voorzien in de behoefte aan waterbeheerders 
in haar land.

De verschillende case studies bevestigen is dat er een 
sterke kennishiërarchie bestaat in de watersector, ook 
op het snijvlak van discipline en gender. Hydrologen 
en ingenieurs – vaak door mannen gedomineerde 
vakgebieden – worden vaak beschouwd als belangrijker 
en deskundiger op het gebied van water dan biologen, 
advocaten of geografen – vakgebieden waarin 
vrouwen vaker voorkomen. Een ander voorbeeld uit 
het boek gaat in op de Chu-Talas commissie waarin 
vertegenwoordigers van Kazakhstan en Kirgizië 
deelnemen om te spreken over het gedeelde water 
van Chu en Talas rivieren. Het secretariaat wordt geleid 
door twee vrouwen, en op het eerste gezicht is het 
een mooi voorbeeld van hoe vrouwen op belangrijke 
posities kunnen komen. Maar onderzoek laat ook zien 
dat er geen vast budget is voor de commissie en dat de 

over de hele wereld ons in interviews vertelden dat 
vrouwen betere luisteraars zijn. Vrouwen worden over 
het algemeen beschouwd als zorgzamer en minder 
egoïstisch, en meer bereid om compromissen te vinden 
en te accepteren. Mannen worden over het algemeen 
beschouwd als meer confronterend, competitief 
en bereid om conflicten aan te gaan om hun zin te 
krijgen. Dergelijke stereotypen beïnvloeden gedrag: 
deelnemers aan wateronderhandelingen gaven aan dat 
sessies met vrouwen meer coöperatief waren – niet 
vanwege het gedrag van de vrouwen, maar omdat 
hun aanwezigheid de betrokken mannen beleefder en 
minder confronterend maakte.

In de interviews die we hebben gehouden voor het 
boek gaven vrouwen uit heel verschillende landen en 
stroomgebieden ook aan dat ze ervoeren dat ze voor 
dezelfde erkenning harder moeten werken dan hun 
mannelijke tegenhangers. Maria Amakali, directeur 
van het directoraat Water Resources Management en 
plaatsvervangend directeur van het departement van 
water van het Namibische ministerie van Landbouw, 
Water en Landhervorming, merkt op dat verzoeken 
om een   eenvoudige verduidelijking tijdens een 
onderhandeling ertoe kunnen leiden dat mannelijke 
collega’s lange monologen beginnen. Ze deelt dat 
ze het idee heeft dat sommigen denken dat ze 
watermanagement niet begrijpt omdat ze een vrouw 
is, en dat ze vermoedt dat er gebruik gemaakt wordt 
van een algemene onderschatting van vrouwen om 
een onderhandeling te beïnvloeden: “Problemen die 
je begrijpt worden aan je uitgelegd, en de uitleg heeft 
[vaak] niets te maken met je vraag, waardoor de vraag 
ontspoort en het onderhandelingsproces langer duurt.” 
Om dit te vermijden, moeten vrouwen beter voorbereid 
zijn dan mannen, voegde ze eraan toe.

Een voorbeeld van hoe vrouwen gedrag aanpassen 
om in een wereld met mannelijke normen te 
passen is gegeven door Heide Jekel die Duitsland 
vertegenwoordigt in zes internationale commissies en 
verschillende bilaterale commissies die water dat over 
landsgrenzen stroomt bespreken. Ze vertelt dat ze in 
sommige van de commissies probeert “vrouwelijker te 
zijn om aan de verwachtingen te voldoen. [..]. Ik word wel 
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Informatie:
Het boek “Gender Dynamics in 
Transboundary Water Governance: 
Feminist Perspectives on Water Conflict 
and Cooperation” kan gratis worden 
bekeken en gedownload via https://
www.routledge.com/Gender-Dynamics-
in-Transboundary-Water-Governance-
Feminist-Perspectives/Sehring-Horst-
Zwarteveen/p/book/9781032057309

posities in het secretariaat onzeker zijn. Daarbij komt 
ook dat de watersector in de regio aan prestige heeft 
ingeboet en dat er minder geld in wordt geïnvesteerd. 
We kunnen dan ook de vraag stellen of vrouwen in het 
algemeen meer en belangrijkere functies krijgen in de 
watersector, zodra de waterkwesties niet langer “hoge 
politiek” zijn. Om deze onderlinge relatie echter beter 
te begrijpen, zouden we meer vergelijkend onderzoek 
moeten doen.

Feministische theorieën hebben ons geholpen om 
geïnternaliseerde en vaak lastig te onderzoeken 
genderdynamieken zichtbaar te maken en het 
persoonlijke element van waterdiplomatie te laten 
zien. Relaties tussen landen gaan vooral om mensen. 
De casussen en analyses in ons boek laten zien hoe 
de ideeën en normen met betrekking tot gender 
zowel de praktische besluitvorming over water als het 
academische discours erover beïnvloeden. Ze leggen 
ook de structurele obstakels bloot die de effecten van 
goedbedoeld gender mainstreamingbeleid afzwakken. 
Dit is het integreren van een gendergelijkheidsperspectief 
in strategieën en beleid. Een belangrijk inzicht van het 
boek is dat, zelfs als deze ongelijkheid tussen mannen 
en vrouwen wordt erkend en er politieke wil is om het 
te veranderen, er geen gemakkelijke oplossing is. Het 
bevorderen van gendergelijkheid in de waterdiplomatie 
kan niet worden bereikt door simpelweg “vrouwen toe 
te voegen”. Genderongelijkheid is diep verankerd in de 
normen en institutionele arrangementen en dus ook in 
de alledaagse praktijk van mensen die water dat langs 
landsgrenzen stroomt te beheren.

We hebben in het boek daarom ook een selectie 
van persoonlijke verhalen opgenomen over gender-
gerelateerde ervaringen bij wateronderhandelingen 
en grensoverschrijdend waterbeheer, waarvan we 
enkele voorbeelden in dit artikel hebben genoemd. 
We hopen dat het anderen zal inspireren om ook hun 
persoonlijke verhalen te delen. Want verandering 
die structurele obstakels aanpakt, en die ook 
traditionele opvattingen en business-as-usual-
benaderingen van waterdiplomatie uitdaagt, is nodig, 
en daarvoor moeten we laten zien dat waterdiplomatie 
mensenwerk is. M

https://www.routledge.com/Gender-Dynamics-in-Transboundary-Water-Governance-Feminist-Perspectives/Sehring-Horst-Zwarteveen/p/book/9781032057309
https://www.routledge.com/Gender-Dynamics-in-Transboundary-Water-Governance-Feminist-Perspectives/Sehring-Horst-Zwarteveen/p/book/9781032057309
https://www.routledge.com/Gender-Dynamics-in-Transboundary-Water-Governance-Feminist-Perspectives/Sehring-Horst-Zwarteveen/p/book/9781032057309
https://www.routledge.com/Gender-Dynamics-in-Transboundary-Water-Governance-Feminist-Perspectives/Sehring-Horst-Zwarteveen/p/book/9781032057309
https://www.routledge.com/Gender-Dynamics-in-Transboundary-Water-Governance-Feminist-Perspectives/Sehring-Horst-Zwarteveen/p/book/9781032057309
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Nederland staat internationaal bekend om haar waterkennis. Het Nederlandse systeem 
van waterschappen is uniek, drinkwater is van goede kwaliteit en het overstromingsrisico is 
laag ondanks de geringe hoogteligging van het land. Vanuit het buitenland wordt dan ook 
met interesse naar de Nederlandse manier van werken gekeken. Het is echter onduidelijk 
wat Nederlandse waterschappen en drinkwaterbedrijven zélf leren van dergelijke uit-
wisselingen. Met vragenlijstonderzoek, een focusgroep en interviews is onderzocht hoe 
individuele ervaringen in het buitenland doorwerken in de dagelijkse praktijk van water-
schappen en drinkwaterbedrijven. Dit artikel beschrijft de resultaten van dit onderzoek.

De Nederlandse watersector deelt haar expertise actief 
met andere landen. Voorbeelden zijn de meerjarige 
programma’s BlueDeal (waterschappen) en WaterWorX 
(drinkwaterbedrijven). Naast korte uitwisselingen van 
kennis, technologie en beleid, zijn er ook een aantal 
langdurige partnerschappen. Twee voorbeelden 
hiervan zijn de BlueDeal van de waterschappen en het 
programma WaterWorX van de drinkwatersector. Beiden 
hebben als doel om niet alleen kennis te brengen, maar 
ook te halen. Tweerichtingsverkeer dus. Er is immers 
nog steeds ruimte voor verbetering in het Nederlandse 
waterbeheer (Havekes, 2022). Toch blijkt dit in de praktijk 
lastig: “(…) kennis bestaat met name uit ervaringen, 
niet zozeer uit concrete lessen die zijn geleerd. Over het 
algemeen vindt men het moeilijk om de opgedane kennis 
inzichtelijk te maken. Dat verhindert bewuste toepassing 
elders, maar ook de kennisoverdracht naar collega’s.” 
(Van Hunen, 2013).

De BlueDeal en WaterWorX besteden nadrukkelijk 
aandacht aan governance. Hieronder vallen zowel 
institutionele aspecten, de organisatie van het 
waterbeheer en de manier waarop beslissingen tot 
stand komen en uitgevoerd worden. Beide programma’s 
zijn daarmee een vorm van beleidsoverdracht (policy 
transfer), waarbij kennis over beleidsinstrumenten, 
(technische) oplossingen en organisatievormen uit 
Nederland gebruikt worden om beleid en maatregelen in 
andere landen vorm te geven.

Beleidsoverdracht draait om de overdracht en het in-
passen van externe kennis en wordt daarom ook wel 
geconceptualiseerd als een vorm van leren (Minkman et 
al., 2018). Onderzoekers hebben in kaart gebracht welke 
lessen geleerd worden door ontvangers (Webber, 2015), 
onderzocht onder welke voorwaarden ontvangers leren 
(Marsden & Stead, 2011) en de effectiviteit van bepaalde 
kanalen voor beleidsoverdracht geëvalueerd (Thomas & 
Bertolini, 2015).

Verrassend genoeg richt bijna al het wetenschappelijke 
onderzoek zich op het leerproces van ontvangers, en is 
er weinig aandacht voor de vraag wat zenders leren van 
hun pogingen om beleidskennis te delen. In dit artikel 
richten wij ons daarom op de leerervaring van zenders. 
Het is aannemelijk dat zenders ook (kunnen) leren in een 
proces van beleidsoverdracht. Vanuit de praktijk is ook 
steeds meer interesse in ervaringen van elders als bron van 
inspiratie voor het Nederlandse waterbeheer. Een recent 
voorbeeld is de interactieve wereldkaart met buitenlandse 
voorbeelden, gemaakt in opdracht van de Unie van 
Waterschappen (Kronenberg et al., 2022). 

Ons onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in hoeverre 
Nederlandse waterexperts leren van beleidsoverdracht. 
Daarnaast willen wij achterhalen onder welke voorwaarden 
deze inzichten doorwerken in de moederorganisatie, 
oftewel hoe het proces van ‘omgekeerde beleids over-
dracht’ bijdraagt aan het veranderen van de werkwijze van 

 
*  Ellen Minkman, universitair docent, afdeling Multi-Actor Systems, Technische Universiteit Delft,  

Brenda Vermeeren, universitair hoofddocent, afdeling Bestuurskunde en Sociologie, Erasmus Universiteit Rotterdam.



WATER GOVERNANCE – 01/2023 – 31

KWALITEIT VAN BESTUUR
LEREN UIT HET BUITENLAND

Nederlandse waterschappen en drinkwaterbedrijven. Dit 
onderzoek heeft daarom als onderzoeksvraag: “In hoeverre 
verklaren kenmerken van het individu, de organisatie en 
het netwerk waarom geleerde lessen uit internationale 
activiteiten (niet) tot verandering leiden binnen de 
Nederlandse waterschappen en drinkwaterbedrijven?”

De rest van dit artikel beschrijft eerst het theoretisch kader, 
waarin we kenmerken van het individu, de organisatie en 
het netwerk koppelen aan collectief handelen. Vervolgens 
gaan we in op de opzet en uitvoering van het onderzoek. 
Daarna presenteren we de resultaten van het kwantitatieve 
en kwalitatieve onderzoek. We sluiten af met een conclusie 
en discussie.

Theoretisch kader
Beleidsoverdracht als leerproces
Beleidsoverdracht moet niet worden gezien als lineaire 
overdracht tussen zender en ontvanger, in plaats daarvan 
is beleidsoverdracht een netwerkactiviteit, waarbij kennis 
wordt overgedragen tussen maar ook binnen organisaties 
(Dolowitz, 2017; Tsai, 2002). De overgedragen kennis 
moet worden geïnternaliseerd en aangepast aan het 
referentiekader van de ontvangers, met andere woorden, 
actoren moeten zich inspannen om het beleid naar de 
lokale context te vertalen (voor verdieping, zie o.a.: 
Minkman & Van Buuren (2019) en Mukhtarov & Daniell 
(2016)). In dit proces wordt van alle betrokkenen verwacht 
dat ze nieuwe kennis integreren in hun bestaande 
referentiekader en dat zij hun manier van werken herzien. 
Oftewel: ook zenders kunnen leren.

Van individuele ervaringen tot collectief handelen
Leren is in de eerste plaats een individueel proces, 
maar vindt plaats in een sociale context middels sociale 
interacties, waarin individuen hun nieuwe inzichten met 
anderen delen. Hierdoor wordt groepsleren gestimuleerd 
(Heikkila & Gerlak, 2013; Pahl-Wostl, 2006). In dit 
onderzoek zijn we geïnteresseerd in het individuele leren 
dat plaatsvindt en of en hoe dit, via groepsleren, uitmondt 
in collectieve actie. We veronderstellen:

 1   Individueel leren hangt positief samen  
met collectief verandergedrag.

We volgen een methodologische individualistische 
benadering, wat inhoudt dat we individuele acties en keuzes 
meten en doorgronden om (afwezigheid van) collectieve 
actie in het grotere sociale netwerk te begrijpen (Heikkila & 
Gerlak, 2013). Kenmerken van het individu, de organisatie, 
maar ook het bredere netwerk waarin ze opereren 
beïnvloeden mogelijk de mate van doorwerking. Daarom 
stellen we het model in afbeelding 1 voor. Hieronder werken 
we deze niveaus verder uit en formuleren we hypothesen op 
basis van bestaande theorieën en onderzoeken.

Individuele kenmerken
Ongeacht de omstandigheden moet een individu bepaalde 
competenties hebben om nieuw verworven kennis om 
te zetten in overdraagbare informatie. Individuen moeten 
zich dus bewust zijn van hun verantwoordelijkheid om te 
leren (Marquardt, 1996 – via Vassalou 2001). Er zijn twee 
dimensies te onderscheiden: een proactieve persoonlijkheid 
en zelfeffectiviteit.1 

 2   Een proactieve persoonlijkheid modereert de relatie 
tussen individueel leren en collectief gedrag waarbij het 
effect van leren op gedrag groter is wanneer er sprake is 
van een meer proactieve persoonlijkheid.

 3   Zelfeffectiviteit modereert de relatie tussen leren en 
gedrag waarbij het effect van leren op gedrag groter is 
wanneer er sprake is van meer zelfeffectiviteit.

Organisatiekenmerken
Om tot collectief handelen te komen, moet de organisatie 
waarin het individu werkzaam is tot op zekere hoogte een 
lerende organisatie zijn. Een lerende organisatie “zet mede-
werkers in hun kracht, moedigt experimenteren aan, beloont 
leren, ondersteunt innovatieve suggesties en genereert 
regelmatig leermogelijkheden” (Vassalou, 2001, p. 356). Drie 
aspecten zijn met name van belang: organisatiestructuur, 
leercultuur en de leiderschapsstijl van de manager.

Individuele kenmerken

Positie in het netwerk

Individueel leren Collectief gedrag

Organisatie-kenmerken

Afbeelding 1: Conceptueel model dat gebruikt is voor deze studie. 
Individuele leerervaringen kunnen door sociaal leren doorgezet 
worden in collectieve verandering, een relatie die wordt belemmerd 
of versterkt door eigenschappen van het individu, de organisatie 
(=waterbedrijf of waterschap) en het bredere netwerk. 
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Organisatiestructuur
Interne aspecten, met name bureaucratische stroperigheid, 
kunnen de intentie van individuen om hun leerervaring om 
te zetten in actie beperken, omdat men denkt dat de kans 
klein is dat er daadwerkelijk verandering optreedt (Bennett 
& Howlett, 1992). We veronderstellen daarom dat:

 4   Bureaucratie modereert de relatie tussen individueel 
leren en collectief gedrag waarbij het effect van 
leren op gedrag kleiner is wanneer er sprake is van 
meer bureaucratie.

Leercultuur
Het laten doorwerken van geleerde lessen is extra 
uitdagend in een internationale omgeving waar 
organisatiestructuur en -context meestal verschillen 
(Hachmann, 2012). Het leervermogen van een 
organisatie speelt daarom ook een rol in het omzetten 
van individuele leerervaringen in collectief gedrag. We 
verstaan hieronder het vermogen om “kennis te creëren, 
verwerven, overdragen en integreren, en haar gedrag 
aan te passen aan de nieuwe cognitieve situatie, met 
het oog op het verbeteren van haar prestaties.” (Jerez-
Gómez et al., 2005, p. 716).

 5   Leercultuur modereert de relatie tussen individueel 
leren en collectief gedrag waarbij het effect van leren 
op gedrag groter is wanneer er sprake is van een 
leercultuur.

De leiderschapsstijl van de manager
Er is overtuigend bewijs dat bepaalde managementstijlen 
vernieuwing in een organisatie stimuleren, in het bijzonder 
stimulerend leiderschap (empowering leadership) (Konczak, 
Stelly, & Trusty, 2000; Van Dierendonck & Nuijten, 2011; 
Vassalou, 2001). Een stimulerende leidinggevende 
stimuleert medewerkers om zelf na te denken en zelf 
beslissingen te nemen. Als zodanig wordt verwacht dat een 
individu met dit type leidinggevende meer geneigd is om 
zijn/haar inzichten actief te delen, waardoor groepsleren 
optreedt en collectief gedrag mogelijk wordt.

 6   Leiderschap modereert de relatie tussen leren en 
gedrag waarbij het effect van leren op gedrag groter is 
wanneer er sprake is van meer stimulerend leiderschap.

Kenmerken van het netwerk
Eerdere onderzoeken wijzen op het belang van 
netwerken voor beleidsoverdracht (zie o.a. Dolowitz, 
2017). Het is aangetoond dat leren plaatsvindt in 
onder meer beleidsnetwerken en gemeenschappen 
van wetenschappers of andere experts met een 
gezaghebbende kennisclaim (Dunlop, 2009; 
Granovetter, 1973). Een hecht en actief netwerk zal 
daarom het doorwerken van geleerde lessen stimuleren. 
Informatie verspreidt zich sneller in netwerken met 
een hoge dichtheid (Borgatti et al., 2009; Granovetter, 
1973), terwijl kennis verder verspreid wordt als er meer 
informele verbindingen (Jansen, Van Den Bosch, & 
Volberda, 2006) en ‘weak ties’ (zwakke verbindingen; 
Granovetter, 1973) zijn. Zij verbinden de verschillende 
clusters binnen het netwerk en zorgen ervoor dat het 
hele netwerk wordt gemobiliseerd.

 7   De omvang van het netwerk modereert de relatie tussen 
individueel leren en collectief gedrag waarbij het effect 
van leren op gedrag groter is wanneer er sprake is van 
een omvangrijker netwerk.

Methode
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden zijn 
verschillende soorten data gecombineerd. Allereerst is 
een vragenlijst verspreid onder medewerkers van de 
waterschappen en drinkwaterbedrijven die internationaal 
actief zijn. Daarnaast is een focusgroepbijeenkomst 
gehouden met de buitenlandcoördinatoren van de 
waterschappen. Tot slot zijn 10 kwalitatieve interviews 
opnieuw geanalyseerd.

Vragenlijst waterschappen (BlueDeal) en 
drinkwaterbedrijven (WaterWorX).
In 2021 hebben we een vragenlijst uitgezet onder 
medewerkers van de waterschappen (februari) en 
drinkwaterbedrijven (september) met behulp van Qualtrics. 
De respondenten hebben een informed consent formulier 
ingevuld bij het invullen van de vragenlijst en de data 
zijn verwerkt in overeenstemming met de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast is dit 
onderzoek goedgekeurd door de Human Research Ethics 
Committee van de TU Delft.
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De vragenlijst is grotendeels tot stand gekomen 
door gebruik te maken van gevalideerde schalen 
uit wetenschappelijke literatuur. Voor het leren en 
collectief gedrag was geen passende gevalideerde 
schaal beschikbaar en daarom hebben de 
onderzoekers een schaal ontwikkeld (zie bijlage 1 
voor de schalen en referenties).

De vragenlijst is voorafgaand aan het veldwerk 
besproken met vertegenwoordigers van de BlueDeal 
en WaterWorx om de vragen aan te laten sluiten bij de 
specifieke context. Daarnaast hebben we de vragenlijst 
uitgebreid getest met 7 deelnemers aan het KIWI 
(Kennismakings- en Introductieprogramma Waterschappen 
Internationaal, ook wel bekend als het ‘diplomatenklasje’ 
van de waterschappen). We hebben deze test met elke 
respondent afzonderlijk uitgevoerd. De test-respondenten 
werd gevraagd om hun scherm te delen, de vragenlijst in 
te vullen en hardop na te denken tijdens het antwoorden. 
We hebben in deze test zowel gelet op wat zij zeiden bij 
het invullen van de vragenlijst als op hoe zij de vragenlijst 
invulden in termen van bijvoorbeeld snelheid, blijven 
hangen bij bepaalde vragen en gebruik van de volledige 
antwoordschaal. Op basis hiervan zijn aanpassingen 
gedaan aan de formulering van enkele vragen.

Aan het onderzoek bij de waterschappen hebben 79 
mensen deelgenomen en aan het onderzoek bij de 
drinkwaterbedrijven hebben 97 mensen deelgenomen. 
Voor de analyse hebben we respondenten die toch 
niet tot de doelgroep behoorden of die gestopt waren 
met het invullen van de vragen voor beantwoording 
van de vragen over leren en gedrag niet meegenomen. 
De uiteindelijke respons waarvan wij gebruik gemaakt 
hebben in de analyse bedraagt bij de waterschappen 67 
en bij de drinkwaterbedrijven 93. De representativiteit 
van de respons in termen van geslacht, contractvorm, 
functieniveau en arbeidsduur is besproken met de 
contactpersonen en hier bestaan geen zorgen over.

Na het veldwerk is een exploratieve factoranalyse in SPSS 
uitgevoerd om de schalen te valideren. Op basis daarvan 
is een aantal items niet meegenomen in de definitieve 
analyse. In bijlage 1 zijn per schaal de items beschreven 
die meegenomen zijn in de analyse. Daarnaast zijn de 

referenties van de oorspronkelijke schaal en de Cronbach’s 
alphas beschreven.

Focusgroep met buitenlandcoördinatoren
In juni 2022 is een focusgroep gehouden met de 
buitenlandcoördinatoren van de waterschappen. De 
resultaten van de vragenlijst zijn gepresenteerd, gevolgd 
door een groepsdiscussie aan de hand van een drietal 
stellingen (zie bijlage 2).

Kwalitatieve interviews
Om te achterhalen welke belemmeringen waterexperts 
ervaren met betrekking tot de doorwerking van geleerde 
lessen, zijn 10 interviews opnieuw geanalyseerd. Deze 
interviews zijn gehouden door bachelorstudenten 
van de opleiding Technische Bestuurskunde, die 
onderzoek deden naar diverse aspecten van ‘leren uit 
het buitenland’. Zeven interviews werden gehouden met 
medewerkers van Wereld Waternet, waarbij ervaringen 
zowel BlueDeal als WaterWorX betroffen. Eén respondent 
werkt bij het Hoogheemraadschap van Schieland en de 
Krimpenerwaard. Tot slot zijn twee interviews gehouden 
met medewerkers van de Unie van Waterschappen. Deze 
respondenten zijn nauw betrokken bij het vormen en 
evalueren van de internationale activiteiten van de Dutch 
Water Authorities. De transcripten van de interviews 
zijn opnieuw gecodeerd op basis van het model dat in 
afbeelding 1 geïntroduceerd is.

Resultaten
Wat wordt er geleerd?
In tabel 1 zijn de gemiddelde scores weergegeven. 
Zichtbaar wordt dat op zowel individueel leren als op 
collectief gedrag gemiddeld onder het midden van de 
schaal gescoord wordt wat wil zeggen dat er in beperkte 
mate geleerd wordt en collectief gedrag plaatsvindt op 
basis van het geleerde.

Drinkwaterbedrijven
Bij het onderzoek binnen de drinkwaterbedrijven hebben 
we een extra vraag gesteld, namelijk welke vaardigheden 

Variabele Schaal Gemiddelde score

Individueel leren 1-5 2,36

Collectief gedrag 1-5 2,39

Pro-activiteit 1-5 3,78

Zelfeffectiviteit 1-5 4,21

Bureaucratie 1-5 2,35

Leercultuur 1-5 4,09

Leiderschap 1-7 5,16

Netwerk 1-5 2,59

Tabel 1 Gemiddelde scores.
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men het meest heeft ontwikkeld door actief te zijn in 
internationale projecten.

De top 3 meest genoemde competenties  
die men heeft opgedaan zijn:

   Interculturele communicatie (56x)

   Coachings- en trainingsvaardigheden (34x)

   Flexibiliteit (31x)

De 3 minst genoemde competenties zijn:

   Plannen en organiseren (1x)

   Schrijfvaardigheid (1x)

   Overtuigingskracht (0x)

Waterschappen
Binnen de waterschappen is dezelfde informatie opgehaald 
in de focusgroep. Hieruit bleek dat men vooral soft skills 
opdoet, zoals de manier van communiceren en omgaan 
met tegenslagen (flexibiliteit en geduld), maar ook 
andere, minder directe, manieren van conflictoplossing 
en samenwerking. Ook inhoudelijk valt er te leren. 
Andere landen hebben meer ervaring met bepaalde 
extreme weersomstandigheden (droogte, piekbuien) of 
technologische innovaties, zoals de inzet van zonne-
energie, reversed osmosis, en ontzilting, en met 
alternatieve betalingssystemen (zoals het Keniaanse sms-
betalen). Daarnaast wisselen monteurs en andere technici 
frequent informatie uit met hun internationale collega’s.

Doorwerking van leren
Om de hypothesen te toetsen zijn Z-scores voor alle 
variabelen aangemaakt om de moderaties te kunnen 
berekenen. In tabel 2 zijn de resultaten van de regressie-
analyse weergegeven. De bèta geeft de sterkte van 
de relatie weer. Indien er een asterisk achter de bèta-
coëfficiënt staat, wil dit zeggen dat de relatie statistisch 
significant is. De resultaten tonen om te beginnen een 
significante relatie tussen de sector waar we het onderzoek 
gedaan hebben en het collectief gedrag. De respondenten 
bij de drinkwaterbedrijven geven significant vaker aan 
collectief te handelen dan de respondenten van de 
waterschappen. Daarnaast blijkt in lijn met hypothese 1 
dat individueel leren positief samenhangt met het collectief 

gedrag. Verder wordt één van de moderatie-hypothesen 
bevestigd. We vinden namelijk dat een proactieve 
persoonlijkheid de relatie tussen individueel leren en 
collectief gedrag modereert waarbij het effect van leren 
op gedrag groter is wanneer er sprake is van een meer 
proactieve persoonlijkheid. Ook vinden we een significant 
moderatie-effect van het netwerk, maar niet helemaal in de 
veronderstelde richting. We vinden namelijk dat veelvuldig 
contact met een omvangrijk netwerk de relatie tussen 
individueel leren en collectief gedrag beïnvloedt waarbij als 
er weinig individueel geleerd wordt veelvuldig contact met 
een groot netwerk bijdraagt aan meer collectief gedrag, 
maar wanneer er sprake is van veel individueel leren dan 
zorgt veelvuldig contact met een groot netwerk juist voor 
minder collectief gedrag.

In de interviews vinden we mogelijke verklaringen voor 
de mindere doorwerking van individueel leren naar 
collectieve gedragsverandering binnen de waterschappen. 
De BlueDeal loopt sinds 2018. Tot nu toe lag de nadruk 
op ‘kennis brengen’. Doordat debriefing van mensen die 
op missie geweest zijn vooral gericht is op de BlueDeal 
doelen, ligt de nadruk dus ook op kennis brengen. In 
BlueDeal2 (die binnenkort ingaat) komt meer aandacht 
voor kennis ophalen, oftewel leren.

Variabele Bèta

Geslacht (0 = man, 1=vrouw) ,031

Dienstjaren in jaren -,057

Functieniveau (1=junior, 2=medior, 3=senior) -,073

Leidinggevende taken (0=ja, 1=nee) -,071

Sector (0=waterschap, 1=waterbedrijf) ,256**

Buitenlandervaring in jaren -,023

Individueel leren ,671**

Pro-activiteit ,030

Zelfeffectiviteit -,015

Bureaucratie -,075

Leercultuur ,081

Leiderschap ,032

Netwerk ,033

Individueel leren x pro-activiteit ,164*

Individueel leren x zelfeffectiviteit -,094

Individueel leren x bureaucratie -,117

Individueel leren x leercultuur ,021

Individueel leren x leiderschap ,111

Individueel leren x netwerk -,211*

** P < 0.01, * p < 0,05

Tabel 2 Regressie op collectief handelen (N=110).
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Bovendien gebeurt de debriefing decentraal bij het 
waterschap waardoor de manier van evalueren dus per 
waterschap verschilt. Hoewel de ervaringen verschillen, 
geven meerdere respondenten aan dat collega’s 
en leidinggevenden vooral geïnteresseerd zijn in de 
‘ervaring’ van de reis en niet of nauwelijks voor wat men 
(inhoudelijk) geleerd heeft. Ook is er niet overal een 
structuur om opgedane lessen door te zetten naar de 
juiste persoon binnen het waterschap.

Tot slot vinden we een verklaring in de samenwerking 
zelf. Veel partnerschappen zijn met landen in de 
zogenaamde ‘Global South’, waardoor de perceptie 
heerst dat Nederlanders hoger in hiërarchie staan of 
dat zij meer geavanceerde kennis hebben dan hun 
counterparts. Hierdoor is een gelijkwaardige relatie 
onmogelijk (zie ook Hasan, 2021) en wordt kennis 
halen onwaarschijnlijker.

Conclusie
De centrale vraag van dit onderzoek was in hoeverre 
kenmerken van het individu, de organisatie en 
het netwerk verklaren waarom geleerde lessen 
uit internationale activiteiten (niet) tot verandering 
leiden binnen Nederlandse waterschappen en 
drinkwaterbedrijven. De resultaten van het kwantitatieve 
onderzoek laten om te beginnen zien dat de gemiddelde 
scores op zowel individueel leren als collectief gedrag vrij 
laag zijn. We vinden een mogelijke verklaring voor deze 
onverwachte bevinding in het kwalitatieve onderzoek, 
namelijk in de perceptie ten aanzien van de mogelijkheid 
om te leren van een ander land en de nadruk die in beide 
programma’s (onbewust) ligt op kennis brengen.

Daarnaast laat het kwantitatieve onderzoek zien dat 
sommige kenmerken van invloed zijn op de mate 
waarin individueel leren bijdraagt aan collectief gedrag. 
Het gaat hierbij om pro-activiteit van de individu en 
de hoeveelheid samenwerking met het netwerk. Een 
pro-actieve persoonlijkheid versterkt het effect van 
individueel leren op collectief gedrag, ongeacht hoeveel 
er geleerd is. Een groot, actief netwerk doet dit echter 
alleen als er weinig geleerd is. Er wordt namelijk minder 
collectief gedrag gerapporteerd als er veel geleerd 

werd door individuen actief binnen een groot 
netwerk. Uit het kwalitatieve onderzoek komen 
nog twee factoren naar voren die van invloed 
lijken te zijn op de mate waarin leren omgezet 
wordt in gedrag. Beiden zijn te beschouwen als 
organisatiekenmerken, namelijk de manier waarop 
de debriefing en evaluatie plaatsvindt (op kennis 
brengen of kennis halen) en de aan- of afwezigheid 
van een structuur om de geleerde lessen door te 
zetten naar de juiste persoon binnen de organisatie.

Discussie
Dit onderzoek is één van de eerste onderzoeken 
dat zich richt op wat ‘zenders’ leren in een proces 
van beleidsoverdracht. In dit onderzoek is specifiek 
ingezoomd op wat Nederlandse waterexperts leren 
van beleidsoverdracht. Opvallend is dat er gemiddeld 
genomen vrij weinig geleerd wordt. Een eerste mogelijke 
verklaring is dat er ècht weinig geleerd wordt. Als 
dat zo is dan zou vervolgonderzoek zich kunnen 
richten op de vraag waarom dit zo is. Dit onderzoek 
biedt hiervoor wat eerste aanknopingspunten. Een 
tweede mogelijke verklaring is dat de vraagstelling in 
dit onderzoek te abstract is waardoor de lage score 
vooral een methodologisch effect is. In de testfase 
waarin onder andere 7 mensen met buitenlandervaring 
de vragenlijst zorgvuldig doorlopen hebben, is dit 
echter niet naar voren gekomen. Een derde mogelijke 
verklaring is dat de lessen zich beperken tot persoonlijke 
inzichten die niet direct van toepassing zijn op het 
dagelijkse werk in Nederland. Dit zou het gevolg 
kunnen zijn van kenmerken van de respondentenset. 
In de focusgroep werd aangegeven dat technici (zoals 
monteurs en operators) vaker kennis lijken uit te 
wisselen dan adviseurs. In dit onderzoek is weliswaar 
gevraagd naar het soort werk (technisch, governance of 
ondersteunend), aantal jaren ervaring en leidinggevende 
taken, maar is onbekend hoe de verhouding tussen 
technici en adviseurs is.

Daarnaast blijkt uit dit onderzoek dat ook de mate waarin 
er vervolgens sprake is van collectief gedrag ruimte biedt 
voor verbetering. Zoals in de conclusie beschreven, 
biedt dit onderzoek wat eerste handvatten om de mate 
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waarin individueel leren tot collectief gedrag leidt te 
vergroten. Opvallend genoeg blijkt uit het kwantitatieve 
onderzoek dat alle kenmerken van de organisatie 
(bureaucratie, leercultuur en leiderschap) geen invloed 
hebben, terwijl in de kwalitatieve studie wel kenmerken 
van de organisatie genoemd worden als beïnvloedende 
factoren. Meer onderzoek is nodig om hier een verklaring 
voor te vinden.

De conclusies zijn alleen van toepassing op de 
onderzochte doelgroep – de in het buitenland actieve 
waterexperts – en kunnen niet gegeneraliseerd worden 
naar andere groepen, zoals collega-waterexperts 
die alleen in Nederland werken. Een beperking van 
dit onderzoek is dat deze doelgroep niet zo groot is. 
Ondanks een mooie respons is het aantal respondenten 
vrij laag wat gevolgen heeft voor het aantal opties voor 
statistische analyse. Om meer inzicht te krijgen in hoe 
collectief gedrag op basis van leerervaringen in het 
buitenland vergroot kan worden, zou dit onderzoek 
herhaald kunnen worden in een andere (grotere) sector 
waarbij ook aan buitenlandse projecten gewerkt wordt, 
zoals ingenieursbureaus of aannemers. Zo kan ook 
onderzocht worden welke bevindingen specifiek zijn 
voor de onderzochte doelgroep en welke bevindingen 
algemene mechanismen weergeven.

Tot slot was de primaire vraag van dit onderzoek hoe 
geleerde lessen van de individu naar het collectief 
doorwerken, waarbij gebruik gemaakt is van theorie 
over individueel leren en organisatieleren. Een logische 
vervolgvraag is hoe de organisatie niet alleen leert, maar 
ook daadwerkelijk kan veranderen en wat daarvoor 
nodig is. Geleerde lessen op operationeel niveau vragen 
om een andere aanpak dan inzichten met betrekking 
tot de strategisch koers van de organisatie. Deze 
studie vond al enkele aanwijzingen in die richting, zoals 
het binnen de waterschappen ervaren gebrek aan 
interesse naar inhoudelijke lessen vanuit collega’s en 
leidinggevenden. Een uitbreiding van het onderzoek zou 
daarom ook het perspectief van organisatieverandering 
mee kunnen nemen, zoals de veranderbereidheid van 
mensen (Armenakis & Harris, 2009) of de factoren die 
gericht zijn op succesvolle organisatieverandering in de 
publieke sector (Fernandez & Rainey, 2006).
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SAMENVATTING
 

De Nederlandse watersector deelt haar expertise actief in 
diverse internationale kennisuitwisselingstrajecten, waarbij 
kennis wordt uitgewisseld met andere landen. Voorbeelden 
zijn de meerjarige programma’s BlueDeal (waterschappen) 
en WaterWorX (drinkwaterbedrijven). Het is echter onduidelijk 
wat Nederlandse waterschappen en drinkwaterbedrijven zélf 
leren van dergelijke uitwisselingen. Met vragenlijstonderzoek, 
een focusgroep en interviews is onderzocht hoe individuele 
ervaringen in het buitenland doorwerken in de dagelijkse 
praktijk van waterschappen en drinkwaterbedrijven. Zoals 
verwacht, is er een positieve relatie tussen individueel leren en 
collectief handelen. Het valt echter op dat er weinig individueel 
leren gerapporteerd wordt (2,36 op schaal 1-5). Ook worden 
individuele lessen vaker omgezet in collectief handelen bij de 
drinkwaterbedrijven dan bij de waterschappen, mogelijk door 
beperkte evaluatie en debriefing binnen de waterschappen. 
Een pro-actieve persoonlijkheid versterkt het effect van leren 
op gedrag, terwijl een groot, actief netwerk dit alleen doet 
als er weinig geleerd is. Er wordt namelijk minder collectief 
gedrag gerapporteerd als er veel geleerd werd door individuen 
actief binnen een groot netwerk.
 

 
1  Zelfeffectiviteit beschrijft het geloof van mensen in hun 

vermogen om gebeurtenissen die hun leven beïnvloeden te 
beïnvloeden. Onze hypothese is dat mensen die hoog scoren 
op zelf-effectiviteit eerder geneigd zijn om hun geleerde lessen 
te delen en in te zetten.
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BIJLAGE 1
Individueel leren* (zelf ontwikkelde schaal, inspiratiebron 
Simonin, 2017). Antwoordschaal lopend van 1) helemaal 
mee oneens tot 5) helemaal mee eens. Cronbach’s alpha .83

Door mijn werkzaamheden in het buitenland…

 1   …heb ik ontdekt dat we binnen mijn waterschap het 
werk beter kunnen doen.

 2   ...heb ik binnen mijn waterschap tekortkomingen 
ontdekt in de dagelijkse werkpraktijk.

 3   ...heb ik binnen mijn waterschap ontdekt dat we onze 
huidige werkwijze aan moeten passen om onze doelen 
te bereiken.

 4   …heb ik binnen mijn waterschap nieuwe manieren 
ontdekt om het(zelfde) werk te doen.

 5   …ben ik gaan twijfelen over de manier waarop we 
binnen mijn waterschap bepalen wat belangrijk is voor 
ons als waterschap.

 6   …ben ik binnen mijn waterschap de huidige 
strategische koers met andere ogen gaan bekijken.

 7   …ben ik gaan inzien dat de heersende normen binnen 
ons waterschap onvoldoende aansluiten bij de praktijk.

 8   …heb ik mijn twijfels over het onderliggende 
beleidsmodel binnen mijn waterschap.

Collectief gedrag (zelf ontwikkelde schaal, 
inspiratiebron Simonin, 2017). Antwoordschaal lopend 
van 1) helemaal mee oneens tot 5) helemaal mee eens. 
Cronbach’s alpha .94
Op basis van ervaringen in het buitenland van mij of 
collega’s...

 1   ...doen wij binnen mijn waterschap geregeld kleine 
aanpassingen in de manier waarop wij ons werk doen.

 2   …bespreken wij binnen mijn waterschap regelmatig hoe 
we tekortkomingen kunnen aanpakken.

 3   …evalueren we binnen mijn waterschap regelmatig of 
de werkwijze voldoende is om onze doelen te halen.

 4   …experimenteren wij binnen mijn waterschap met 
nieuwe manieren om ons werk te doen.

 5   …bespreken wij binnen mijn waterschap regelmatig wat 
belangrijk is voor ons als waterschap.

 6   …spreken wij binnen mijn waterschap geregeld over 
strategische koerswijzigingen.

 7   …bespreken wij binnen mijn waterschap regelmatig de 
heersende normen binnen onze organisatie.

 8   …zijn er in de afgelopen jaren binnen mijn waterschap 
updates geweest aan het onderliggende beleidsmodel.

Pro-activiteit (gebaseerd op Bateman & Crant, 1993). 
Antwoordschaal lopend van 1) helemaal mee oneens tot 5) 
helemaal mee eens. Cronbach’s alpha .75

   Als ik iets zie wat me niet bevalt dan los ik het op.

   Ongeacht de kansen vooraf, als ik in iets geloof dan zal 
ik het realiseren.

   Als ik in een idee geloof, laat ik me niet makkelijk 
tegenhouden om het te realiseren.

   Als ik een probleem heb, dan ga ik het 
meteen aanpakken.

Self-efficacy (gebaseerd op Schwarzer & Jerusalem, 
1995). Antwoordschaal lopend van 1) helemaal mee 
oneens tot 5) helemaal mee eens. Cronbach’s alpha .81

   Ik heb vertrouwen dat ik goed kan omgaan met 
onverwachte gebeurtenissen in mijn werk.

   Ik kan de rust bewaren in moeilijke situaties, omdat ik 
kan terugvallen op mijn aanpassingsvermogen.

   Ik heb de overtuiging dat ik een oplossing kan bedenken 
bij problemen in mijn werk.

   Ik heb het gevoel dat ik aan kan wat er in mijn 
werk gebeurt.

Bureaucratie (gebaseerd op Jansen et al., 2006). 
Antwoordschaal lopend van 1) helemaal mee oneens tot 5) 
helemaal mee eens. Cronbach’s alpha .92

   In mijn organisatie kan er weinig actie ondernomen 
worden tot een leidinggevende een besluit goedkeurt.

   In mijn organisatie zal een persoon die zijn/haar eigen 
beslissingen wil nemen snel ontmoedigd raken.

   In mijn organisatie moeten zelfs kleine zaken 
doorverwezen worden naar iemand die hoger in de 
hiërarchie staat voor een definitieve beslissing.

   In mijn organisatie moeten mensen voor bijna alles wat 
zij doen toestemming vragen aan hun leidinggevende.

   In mijn organisatie hebben mensen voor de meeste 
beslissingen die ze nemen toestemming van een 
leidinggevende nodig.

Leercultuur (gebaseerd op Chiva, Alegre & Lapiedra, 
2017). Antwoordschaal lopend van 1) helemaal mee 
oneens tot 5) helemaal mee eens. Cronbach’s alpha .84

 1   Binnen mijn organisatie krijgen wij tijd om nieuwe 
ideeën uit te werken

 2   Binnen mijn organisatie krijgen wij tijd om opgedane 
kennis (uit het buitenland) te delen.
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 3   De mensen in mijn organisatie krijgen steun en 
aanmoediging als zij nieuwe ideeën presenteren.

 4   Initiatief wordt in mijn organisatie vaak positief 
ontvangen, waardoor mensen zich aangemoedigd 
voelen om met nieuwe ideeën te komen.

Stimulerend leiderschap (gebaseerd op Van 
Dierendonck & Nuijtens, 2012). Antwoordschaal lopend 
van 1) helemaal mee oneens tot 7) helemaal mee eens. 
Cronbach’s alpha .94

   Mijn leidinggevende geeft me de informatie die ik nodig 
heb om mijn werk goed te doen.

   Mijn leidinggevende moedigt mij aan om mijn talenten 
te gebruiken.

   Mijn leidinggevende helpt mij om me verder 
te ontwikkelen.

   Mijn leidinggevende moedigt mij aan om met nieuwe 
ideeën te komen.

   Mijn leidinggevende geeft me de bevoegdheid 
om beslissingen te nemen die het werk 
gemakkelijker maken.

   Mijn leidinggevende vertelt mij niet wat ik moet doen, 
maar stelt mij in staat om problemen zelf op te lossen.

   Mijn leidinggevende biedt mij volop kansen om nieuwe 
vaardigheden te leren.

Netwerk (zelf ontwikkelde schaal). Antwoordschaal 1) 
nooit of minder dan één keer per maand, 2) ongeveer één 
keer per maand, 3) meer keren per jaar, maar minder vaak 
dan één keer per maand, 4) maandelijks, 5) wekelijks. 
Cronbach’s alpha .80
Hoe vaak heeft u contact met ….. over het huidige 
buitenlandse project?

   collega’s uit mijn huidige team binnen mijn organisatie

   collega’s van mijn organisatie (uit andere 
teams/projecten).

   collega’s van een ander waterschap/Unie van 
Waterschappen, waarmee ik momenteel wel samenwerk 
in een ander project

   collega’s van een ander waterschap/Unie van 
Waterschappen, waarmee ik momenteel niet samenwerk 

in een ander project
 
*  In de vragenlijst hadden we een onderscheid gemaakt in 

single, double en triple loop leren, maar dit onderscheid was 
niet herkenbaar in de exploratieve factoranalyse. We hebben 
uiteindelijk alleen stellingen over single en triple loop leren 
meegenomen in de analyse. 

BIJLAGE 2
Tijdens de WINTER bijeenkomst werd gebruik gemaakt van 
een drietal stellingen volgens het format eens-oneens. Om 
een actief element toe te voegen, werd gebruik gemaakt 
van een ‘stap over de streep’ format.

 1   Stap over de streep als… u denkt dat er voor 
Nederlandse waterschappen een hoop te leren is  
uit andere landen.

 2   Stap over de streep als… u regelmatig kennis* 
over klimaatadaptatie tegenkomt in het buitenland 
waarvan je denkt “dat is nuttig/relevant/daar kunnen 
we iets van leren” 
* Kort toelichten dat ook een interessante aanpak  
of manier van werken onder ‘kennis’ valt.

 3   Stap over de streep als… er binnen uw waterschap 
sprake is van een internationale kennisagenda.

M
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De stad met haar gebouwde omgeving is van nature onderdeel van het 
landschap. Een rigide scheiding tussen de stad en haar ommeland bestaat 
niet. De samenhang is goed zichtbaar in de zogenaamde lagenbenadering. 
Hierin wordt de ruimte in drie lagen uiteengelegd: (1) ondergrond, (2) 
netwerken, (3) occupatie. De stad manifesteert zich vooral in de netwerkenlaag 
(met haar fysieke infrastructuur) en de occupatielaag (met de menselijke 
activiteiten); dit, in samenhang met de fysieke ondergrondlaag, met het water- 
en bodemsysteem en bijbehorende ecosysteem. Echter in de praktijk is in de 
stad de netwerken- en occupatielaag vaak losgezongen van het landschap met 
alle gevolgen van dien.

Steden hebben zich ontwikkeld in stroomgebieden. Inzicht 
in de ontwikkeling van het stedelijke systeem in relatie 
tot de ontwikkeling, aanpassing en het verdwijnen van 
het natuurlijke watersysteem is essentieel bij het plannen 
van nieuwe ruimtelijke ingrepen. Na het midden van de 
19e eeuw breidden steden zich uit om de groei van de 
industriële activiteit en de bevolking op te vangen. Veel 
rivieren en beken werden in de tweede helft van de 20e 
eeuw gekanaliseerd of “begraven” onder de stad om ruimte 
te maken voor onder- en bovengrondse infrastructuur en 
woningbouw. Door beekherstel en een meer natuurlijke 
inrichting, ontstaat nu weer meer ruimte voor waterberging 
en kan de (piek)afvoer worden vertraagd. Dit vermindert de 
kwetsbaarheid van het stedelijk gebied voor wateroverlast 
en overstromingen.

De verstedelijking en stedelijke verdichting in combinatie 
met een waterbeheer gericht op peilbeheer, snelle afvoer 
en hoogwaterbescherming heeft een enorm effect gehad 
op de verstoring van de natuurlijke hydrologische situatie: 
(grond)waterstromen, fragmentatie, blokkades/barrières 
in ondergrond, en afname biodiversiteit. Daar komen 
vandaag de dag de toegenomen kans op extreme neerslag, 
overstroming en hitte bij. Effecten van klimaatverandering 

raken aan de leefbaarheid en gezondheid voor de mensen 
in onze steden. Om deze onbalans weer in evenwicht te 
brengen werken we in Nederland aan een waterrobuuste 
en toekomstbestendige inrichting van onze leefomgeving. 
In de implementatie van maatregelen in de stad spelen 
groenblauwe ingrepen en nature-based solutions een 
belangrijke rol.

Wat zijn  
‘nature-based solutions’ in stad?
Voor ‘nature-based solutions’ of ‘natuurgebaseerde 
oplossingen’ bestaan verschillende definities die nog steeds 
in beweging zijn. De internationale natuurorganisatie IUCN3, 

4 definieert nature-based solutions als acties om natuurlijke 
of gewijzigde ecosystemen te beschermen, duurzaam te 
beheren en te herstellen, die maatschappelijke uitdagingen 
effectief en adaptief aanpakken en tegelijkertijd voordelen 
opleveren voor het menselijk welzijn en de biodiversiteit. 
Volgens de Europese Commissie5, 6 verwijst het naar 
“oplossingen die zijn geïnspireerd en ondersteund door de 
natuur, die kosteneffectief zijn, tegelijkertijd ecologische, 
sociale en economische voordelen bieden en helpen bij het 
opbouwen van veerkracht. Dergelijke oplossingen brengen 
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meer en meer diverse natuur en natuurlijke kenmerken en 
processen in steden, landschappen en zeegezichten, door 
middel van lokaal aangepaste, hulpbronnenefficiënte en 
systemische interventies.”

In de gebouwde omgeving worden nature-based solutions 
ook geassocieerd met ‘groenblauwe maatregelen’, ‘spons-
werking’, ‘ecosysteemdiensten’ en ‘natuurinclusief bouwen’. 
Naast de baten die de levende natuur de mens oplevert 
(ecosysteemdiensten), moeten nature-based solutions 
ook steeds meer de biodiversiteit ten goede komen. 
Nature-based solutions vormen de potentiële ecologische 
knoop punten in het groenblauwe netwerk van de stad. De 
biodiversiteit kan worden versterkt door het stimuleren van 
natuurlijke processen (met overgangen nat-droog, hoog-
laag, dynamiek in de tijd) en het inzetten op diversiteit van 
habitat en soorten. Dit vraagt om denken over en toepassen 
van regeneratieve of natuurpositieve oplossingen gekoppeld 
aan adaptatiemaatregelen. Vooralsnog is klimaatadaptatie, 
zoals het verminderen van wateroverlast, de voornaamste 
motivatie om groenblauwe oplossingen in de stad te 

overwegen.7 De baten die het kan opleveren voor het 
versterken van de biodiversiteit worden tot nu toe slechts 
als neveneffect of koppelkans beschouwd.

Het concept van ‘groene’ steden is niet nieuw en begon 
al in de jaren ’70 van de 19e eeuw met de ‘Garden 
City’ beweging. De term ‘groene infrastructuur’ werd 
pas in de jaren ‘90 van de vorige eeuw geïntroduceerd 
als natuurlijke systemen die worden behandeld als 
belangrijke componenten van infrastructuur. En in 2013 
door de Europese Commissie8 gedefinieerd als “geplande 
netwerken van natuurlijke en semi-natuurlijke gebieden met 
andere milieueigenschappen ontworpen en beheerd om 
verschillende ecosysteemdiensten te leveren.”

Recenter is groene infrastructuur geëvolueerd naar 
groenblauwe infrastructuur – “achteraf ingebouwd in 
bestaande stedelijke infrastructuur om de waterefficiëntie 
te verbeteren en de stad beter te beschermen tegen 
wateroverlast en overstromingen”. Een andere term, 
hieraan gerelateerd, is het concept van ‘de stad als 
spons’.9 Dat gaat uit van het toepassen van de ‘leven met 
water’ principes:10 het ‘verzamelen, opslaan, en gebruiken 
van water’, om alle water- en klimaatuitdagingen met 
elkaar in verband te brengen. In navolging hierop is China 
in 2015 gestart met het Sponge City programma dat niet 
alleen is gericht op het waterbergen en vasthouden om de 
waterbeschikbaarheid te vergroten, maar tegelijkertijd de 
wateroverlast moet beperken. De stad als spons wentelt 
niet af maar draagt bij aan de veerkracht van het landschap 
waarin het ligt. Bovendien draagt het concept van de stad 
als spons bij aan kwaliteit van de fysieke leefomgeving, de 
biodiversiteit en de leefbaarheid van de stad. Aanvullend 
noemen we nog de term ecosysteem-gebaseerde 
adaptatie (ecosystem-based adaptation) dat gaat over het 
vergroten van de klimaatbestendigheid met behulp van 
nature-based solutions.

De realiteit is dat steden (vooral in ontwikkelde landen) van 
oudsher zwaar hebben geïnvesteerd in grijze infrastructuur. 
Dit zijn traditionele door mensen gemaakte oplossingen 
die infrastructurele functies vervullen, zoals drink- en 
afvalwaterzuiveringsinstallaties met de bijbehorende 
netwerken of hoogwater beschermende infrastructuur 
zoals dijken en zeeweringen. In de herontwikkeling van 

 
VERSTERKTE AANDACHT VOOR 
NATURE-BASED SOLUTIONS IN DE STAD
 

Nature-based solutions of natuurgebaseerde oplossingen 
in de stad zijn de afgelopen 10 jaar bezig met een opmars. 
Tijdens de wereldwijde lockdowns als gevolg van de COVID-
19-pandemie is de aandacht voor meer groen in de fysieke 
leefomgeving versterkt. Dit is van sociaal-maatschappelijke 
en economische waarde. En een belangrijke drijfveer om 
te werken aan een gezonde en klimaatbestendige stad. 
Het verkleint de kans op wateroverlast en kan zorgen voor 
verkoeling in de zomer.1 Het maakt de stad hierdoor niet 
alleen groener, maar bevordert ook de biodiversiteit én 
vergroot bovendien de leefbaarheid.2

Verschillende steden hebben aanzienlijke investeringen 
aangekondigd voor het aanleggen van nieuwe parken, het 
vergroenen van de fysieke leefomgeving en het ontharden 
van de stad. Zo kondigde de gemeente Rotterdam in de 
zomer van 2020 een investering van €233 miljoen aan 
voor het realiseren van zeven iconische groenprojecten 
in de periode tot 2030. Deze projecten zijn inmiddels 
gecombineerd met klimaatadaptatiemaatregelen in 
Weerwoord Programmakader 2030. Een andere aanpak met 
gelijke strekking is voorgesteld door de gemeente Arnhem. 
Als onderdeel van hun Klimaatadaptatiestrategie 2020-
2030 hebben zij de ambitie gepresenteerd om 10% van 
de bestaande verhardingen te vervangen door groen (gras, 
bomen en andere vegetatie). En Manchester in het Verenigd 
Koninkrijk, deelnemer in het Resilient Cities Network (net 
als Rotterdam en Den Haag), gaat voor het eerst in 100 jaar 
weer een nieuw stadspark aanleggen.
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bestaand stedelijk gebied is de introductie van nature-
based solutions alleen mogelijk door combinatie met 
de al bestaande of aangepaste grijze infrastructuur, 
evenals voldoende wateraanvoer (beschikbaarheid). 
Deze combinatie van natuurlijke en technische systemen 
noemen we hybride infrastructuur. Dit vormt de geplande 
onderling verbonden netwerken van natuurlijke en semi-
natuurlijke gebieden, met inbegrip van waterlichamen 
en groene en publieke ruimten, die verschillende 
ecosysteemdiensten leveren.

Gezond groen cruciaal  
voor de waterrobuuste en 
toekomstbestendige stad
De gevolgen van klimaatverandering merken we vooral in 
onze wateropgaven, zoals watervervuiling, waterschaarste, 
overstromingen, bodemdaling en regenwaterbeheer. Maar 
ook in de afname in biodiversiteit, ecosysteemdiensten 
en volksgezondheid. In 2017 presenteerde de 
Gezondheidsraad11 haar advies ‘Gezond groen in en om 
de stad’ aan de regering en het parlement. Dit advies 
was vooral een oproep voor het aanleggen van meer 
groen in onze steden. Kern van het advies en de oproep 
was de (her)waardering van de sociaal-maatschappelijke 
en economische waarde van blauw en groen in de 
bebouwde omgeving. Naast groen en gezondheid, 
omvat deze (bijkomende) waarden in het belang van 
speelnatuur, sociale betekenis van groen, leefbaarheid en 
veiligheid, economische waarde, verbinding stad en land, 
klimaatadaptatie, verzachten van hittestress, verbeteren 
biodiversiteit, voedselproductie, verbeteren luchtkwaliteit, 
energieproductie uit biomassa en water. De COVID-19-
pandemie benadrukt de waarde van groene ruimte in 
steden opnieuw (zie kader op vorige pagina).

De huidige groenblauwe oplossingen in de stad zijn vooral 
gericht op klimaatadaptatie, maar kunnen zoveel meer 
bijdragen aan andere duurzame doelen in de stad. In de 
samenhang tussen klimaatadaptatie en -mitigatie staan 
nature-based solutions centraal.12 Ook de transitie naar een 
duurzamere, circulaire en schone toekomst is gekoppeld 
aan de ruimtelijke verstedelijkingstransitie en wordt 

bevorderd door nature-based solutions. Deze oplossingen 
moeten het evenwicht tussen het natuurlijke en het 
stedelijke watersysteem herstellen door ‘ecosysteem-
diensten’ te leveren om steden zelfvoorzienend te maken.

Naast meer groen in de fysieke leefomgeving vraagt 
dit ook om een verandering in ons waterbeheer en 
watergebruik. De intensieve exploitatie van het stedelijk 
landschap heeft geleid tot een geleidelijke achteruitgang 
van het natuurlijke watersysteem ten nadele van de 
omliggende regio. Doel is om de waterbalans tussen de 
stedelijke gebieden en het ommeland te herstellen. Dit 
betekent het herontwerpen van stedelijk waterbeheer 
van een ‘oppervlaktewaterstad’ naar ‘watercyclusstad’,13 
waarin steden worden beschouwd als zelfredzame 
supersponzen. Het sluiten van de waterkringlopen in de 
stad is een van de strategieën om ook in de toekomst 
verzekert te zijn van voldoende zoetwater van goede 
kwaliteit. In plaats van adaptieve steden spreken we liever 
over regeneratieve of waterpositieve steden. Dit vraagt om 
andere omgang met de vervangingsopgave van de veelal 
grijze infrastructuur. In de samenhang met landschap, 
bodem, water en ecologie, is in tabel 1 een onderscheid 
voorgesteld in drie type infrastructuur in samenhang met 
de stedenbouwkundige netwerken.

Integratie van groen en blauw  
in het stedelijk ontwerp: concepten, 
toolboxen en eerste ervaringen
Groenblauwe maatregelen en nature-based solutions in 
bebouwd gebied zoals urban wetlands, eco-corridors, 
groene daken, wadi’s, regentuinen, waterparken en 
retentievijvers, zijn algemeen bekend. Toch worden deze 
nog niet vanzelfsprekend of op brede schaal toegepast. 
En als ze worden toegepast dan is het op lokaal niveau 
(straat en wijk) en nog niet als onderdeel van groenblauwe 
netwerken in de stad of in aansluiting op het ommeland 
(regio). Om de integratie van water en groen in ruimtelijke 
planning en stedenbouwkundige processen te versterken, 
bieden benaderingen zoals ‘de stad als spons’, ‘leven 
met water’, ‘meerlaagsveiligheid’, ‘water-sensitive urban 
design’ (waterbewuste stedenbouw), ‘ecosystem-based 

Type infrastructuur Type netwerken Toelichting

Hard

Grijze infrastructuur Infrastructurele netwerk Sterk door ingenieurs bepaald, zoals hemelwaterriolering en ingrepen 

in het verlengde daarvan, zoals ondergrondse buffervoorzieningen 

(kratten e.d.) en waterpleinen die regenwater opvangen.

Hybride infrastructuur

(groenblauw i.c.m. grijze infrastructuur)

Stedelijke netwerk De groenblauwe ingreep is mede organiserend in het stedelijk 

netwerk door het verhogen van het multifunctioneel medegebruik, 

bijv. in een waterkering als verhoogd park.

Zacht

Groenblauwe infrastructuur

(o.b.v. nature-based solutions)

Natuurlijke netwerk

(water en bodem sturend)

Nature-based solutions en de ‘regeneratieve’ ontwikkeling van het 

natuurlijke netwerk in de stad. Voorbeelden zijn: urban water buffers, 

regentuinen en waterparken.

Tabel 1 Onderscheid type infrastructuur in samenhang met stedenbouwkundige netwerken.14
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adaptation’ en natuurinclusief bouwen handige handvatten 
en ontwerpprincipes.

Veel voorbeelden en toolboxen met groenblauwe 
maatregelen en nature-based solutions zijn inmiddels 
beschikbaar, zoals Groenblauwe netwerken,15 
ClimateScan,16 Toolbox Klimaatbestendige Stad17 
en de catalogus Nature-based Solutions for Urban 
Resilience.18 Maar wat bepaalt de toepassing van deze 
oplossingen? Net als bij nieuwbouw en herstructurering 
van infrastructuur en ontwikkellocaties, zouden naast 
water ook bodem en ecologie sturend moeten zijn op de 
ruimtelijke ordening en het landgebruik in de stad. Het 
gaat hier niet alleen om open water en groene ruimte in de 
stad, maar bijvoorbeeld ook om de keuze van regenwater- 
en afvalwatersystemen, sponswerking van de bodem 
en het vergroten van de biodiversiteit. Daarmee is water 
een verbindende uitdaging in het veerkrachtig maken van 
steden. In synergie met groen is het water dan een centrale 
manier om naar steden te kijken en ze waterrobuust, 
natuurinclusief en toekomstbestendig te maken.

Omdat ontwerpopgaven steeds integraler worden, heeft 
een trans-disciplinaire aanpak de voorkeur. Vooral op 
het snijvlak van techniek (watermanagement), ontwerp 
(stedenbouw) en ecologie (biodiversiteit). In de periode 
2008-2013 is in New Orleans hiermee veel ervaring 

opgedaan tijdens de Dutch Dialogues en het GNO Urban 
Water Plan. Om het creatief, sociaal en technisch proces 
te ondersteunen is een kwadrantenaanpak ontwikkeld 
voor de integratie van waterbeheer en stedenbouw 
voor klimaatbestendige steden, zoals weergegeven in 
afbeelding 1. Deze benadering bestaat uit de volgende 
vier kwadranten:

 1   Stedelijke typologieën (analyse landgebruik)

 2   Systeembenadering (water en bodem sturend)

 3   Opgaven in het stedelijke water-,  
bodem- en ecosysteem

 4   Toolbox groenblauwe maatregelen  
en nature-based solutions

Vanuit hun eigen expertise gaan zowel ontwerpers als 
ingenieurs in verschillende kwadranten aan de slag. 
Terwijl de nadruk op ontwerp ligt in de onderste twee 
kwadranten (1 en 4), en engineering de driver is in de 
bovenste twee kwadranten (2 en 3). Het is zinvol om in de 
twee kwadranten rechts (1) ‘stedelijke typologieën’ (analyse 
landgebruik) en (2) ‘systeembenadering’ (water en bodem 
sturend) te starten met ‘systeembegrip’. De linker twee 
kwadranten resulteren in de (4) ‘toolbox met groenblauwe 
maatregelen en nature-based solutions’ die kunnen worden 

Afbeelding 1 Koppeling stedelijke opgaven in het water-, bodem- en ecosysteem aan groenblauwe maatregelen en nature-based solutions.19
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getest op het verminderen van de (3) ‘opgaven in het 
stedelijke water-, bodem- en ecosysteem’.

 1  Stedelijke typologieën (analyse landgebruik)
In 1998 werd in het nationale debat over ruimtelijke ordening 
in Nederland een gestratificeerd model geïntroduceerd 
dat ruimtelijke ordeningsopgaven onderscheidde op basis 
van de verschillende ruimtelijke dynamiek van ondergrond, 
netwerken en occupatie – oftewel drie lagen. De stedelijke 
typologieën worden geformuleerd met behulp twee van de 
drie lagen uit de Nederlandse lagenbenadering: occupatie 
en netwerken. De typologie is een specifieke afbakening van 
stedelijk gebied, zoals de bouwperiode of het landgebruik. 
De opgaven evenals de oplossingen in water-, bodem- en 
ecosysteem kunnen anders zijn voor de verschillende 
stedelijke typologieën.

 2  Systeembenadering (water en bodem sturend)
Zoals eerder gesteld maken steden deel uit van, en 
hebben zich ontwikkeld in, stroomgebieden. Inzicht in 
zowel het water-, bodem- en ecosysteem is essentieel bij 
het voorstellen en evalueren van ruimtelijke ingrepen of 
nieuwbouw. De beschrijving hiervan als een geheel met 
een onderlinge samenhang en een wisselwerking met 
de omgeving wordt systeembenadering genoemd. De 
analyse van het water-, bodem en ecosysteem kan worden 
vastgelegd in een beschrijving, balans of model.

Het water- en bodemsysteem is een van de lagen in 
ruimtelijke ordening en ontwerp. Na het midden van 
de 19e eeuw breidden steden zich uit om de groei van 
de industriële activiteit en de bevolking op te vangen. 
Veel vaarwegen en singels verloren hun infrastructurele 
functie en werden gedempt. In de 20e eeuw werd het 
verstedelijkingspatroon gekoppeld aan het nieuwe 
wegennet en speelde het water- en bodemsysteem niet 
langer een sturende rol in de stedelijke ontwikkeling, terwijl 
waterbouwkundige expertise het mogelijk maakte om 
steden te beschermen tegen overstromingen.

In de lagenbenadering voor Ruimtelijke Ordening uit 
1998, zijn onbedoeld de occupatie- en netwerkenlaag niet 
afgestemd op de fysieke ondergrond. In een ruimtelijke 
ordening ‘op waterbasis’20 wordt het ruimtegebruik 
(occupatie- en netwerklagen) afgestemd op het water-, 
bodem- en ecosysteem. Dit is bekend als ‘water en bodem 
sturend’ in ruimtelijke keuzes en inrichting.21 Juist deze 
systeembenadering is essentieel voor de goede toepassing 
van natuur-inclusieve oplossingen en ontwikkeling van een 
gezond ecosystemen.

 3  Opgaven in het stedelijke water-,  
bodem- en ecosysteem
Het uitgangspunt voor het ontwerp is een overzicht 
van de functies die het water-, bodem en ecosysteem 
moet vervullen, nu en in een duurzame toekomst. Deze 
functies en functionaliteiten vormen de basis voor de te 

hanteren ontwerpnormen. Zo’n overzicht van functies (of 
ecosysteemdiensten) dient te worden samengesteld voor 
alle vijf typen stedelijk water (oppervlaktewater, grondwater, 
regenwater, afvalwater en drinkwater), voor de stedelijke 
bodem en ondergrond evenals het ecosysteem in de stad.

De stad als spons is een voorbeeld van hoe regenwater 
kan worden opgeslagen, gefilterd en opnieuw kan 
worden gebruikt. De afvoer- en bergingscapaciteit zijn 
uitwisselbaar. Regenwater dat niet wordt afgevoerd 
via het riool, moet tijdelijk worden opgeslagen in de 
stedelijke omgeving. Het overtollige water dat niet kan 
worden opgeslagen, moeten worden afgevoerd. De 
benodigde bergingscapaciteit (of wateropgave) is niet 
alleen afhankelijk van de neerslagintensiteit, maar ook 
van de afvoercapaciteit. Wanneer het regenwater via 
stedelijk grondwater – in veel gevallen een ondergronds 
drainagesysteem – naar een infiltratievoorziening wordt 
geleid, kan de vertraging honderden of zelfs duizend keer 
groter zijn.

 4  Toolbox groenblauwe maatregelen  
en nature-based solutions
De maatregelen om de opgaven in het stedelijke water-, 
bodem- en ecosysteem op te lossen worden uitgewerkt 
in stadsplanning en in stedenbouwkundige projecten 
en demonstratie (pilot) projecten. Enkele praktische 
maatregelen en optionele alternatieven, zowel op 
systeem- als terreinschaal, zijn: (her)gebruik van water, 
oppervlaktedrainage (vertraging), retentie (straten, parken), 
infiltratie (wadi’s), groene infrastructuur, berging van 
oppervlaktewater en adaptief, overstromingsbestendig 
en natuurinclusief bouwen. Weliswaar voorgesteld als 
onderdeel van de groene ruimte, worden deze maatregelen 
in vooral ingezet voor het beheer van regenwater: het 
stimuleren van de sponswerking in de stad. In plaats 
van dat natuur mag volgen, kan juist bij de inrichting ook 
worden ingezet op het creëren van ecologische condities 
waarmee de biodiversiteit wordt versterkt.

Er zijn tal van groenblauwe maatregelen en nature-based 
solutions15, 16, 17, 18 en tal van alternatieve opties te creëren 
voor het oplossen van de klimaat- en water(bergings)
opgave. Deze alternatieven moeten tijdens het 
ontwerpproces worden geëvalueerd op maatlatten voor het 
creëren van waterberging, koelte en waterbeschikbaarheid 
en bijdragen aan het verbeteren van het ecosysteem. Het 
opnemen van richtlijnen voor groenblauwe maatregelen en 
nature-based solutions in een leidraad of handboek een 
volgende stap voorwaarts waar verschillende gemeenten in 
Nederland aan werken.

De kenmerken van de nature-based solutions zijn 
opgenomen in een gereedschapskist of een catalogus, 
ingedeeld naar type oplossing passend bij de stedelijke 
typologieën en ruimtelijke toepassingsschaal (Tabel 2). 
Deze oplossingen moeten tijdens het ontwerpproces 
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worden aangepakt, rekening houdend met het feit dat 
de prestaties van de voorgestelde oplossingen worden 
beïnvloed door landgebruik of stedelijke typologie, 
helling van het terrein, grondwaterdiepten en -dynamiek, 
bodemtype en klimaatkenmerken.22

Een trans-disciplinaire en gezamenlijke ruimtelijke 
ordening beperkt zich niet tot het achteraf aanbrengen van 
aantrekkelijke nature-based solutions en de effectiviteit 
van enkelvoudige adaptatiemaatregelen. Ontwerpend 
onderzoek, zoals het gebruik van kaartbeelden, helpt om 
inzicht en draagvlak te versterken. Het gaat ook om het 
collectief; groenblauwe stedelijke netwerken maken steden 
duurzaam, veerkrachtig en klimaatbestendig. Het werken 
aan een leefbare en aantrekkelijke groenblauwe stad moet 
gezien worden als de voorhoede van een klimaatbestendig 
ontwikkelpad. Door natuurgerichte oplossingen te 
versterken en water meer ruimte te geven in zowel het 
publieke als private domein, hebben steden de potentie om 
uit te groeien tot de blauwgroene steden. Steden kunnen 
zich daarom richten op een blauwgroen ontwerp op basis 
van de drie ontwerpschalen die in elkaar genest zijn en 
samenhangen (zie tabel: gebouw/straat/buurt, wijk/stad, 
stad/buitengebied).

Samenhang kwadrantenaanpak  
met adaptatieproces
Voor het plannen en implementeren van groenblauwe 
maatregelen en het betrekken van stakeholders in 
klimaatadaptatie en watersysteemprojecten wordt 
vaak gebruik gemaakt van de planningscyclus voor 

klimaatadaptatie in afbeelding 2. Het is van belang 
om in alle zes stappen de belangrijkste beslissings-
bevoegden en stakeholders te betrekken om zo 
te werken aan een gezamenlijke kennisbasis, 
probleem definitie en breed gedragen oplossing. 
De integratie van waterbeheer en stedenbouw voor 
klimaatbestendige steden, zoals voorgesteld in de 
kwadrantenaanpak, is vooral ondersteunend aan 
stappen 1 tot en met 4 van de planningscyclus.

In stap 1 wordt tegelijkertijd gewerkt aan de 
stedenbouwkundige analyse: identificatie van de stedelijke 
typologieën (kwadrant 1), en de systeembenadering 
– water en bodem sturend (kwadrant 2). Vanuit de 
systeemanalyse worden in stap 2 de opgaven in water-, 
bodem- en ecosysteem gekwantificeerd en afgewogen 
(kwadrant 3). In samenspraak met de stakeholders 
worden in stap 3 één of meerdere adaptatiestrategieën 
geformuleerd. Met behulp van de toolbox met groenblauwe 
maatregelen en nature-based solutions (kwadrant 4) 
kan vervolgens in stap 4 invulling gegeven worden aan 
deze strategieën resulterend in een strategisch plan en 
conceptueel ontwerp.

Geleerde lessen uit de praktijk  
van groenblauwe steden
In het internationaal onderzoeksproject “Blue-Green 
Futures” (2019-2021) zijn toekomstperspectieven 
ontwikkeld waarin multifunctionele groenblauwe 
maatregelen vanzelfsprekend zijn.7 Daarbij is vooral 
ingegaan op de transdisciplinaire en organisatie-

Groenblauw inrichtingsprincipe Ruimtelijke schaal Wie aan de slag?

Voldoende ‘sponswerking’ door water te benutten, vast te houden of te vertragen. Gebouwen, straten en buurten. Gemeente samen met inwoners en partijen.

Groenblauw netwerk waarop ‘sponzen’ overtollig water kunnen afvoeren  

en waarin berging en afvoer plaatsvindt.

Wijken en stad. Gemeente samen met het waterschap.

Waterrobuuste stad: gevolgbeperking overstromingen door noodventielen 

(noodoverloopgebieden) voor het groenblauw netwerk en overloopgebieden  

waar water tijdelijk heen kan in extreme situaties.

Stad en buitengebied. Gemeente samen met waterschap,  

provincie en buurgemeenten.

Tabel 2 Opbouwende principes voor een groenblauwe inrichting van steden.23

Afbeelding 2  
Planningscyclus  

voor klimaat- 
adaptatie.24, 25
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overschrijdende samenwerkingen van professionals om 
water- en klimaatopgaven aan te pakken en ecologische en 
maatschappelijke meekoppelkansen te genereren. Voor het 
onderzoek zijn vier koplopersteden onder de loep genomen: 
Rotterdam (Nederland), Ningbo (China), Newcastle (VK) en 
Portland, Oregon (VS). Deze steden verschillen in klimaat en 
landschappelijke setting, maar ook hun wijze van stedelijk 
waterbeheer, de sociaal-politieke situatie, de aanwezige wet- 
en regelgeving en mechanismen voor planning en uitvoering. 
Tegelijk lopen deze vier steden voorop in het hebben van 
een visie, een uitvoeringsstrategie evenals de toepassing van 
groenblauwe maatregelen en nature-based solutions.

Uit gesprekken met verschillende professionals per stad 
en een enquête kwamen de volgende vijf geleerde lessen 
naar voren:

 1   Groenblauwe maatregelen in de stad spelen een 
essentiële rol in de ruimtelijke planvorming om de transitie 
naar een klimaatbestendigheid mogelijk te maken;

 2   Groenblauwe maatregelen zijn geschikt om in het 
ruimtegebruik multifunctioneel in te zetten;

 3   Hybride benaderingen, groenblauwe met grijze 
infrastructuur, zijn een uitstekende tussenstap;

 4   Cultuurverandering speelt een sleutelrol;

 5   Grotere betrokkenheid van de gemeenschap  
en co-creatie in projecten is belangrijk.

Uit de positieve houding ten aanzien van groenblauwe 
maatregelen die de professionals in dit onderzoek naar voren 
hebben gebracht, kan worden afgeleid dat hun persoonlijke 
voorkeuren geen belemmering vormen voor het toepassen 
van groenblauwe maatregelen in hun respectievelijke steden, 
zoals eerder werd aangenomen. Ondanks de uitgebreide 
kennis van de vele voordelen en koppelkansen, worden 
groenblauwe maatregelen nog niet als vanzelfsprekend 
toegepast. Bovendien worden deze maatregelen vooral 
toegepast voor het anders omgaan met regenwater in 
de stad. Het (nog) niet op grote schaal toepassen van 
de beschikbare groenblauwe maatregelen hangt samen 
met het ontbreken van beleid en bestuurlijk draagvlak, 
beperkte middelen, bekendheid met en voorkeur voor 
traditionele (grijze) infrastructuur, weinig inzicht in eventuele 

hogere/ andere kosten, complexe onderhoudsregimes 
en risico’s. Het begrijpen hoe groenblauwe maatregelen 
worden ervaren, geaccepteerd en gewenst in de fysieke 
leefomgeving is een fundamentele stap in de richting van 
het ontwerpen en toepassen ervan.

Ook in Nederland zal zo’n stapsgewijze verandering een 
cultuuromslag vergen, van de verschillende watertaken 
in vaak aparte infrastructuur naar multifunctionele en 
groenblauwe infrastructuur als integraal onderdeel van 
onze fysieke leefomgeving. Deze cultuurverandering 
zal in eerste instantie moeten worden aangedreven 
door degenen die werkzaam zijn in het waterbeheer in 
samenwerking met de ontwerpers en ecologen en van 
daaruit het bewustzijn van burgers moeten vergroten. Een 
manier om het begrip en de bekendheid van groenblauwe 
maatregelen en nature-based solutions voor het publiek te 
vergroten, is het zichtbaar maken van de oplossingen door 
het vergroten van het gebruik van bovengrondse systemen.

 
ABSTRACT
 

There is a recognized need for cities to implement blue-
green infrastructure in its urban planning. These (often) 
nature-based solutions contribute to multiple goals: achieving 
resiliency to climate change, supporting healthy urban living, 
and strengthening biodiversity. The COVID-19 pandemic has 
emphasized the value of green(-blue) space in cities again. 
However, space is scarce and under threat. Urban design is 
crucial in solving the many transitions as housing and energy 
transition on one hand, and at the same time safeguarding the 
green-blue space for health and well-being, and tackling the 
wide range of challenges related to the climate extremes and 
restore the soil-, water- and ecosystem on the other hand. In 
both urban retrofit projects and new urban development, the 
integration of water management, subsurface systems, and 
ecology in the different phases of design and development 
is important. Design and planning approaches such as 
water-sensitive design provide useful tools for strengthening 
the integration of water in spatial planning and urban 
design processes, requiring any spatial intervention or new 
development to be evaluated on opportunities for sustainability 
and innovation.
 



WATER GOVERNANCE – 01/2023 – 47

KWALITEIT VAN BESTUUR
GROENBLAUWE MAATREGELEN EN NATURE-BASED SOLUTIONS

Referenties
 1   BEGIN-project Interreg North Sea Region (2017-2020) 

Blue Green Infrastructures through Social Innovation, 
https://northsearegion.eu/begin/

 2   City Deal Klimaatadaptatie – werkgroep Nature Based 
Solutions (2019). De natuur als oplossing voor de 
effecten van klimaatverandering in de stad.

 3   International Union for Conservation of Nature 
(2016) World Conservation Congress in 2016. 
WCC-2016-Res-069.

 4   Verenigde Naties (2022) UN Environment Assembly 
in 2022. UNEP/EA.5/Res.5.

 5   Europese Commissie (2019). EU manifesto ‘Nature 
Based Solutions for Climate’.

 6   Europese Commissie (2020). EU Biodiversity Strategy 
for 2030 – ‘Bringing nature back into our lives’.

 7   O’Donnell, E.C.; Netusil, N.R.; Chan, F.K.S.; Dolman, 
N.J.; Gosling, S.N. (2021). International Perceptions of 
Urban Blue-Green Infrastructure: A Comparison across 
Four Cities. Water 2021, 13, 544.

 8   Europese Commissie (2013). EU Strategy on promoting 
investments in Green Infrastructure.

 9   Dolman, N., Van de Ven, F. (2014) Nieuwe, integrale en 
duurzame aanpak in New Orleans (VS) – Ervaringen met 
de aanpak van regenwateroverlast in bebouwd gebied, 
RIONEDreeks 18.

 10   Ministerie van Verkeer en Waterstaat (1998). Vierde Nota 
waterhuishouding – Waterkader.

 11   Gezondheidsraad (2017) ‘Gezond groen in en 
om de stad’.

 12   Newton P., Prasad D., Sproul A., White S. (2019) 
Decarbonising the Built Environment – Charting the 
Transition. Palgrave Macmillan, Cham.

 13   Dolman, N.; Lulofs, K.; Özerol, G.; Bormann, H.; Böge, 
M.; Bressers, H. (2020). Transitie naar de waterbewuste 
stad. Water Governance 2020/03, pag. 37-44.

 14   Dolman N., Ogunyoye F. (2019) How water challenges 
can shape tomorrow’s cities – discussion contribution. 
ICE Proceedings Civil Engineering 172(1):13-14.

 15   Pötz H., Bleuzé P. (2016) Groenblauwe 
netwerken: Handleiding voor veerkrachtige 
steden. Atelier Groenblauw.

 16   Boogaard F., Grent A., Macke F., Rijsdijk 
M., Zuurman A., Bendall B. (2017) 
Kennisuitwisseling Klimaatbestendige steden: 
Climatescan, vakblad riolering.

 17   Voskamp, I.M.; de Luca, C.; Polo-Ballinas, M.B.; 
Hulsman, H.; Brolsma, R. Nature-Based Solutions 
Tools for Planning Urban Climate Adaptation: State 
of the Art. Sustainability 2021, 13, 6381.

 18   World Bank (2021). A Catalogue of Nature-Based 
Solutions for Urban Resilience. World Bank, 
Washington, DC.

 19   Dolman, N. (2021). Integration of Water 
Management and Urban Design for Climate 
Resilient Cities. In: de Graaf-van Dinther, R. 
(eds) Climate Resilient Urban Areas. Palgrave 
Studies in Climate Resilient Societies. Palgrave 
Macmillan, Cham.

 20   Deltares, BoschSlabbers en Sweco (2021). Op 
waterbasis – grenzen aan de maakbaarheid van ons 
water- en bodemsysteem.

 21   Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (2022). 
Kamerbrief ‘Water en Bodem sturend’.

 22   Voskamp I. M., Van de Ven F. H. M. (2015). Planning 
support system for climate adaptation: composing 
effective sets of blue-green measures to reduce 
urban vulnerability to extreme weather events. 
Building and Environment 83, 159–167.

 23   Dolman N. (2019). Adaptation Strategy for Zwolle 
– towards a liveable and attractive blue-green city. 
WaterSolutions 2019/04, 18-21.

 24   CATCH-project Interreg North Sea Region 
(2017-2022). water-sensitive Cities: the Answer 
To CHallenges of extreme weather events, 
https://northsearegion.eu/catch/

 25   International Organization for Standardization 
(2019). Adaptation to climate change — Principles, 
requirements and guideline, ISO 14090:2019. M

https://northsearegion.eu/begin/
https://northsearegion.eu/catch/


48 – WATER GOVERNANCE – 01/2023

MET GRAAN MEER GRONDWATER
HOE OP HOGER GELEGEN ZANDGRONDEN DE LANDBOUW 
ZICH KAN AANPASSEN AAN DROGE ZOMERS

Jan-Philip Witte, Gé A.P.H. van den Eertwegh, Dion van Deijl*
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De droogte van 2018, 2019 en 2022 heeft aanzienlijke schade 
veroorzaakt aan landbouw, natuur, bebouwing, infrastructuur en cultureel 
erfgoed. Waterbeheerders en beleidsmakers denken daarom na over 
manieren om dergelijke schade voortaan zoveel mogelijk te voorkomen. De 
voorgestelde oplossingen grijpen vooral actief in op de waterbeheersing: in 
de winter minder afvoeren zodat we met een hoger peil het voorjaar ingaan; 
minder grondwater oppompen voor drinkwater, industrie en beregening van 
landbouwgewassen; hergebruik van afvalwater; regelbare drainage met 
subirrigatie; druppelirrigatie (Adviescommissie Droogte, 2022; De Louw et 
al., 2022b; Van den Eertwegh et al., 2021; Witte et al., 2020). Deze 
maatregelen gaan vooral uit van voortzetting van het huidige landgebruik, 
deels met een grotere afhankelijkheid van techniek.

Dat landgebruik kan echter ook worden aangepast, 
indachtig de titels van de twee rapporten die het 
Adviescollege Stikstofproblematiek onlangs uitbracht: 
‘Niet alles kan’ (2019) en ‘Niet alles kan overal’ (2020). 
Accepteren dat we in ons druk bevolkte land met 
vaak tegengestelde belangen niet altijd door kunnen 
gaan met wat we altijd al deden, maar dat we ons 
soms ook moeten aanpassen. Een van de adaptieve 
maatregelen om droogteschade te voorkomen is 
zorgen voor een begroeiing die minder water nodig 
heeft voor de verdamping. Voordeel is dat er dan 
een groter neerslagoverschot kan doorsijpelen naar 
het grondwater. Deze oplossing is vooral genoemd 
in verband met bos- en natuurterreinen: naaldbos 
vervangen door loofbos of, nog effectiever, hei en 
stuifzand (De Niet et al., 2021; Gehrels, 1999; Van 
Engelenburg et al., 2017; Voortman et al., 2018; 
Witte, 2022). Een lagere verdamping realiseren in de 
land- en tuinbouw door de teelt van gewassen die 
minder water vragen, heeft tot nu toe echter nauwelijks 
aandacht gekregen (maar zie: Stolte et al., 1998). Deze 
oplossing komt erop neer dat de landbouwpraktijk en 
teeltkeuze worden aangepast aan bodem, water en 

het veranderend klimaat. Dat past in de wens van het 
Nationaal Programma Landelijk Gebied (Rijksoverheid, 
2022) en in de kamerbrief van minister Harbers en 
staatssecretaris Heijnen (ministerie van Infrastructuur en 
Waterstaat) van 25 november 2022 om bodem en water 
sturend te laten zijn in de ruimtelijke ordening. Of, zoals 
voormalig dijkgraaf Tanja Klip van Waterschap Vallei 
& Veluwe het in 2019 tijdens een symposium over de 
Veluwe verwoordde, dat functie voortaan peil dient te 
volgen, in plaats van andersom.

De gewaskeuze dus aanpassen aan de hoeveelheid 
water die ‘van nature’ aanwezig is. Om te illustreren 
hoeveel water met de teelt van andere gewassen zou 
kunnen worden bespaard, richten we ons in dit artikel 
op zandgronden met een hangwaterprofiel, dat wil 
zeggen op zandbodems waarvan de wortelzone niet 
wordt aangevuld via capillaire nalevering vanuit het 
grondwater. Gewassen op deze gronden, met een 
grondwatertrap VII of VIII, zijn geheel afhankelijk van de 
neerslag, eventueel aangevuld met beregeningswater. 
Afbeelding 1 geeft weer waar in Nederland zulke 
gronden voorkomen; het gaat 2296 km2 landbouwgrond.
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De grondwateraanvulling  
onder een aantal gewassen  
en beregeningscenario’s
Voor het berekenen van het watergebruik van gewassen 
en de grondwateraanvulling van die gewassen bouwden 
we een eenvoudig simulatiemodel (zie groene kader op 
pagina 54). Als voorbeeld van de modeluitvoer toont 
afbeelding 2 voor snijmaïs met een worteldiepte van 50 cm 
op ‘sterk lemig, zeer fijn tot matig fijn zand’ en een bepaald 
beregeningscenario voor dag 50 (19 februari) tot en met 
dag 300 (27 oktober) in 2006: de neerslag en potentiële 
verdamping, de gesimuleerde verdampingsreductie en 
het vochtgehalte van de wortelzone. Met stippen is het 
moment van een beregeningsgift aangegeven; dat zijn 
er in dit voorbeeld drie. De gesimuleerde verdamping 
en grondwateraanvulling bedragen in dit voorbeeld 
respectievelijk 486 en 309 mm. Met dit model simuleerden 
we de grondwateraanvulling voor de combinaties van alle 
vijf door Wösten et al. (2001) onderscheiden bovengronden 
van zandbodems (aangeduid met de code B1 t/m B5, 
met een beschikbare hoeveelheid bodemvocht van 
respectievelijk 20, 25, 29, 26 en 8%), vier gewassen (gras, 
snijmaïs, graan, luzerne), en drie beregeningscenario’s. 
In die scenario’s gebeurt beregening in giften van 25 mm 
per keer. Op drogere zandgronden komt die beregening 
uit grondwater dat is opgepompt onder de beregende 
percelen. Op basis van Van den Eertwegh et al. (2020) 
wordt aangenomen dat hiervan 80% ten goede komt 
aan de wortelzone; 10% verdampt (direct van het 
beregende perceel én na verwaaiing) en 10% sijpelt 
weer naar het grondwater. In onze toepassing zijn drie 
beregeningscenario’s doorgerekend (zie kader op pagina 
54 voor een technische specificatie):

 1   Kwistig beregenen: de beregeningsgift (25 mm) wordt 
toegediend op de dag nadat verdampings reductie is 
geconstateerd;

 2   Normaal beregenen: de beregeninggift (25 mm) wordt 
toegediend op de dag nadat verdampings reductie van 
meer dan 20% is vastgesteld en niet eerder dan 10 
dagen na de vorige beregeningsbeurt (aanname is dat 
de boer onvoldoende apparatuur en tijd heeft om zodra 
er vochttekort dreigt onverwijld de beregeningsput te 
gebruiken);

Afbeelding 1. Landbouwpercelen op zand 
en daarbinnen de percelen met een 

hangwaterprofiel (Gt VII en VIII), afgeleid van de 
basisregistratie gewaspercelen BRP-2020.

Afbeelding 2. Uitvoer van het simulatiemodel (jaar 2006) voor snijmaïs 
met een worteldiepte van 50 cm op ‘sterk lemig, zeer fijn tot matig fijn 
zand’ en het beregeningscenario ‘normaal beregenen’ (meteorologische 
gegevens van KNMI-station De Bilt: neerslag 807 mm, referentie-
gewasverdamping 601 mm). Uit komsten model: potentiële verdamping 
543 mm, werkelijke verdamping 484 mm, beregening 75 mm, verdam-
ping- en driftverlies 7,5 mm, grondwateraanvulling 316 mm.
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 3   Niet beregenen.

We nemen aan dat grasland altijd kan worden beregend, 
maar dat de beregening bij graan, snijmaïs en luzerne niet 
meer gebeurt vanaf respectievelijk 1 juli, 1 september en 
1 augustus.

Over de diepte waarop gewassen wortelen bestaat 
veel onzekerheid. Daarom houden we voor alle vier 
gewassen eenzelfde worteldiepte van 50 cm aan. Dit 
is de ‘bewortelbare diepte’ voor gras- en maïspercelen 
op een arme zandgrond (veldpodzol) die bij alle 
grondwaterstandsdiepten (GHG) werd gevonden door 
Van der Bolt et al. (2014). Dagwaarden van neerslag en 
referentiegewasverdamping gebruiken we van KNMI-station 
De Bilt (nr. 260; gemiddeld over 1991-2020: neerslag = 854 
mm, referentiegewasverdamping = 581 mm).

Tabel 1 geeft de gesimuleerde grondwateraanvulling 
voor het enigszins droge jaar 2006 (neerslag = 807 
mm, referentiegewasverdamping = 601 mm) en 
het extreem droge jaar 2018 (neerslag = 582 mm, 
referentiegewasverdamping = 671 mm). Tussen haakjes 
staat het aantal beregeningsgiften vermeld. Over de tabel 
willen we het volgende opmerken:

   Ondanks ‘kwistig beregenen’ treden er binnen ieder 
gewas variaties in grondwateraanvulling op. De werkelijke 
verdamping is dus niet altijd potentieel. Dat komt door 
kleine verdampingsreducties die ontstaan doordat de 
beregeningsinstallatie in het model pas aangaat op de 

dag nadat verdampingsreductie is geconstateerd. Het 
hangt, net als bij het scenario ‘normaal beregenen’, 
enigszins van het toeval af wanneer de gift wordt 
toegediend; dat kan variëren van de dag nadat een 
uiterst kleine reductie is geconstateerd, tot de dag 
nadat er nog net geen reductie is opgetreden (zodat 
de dag daarop een relatief grote verdampingsreductie 
kan ontstaan).

   In 2018 is de grondwateraanvulling onder gras en 
snijmaïs bij kwistig beregenen negatief: de percelen 
onttrekken meer aan het grondwater dan er in dat 
jaar wordt aangevuld. Bij normaal beregenen is de 
aanvulling van grasland in 2018 verwaarloosbaar klein.

   De invloed van de bodem wordt groter naarmate er 
minder wordt beregend. Die invloed bedraagt maximaal 
112 mm/jaar (verschil tussen B05 en B03 bij niet 
beregend grasland in 2006: 399-287 mm).

   De gewaskeuze heeft grote invloed op de 
grondwateraanvulling (aanvulling gras < snijmaïs 
< luzerne en graan), al wordt die invloed gedempt 
naarmate er minder wordt beregend. Zo is bij kwistig 
beregenen in 2018 de grondwateraanvulling onder 
graan, gemiddeld over alle vijf bodemtypen, 251 mm 
groter dan onder gras; bij normaal en bij niet beregenen 
daalt dat verschil naar respectievelijk 204 en 113 
mm. Voor het minder extreme jaar 2006 zijn de 
verschillen tussen graan en gras kleiner en bedragen de 
gemiddelde cijfers respectievelijk 183, 176 en 127 mm.

Tabel 1. Gesimuleerde grondwateraanvulling (mm/jaar) onder verschillende combinaties van gewas, bodem en beregeningsscenario (tussen haakjes 
het aantal giften van 25 mm) in 2006 (enigszins droog jaar) en in 2018 (extreem droog en warm jaar) (meteorologische gegevens van KNMI-station 
De Bilt). Gewassen ontleend aan BRP-2020, bodemfysische eenheden aan BOFEK-2020.
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   Hoe minder beregening, des te groter de aanvulling, 
vooral in een droog jaar als 2018. Zo is in dat jaar op een 
bodem met grof zand (B05) de aanvulling van een niet 
beregend grasland 343 mm groter dan van grasland dat 
kwistig wordt beregend.

   Grootste winst voor de aanvulling kan worden bereikt 
door aanpassing van beregening én gewas. Op een 
grove zandbodem (B05) levert de overgang van kwistig 
beregend grasland naar niet beregend graan in 2006 een 
winst op van 341 mm, en in 2018 van 457 mm.

Voorbeeld van een andere 
landbouwpraktijk in het  
stroomgebied van twee beken
We illustreren de mogelijke bijdrage van een andere 
landbouwpraktijk aan de hand van het stroomgebied 
van twee bekenstelsels op de Zuidelijke Veluwe: dat van 
de Renkumse beken en dat van de Heelsumse beek 
(afbeelding 3).

Dit gebied is niet het meest voor de hand liggend om 
de waterwinst van een andere landbouwpraktijk te 
illustreren, want het landgebruik bestaat er overwegend 
uit bos en natuur. Toch is het om meerdere redenen 
interessant. Allereerst staan beide beekstelsels in de 
belangstelling omdat ze de afgelopen jaren over een 
groot traject zijn drooggevallen. Ten tweede is er over 
het stroomgebied een gebiedsproces gaande onder 
de noemer ‘Het Gletsjerparadijs’ (Pinkers, 2022). Een 
van de belangrijkste doelen van dat proces is meer 
water in de beken te krijgen. Ten slotte is dit gebied als 
voorbeeld van belang omdat de stichting GraanGeluk 

hier op zoek is naar grond voor de verbouw van graan 
“met daartussen welig tierende akkerkruiden” (www.
graangeluk.nl; afbeelding 4). GraanGeluk werkt zonder 
chemische bestrijdingsmiddelen, zonder kunstmest 
en, belangrijk voor ons verhaal, zonder beregening. 
Graanakkers passen in het cultuurhistorische landschap 
(daaraan dankt de Korenmarkt in Arnhem haar naam) en 
biologisch geteelde graanakkers kunnen positief bijdragen 
aan de biodiversiteit (voedselbron voor tal van vogels en 
insecten, habitat van sterk bedreigde akkerflora). Andere 
biologische graanakkers in Nederland worden bijvoorbeeld 
nagestreefd door Veld en Beek in Renkum (www.
veldenbeek.nl/), het Platform Natuurinclusieve Landbouw 
Gelderland (www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl) 
en door de Stichting de Ortolaan (vernoemd naar een in 
ons land uitgestorven vogel die sterk gebonden was aan 
roggeakkers; https://stichtingortolaan.nl).

De Heelsumse beek ligt pal ten noorden van de stuwwal 
van Doorwerth naar Rozendaal en ten westen van de 
stuwwal van Rozendaal naar Apeldoorn; de Renkumse 
beken liggen aangeschurkt tegen de oostkant van de 
stuwwal van Wageningen naar Lunteren. Tussen de 
stuwwallen ligt de grootste spoelzandvlakte van Europa: 
een zeer doorlatende ondergrond van grind en grof zand 
waaruit het grondwater gemakkelijk wegstroomt. De 
beken worden gevoed met grondwater uit deze ‘sandr’ 
en ieder ook door zijn eigen stuwwal. De beken worden 

Afbeelding 3. Hoogtekaart van het interessegebied met daaroverheen 
geprojecteerd ons onderzoeksgebied, de beken, en de landbouw-
gronden in vier klassen, afgeleid van de basisregistratie gewas-
percelen BRP-2020.

Afbeelding 4. Akkeronkruiden in een graanakker van GraanGeluk.

http://www.graangeluk.nl
http://www.graangeluk.nl
http://www.veldenbeek.nl/
http://www.veldenbeek.nl/
http://www.natuurinclusievelandbouwgelderland.nl
https://stichtingortolaan.nl


52 – WATER GOVERNANCE – 01/2023

KWALITEIT VAN BESTUUR
MET GRAAN MEER GRONDWATER

omgeven door Europees beschermde natuur (Natura 2000). 
Landbouw nabij de beken is schaars en de effectiefste 
maatregel om de verdamping te beperken om zo meer water 
in de beken te krijgen is dan ook het massaal omzetten van 
naaldbos naar hei en stuifzand of een graanakker. Maar het 
onderwerp van ons verhaal gaat over veranderingen in de 
huidige landbouw.

De precieze begrenzing van het stroomgebied is niet 
bekend en daarom hebben we in afbeelding 3 slechts zeer 
indicatief het gebied aangeven waarvan we vermoeden 
dat de landbouw er van invloed is op de beken. Het gaat 
om een studie gebied van 4850 ha, waarvan 811 ha (17%) 
landbouwkundig wordt gebruikt. Van de landbouwgrond is 
77% bestemd voor grasland en maïs, 16% voor graan en 
7% voor andere gewassen. De gewassen groeien vooral 
(85%) op grof zand (B05), dat wil zeggen op bodems met 
een zeer gering vochtleverend vermogen (Tabel 2).
Er staan verschillende beregeningsputten in het gebied 
en waargenomen is dat daaruit de afgelopen droge jaren 
flink is beregend, maar wanneer en hoeveel dat was, is 
door de gebrekkige registraties niet bekend. Voor deze 
putten is nooit een verbod op het onttrekken van grond-
water ingesteld, zelfs niet toen de beken in de afgelopen 
jaren droogvielen. Hoe de gewaskeuze en de beregening 
zich in de toekomst gaan ontwikkelen, is onbekend. 
Gezien deze onzekerheden volstaan we hier met een 
gevoeligheidsanalyse, waarbij we, met de meteorologische 
gegevens van KNMI-station Deelen (nr. 275; gemiddeld over 
1991-2020: neerslag = 867 mm, referentiegewasverdamping 
= 570 mm), het totale volume aan grondwateraanvulling 
(dus aantal kuub) voor 2006 (neerslag = 772 mm, 
referentiegewasverdamping = 582 mm) en 2018 (neerslag = 
657 mm, referentie gewas verdamping = 677 mm) simuleren 
voor de volgende scenario’s:

 1   Zuinig landgebruik, waarbij overal graan wordt 
verbouwd zonder te beregenen;

 2   Huidig landgebruik (Tabel 2), waarbij we aannemen 
dat 40% van het areaal normaal en 60% niet wordt 
beregend;

 3   Kwistig landgebruik, waarbij 70% grasland en 
30% snijmaïs wordt verbouwd en waarbij kwistig 
wordt beregend.

Al deze scenario’s achten we realistisch. Worden er geen 
restricties opgelegd, dan kan de hoeveelheid beregening 

die in Nederland wordt onttrokken aan het grondwater 
oplopen tot 650 miljoen kuub tijdens een extreem droge 
zomer in 2050 (Mens et al., 2020) (ter vergelijking: in 2018 
werd volgens het CBS 225 miljoen kuub grondwater voor 
beregening opgepompt). Scenario ‘Kwistig landgebruik’ 
wordt dan bewaarheid. Gaan we daarentegen uit 
van een provinciaal beleid dat zich helemaal richt op 
waterbesparing en waardering voor het cultuurhistorische 
en soortenrijke agrarische landschap, dan kan scenario 
‘Zuinig landgebruik’ uitkomen. Dat kan best die richting 
uitgaan, want de Provincie Gelderland (2022) wil haar 
beleid gaan baseren op een studie die momenteel wordt 
uitgevoerd naar de mogelijkheden voor natuurherstel van 
de Veluwe.

Volgens onze modelsimulaties bedraagt de totale 
grondwateraanvulling van het landbouwgebied onder 
het huidige landgebruik 2,9 miljoen kuub in een 
enigszins droog jaar (2006) en 1,7 miljoen kuub in een 
extreem droog jaar (2018). Gaan we over op ‘Zuinig 
landgebruik’, dan bedraagt de waterwinst respectievelijk 
1,0 en 1,2 miljoen kuub (Tabel 3). Afgezet tegen alle 
grote grondwateronttrekkers in de buurt lijkt dit klein 
bier. Maar we kunnen er ook anders tegenaan kijken: 
een winst van 1,2 miljoen kuub komt bijna overeen met 
het leidingwatergebruik van de hele gemeente Renkum 
(dertigduizend inwoners) en met het gemiddelde debiet 
van de Renkumse beken (i.e. 40-50 liter per seconde, 
maar de afgelopen drie jaar teruggelopen tot 15 ca. liter 
per seconde; m.m. Johan de Putter). Bovendien wordt 
de waterwinst vooral behaald in de droogste periode van 
het jaar, ongeveer vier maanden, zodat een vergelijking 
met jaarcijfers van grote onttrekkers het belang van de 
waterwinst maskeert. Zo pompt papierfabriek Smurfit 

Tabel 2. Nabij de Renkumse en Heelsumse 
beken aanwezige oppervlakten, in hectare, 
van bodem-gewascombinaties.

Tabel 3. Verschil in berekende grondwateraanvulling (miljoen kuub) in 
een enigszins droog jaar (2006) en in een extreem droog jaar (2018) 
tussen drie landgebruiksscenario’s voor het stroomgebied van de 
Renkumse en Heelsumse beken. De gesimuleerde grondwateraanvul-
ling onder de huidige landbouw bedraagt 2,9 miljoen kuub in 2006 en 
1,7 miljoen kuub in 2018.



WATER GOVERNANCE – 01/2023 – 53

KWALITEIT VAN BESTUUR
MET GRAAN MEER GRONDWATER

Kappa Parenco, gelegen aan de monding van de 
Renkumse beken, in die vier maanden ongeveer eenzelfde 
hoeveelheid grondwater op als met de waterwinst wordt 
behaald. Vooral de Renkumse beken reageren sterk op het 
weer, waarschijnlijk omdat die vooral worden gevoed door 
de sandr. Dat betekent dat verdampingsreductie daar snel 
kan doorwerken in de watervoerendheid van de beken.

Laten we het beregeningsbeleid en de ontwikkeling van 
de intensieve landbouw helemaal los (scenario ‘Kwistig 
landgebruik’), dan verdrogen de beken nog verder omdat 
de grondwateraanvulling dan met 1,4 (2006) en 1.8 
(2018) miljoen kuub daalt (Tabel 3). Het verschil tussen 
beide uiterste scenario’s (Zuinig landgebruik en Kwistig 
landgebruik) is driemiljoen kuub, gelijk aan het jaarlijkse 
waterleidinggebruik van achtenzestig duizend mensen en 
een afvoer van 95 liter per seconde. Het maakt dus veel 
uit hoe het landschap zich ontwikkelt: voor beleidsmakers 
valt er wat te kiezen, zelfs voor dit stroomgebied waarin de 
landbouw een bescheiden aandeel heeft.

Discussie
Beperkingen van deze studie
Het door ons gebruikte model is gebaseerd op aanzienlijke 
vereenvoudigingen. Ten eerste maakt het geen 
onderscheid tussen de drie verdampingscomponenten 
(transpiratie, interceptieverdamping en bodemverdamping). 
Dat onderscheid is vooral van belang voor het schatten 
van de interceptieverdamping, een post die afhankelijk is 
van de gewasbedekking en het patroon en de intensiteit 

van de neerslag en de beregening. Ten tweede, en dat is 
van meer gewicht, houdt het model geen rekening met de 
ontwikkeling van het gewas nadat dat in het groeiseizoen 
door droogteschade is aangetast (vervolgschade). Na die 
droogteschade zal het gewas zich eerst moeten herstellen 
voordat het weer potentieel kan verdampen, terwijl ons 
model ervan uitgaat dat de verdamping meteen weer 
potentieel is zodra er voldoende bodemvocht beschikbaar 
is. Aannemelijk is dus dat de verdampingsreductie en 
daarmee de grondwateraanvulling bij de scenario’s ‘niet 
beregenen’ en ‘normaal beregenen’ hoger had uitgepakt 
als we een model hadden gebruikt dat wél rekening houdt 
met vervolgschade.

Er zijn complexere modellen die het verdampingsproces 
en de gewasgroei wel expliciet simuleren. Toepassing 
van deze modellen vereist grote kennis over 
onderliggende mechanismen en de waarden van 
verschillende parameters. De grootste onzekerheid 
zit waarschijnlijk in de diepte van de beworteling. Die 
diepte is niet alleen afhankelijk van het gewas, maar ook 
van het bodemtype, van de grondbewerking, van de 
voorgeschiedenis (is het bijvoorbeeld net ingezaaid gras 
of permanent grasland), en van de bodemvochtcondities 
zelf. Bovendien menen wij, mede op basis van een 
vergelijkende studie (Hooghart, 1984), dat een model 
waarin processen beter zijn uitgewerkt niet tot wezenlijk 
andere conclusies zou hebben geleid.

Een beperking van het scenario ‘normaal beregenen’ is 
dat we onvoldoende inzicht hebben in de hoeveelheid 

Afbeelding 5. Vanuit een satelliet gezien zijn hier, in het oosten van provincie Noord-Brabant, twee beregeninginstallaties in werking.  
Met nieuwe technieken van beeldherkenning zijn daarvan de sproeiers en de haspels automatisch op te sporen.
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EEN EENVOUDIG MODEL VOOR DE BEREKENING  
VAN DE GRONDWATERAANVULLING
 

Voor de schatting van de werkelijke 
verdamping en de grondwateraanvulling 
op een zandgrond met een 
hangwaterprofiel gebruiken we een 
eenvoudig model in MS Excel. In dit 
model stellen we de wortelzone voor 
als een bakje waaruit het gewas water 
onttrekt. Drukhoogte h in dit bakje hangt 
via de pF-curve af van het vochtgehalte 
Θ. Deze Θ(h) curve wordt beschreven 
met de functie van Van Genuchten 
(1980), met bodemafhankelijke 
parameters overgenomen van Wösten 
et al. (2001). De grootte van het 
bakje is gelijk aan de dikte van de 
wortelzone vermenigvuldigd met 
het verschil tussen het vochtgehalte 
bij veldcapaciteit (h = -100 cm, 
pF2.0) en dat bij verwelkingspunt 
(standaard: h4 = -16000 cm, pF4.2). 
Als de wortelzone op veldcapaciteit 
is, is het bakje vol en komt alle 
neerslag die dan op de bodem valt ten 
goede aan de grondwateraanvulling. 
We veronderstellen daarbij dat 
de infiltratiecapaciteit zo hoog is 
dat maaiveldafvoer niet voorkomt. 
Waterverlies uit het bakje geschiedt 
door verdamping. Die is potentieel 
(ETpot) als er voldoende water 
is. ETpot is het product van de 
referentiegewasverdamping volgens 
Makkink (ETref) en een gewasfactor 
Kc: ETpot= Kc.ETref. Waarden van Kc 
voor de verschillende gewassen zijn 

overgenomen van Feddes (1987); voor 
waarden buiten het groeiseizoen is Kc 
= 0,45 aangehouden: zie afbeelding 
hieronder. Als de drukhoogte h kleiner 
is dan een kritieke waarde h3 wordt 
ETpot lineair gereduceerd tot de 
werkelijke verdamping ETact volgens 
de reductiefunctie van Feddes et al. 
(1978). Aanname daarbij is dat tijdens 
zulke droge perioden de verdamping 
alleen uit de transpiratiepost bestaat (op 
de droge bodem en het droge gewas 
zijn bodemverdamping en transpiratie 
te verwaarlozen). Kritieke waarden h3 
komen van Taylor & Ashcroft (1972) 
(fide Kroes et al. (2017)), waarbij het 
gemiddelde van de door hen vermelde 
twee cijfers is genomen). Voor het 
verwelkingspunt is h4 = -16.000 m 
aangehouden behalve, in navolging 
van Wesseling (1991), voor snijmaïs 
een waarde van h4 = -8.000 cm 
(pF3.9). Beregening simuleert het 
model aan de hand van een opgegeven 
watergift en door het moment van 
beregening te laten afhangen van 
zowel h als de tijd die is gepasseerd 
sinds de vorige beregeningsgift. De 
beregeningsinstallatie gaat aan op de 
dag nadat een h kleiner is geworden 
dan een drempelwaarde hr. In het 
artikel wordt voor het scenario ‘kwistig 
beregenen’ uitgegaan van hr = h3 en 
voor het scenario ‘normaal beregenen’ 
van hr= 0.8h3-0.2*104.2.

beregeningswater die boeren normaal 
toedienen, en dat we daardoor 
noodgedwongen enkele aannamen 
hebben moeten doen. Die aannamen 
zijn weliswaar gefundeerd op recent 
onderzoek (Van den Eertwegh et 
al., 2020), maar onze kennis over 
de praktijk van beregening kan nog 
zeker worden verbeterd. Wat zou 
helpen is als waterschappen serieus 
werk gaan maken met de registratie 
van de hoeveelheid grondwater die 
wordt onttrokken. Daartoe zijn ze 
wettelijk verplicht volgens Artikel 
6.11 van het Waterbesluit uit 2009: 
degene die grondwater onttrekt 
dient de hoeveelheid hiervan te 
meten en het resultaat daarvan te 
melden bij het bevoegd gezag, in 
dit geval bij het waterschap. Zolang 
de waterschappen hun registraties 
niet op orde hebben is het van 
belang meer onderzoek te doen 
naar de mogelijkheid om aan de 
hand van satellietwaarnemingen 
beregeningshoeveelheden in te 
schatten (afbeelding 5). Maar ook 
daarna is zulk onderzoek van 
betekenis, namelijk om de dan wel 
geregistreerde hoeveelheden te 
kunnen controleren.

Hydrologische gevolgen  
van een andere bedrijfsvoering
Voor het stroomgebied van de 
Renkumse en Heelsumse beken 
hebben we aangetoond dat er veel 
waterwinst is te behalen door graan 
te verbouwen, in plaats van gras en 
maïs, en nog meer als er helemaal 
niet meer wordt beregend. Dat 
is theoretisch natuurlijk erg fraai, 
maar een boer wil ook een redelijk 
inkomen hebben. In ons studiegebied 
is er toevallig een partij, stichting 
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GraanGeluk, die niet maximalisatie van de gewasproductie 
nastreeft. Maar vooralsnog zijn zulke partijen schaars in 
Nederland. Bovendien zal, als we in de toekomst vaker 
extreem droge zomers gaan krijgen (wat nog helemaal niet 
zeker is), het misschien ook voor GraanGeluk onmogelijk 
worden zonder beregening, dan wel zonder flinke subsidie, 
te boeren op de arme Veluwse zandbodems. Mocht 
landbouw dan niet meer mogelijk worden, dan is het 
omzetten van landbouwgrond naar bos onverstandig (N.B.: 
de provincie Gelderland overweegt dit om zo uitvoering 
te geven aan de Landelijke Bossenstrategie (Anonymous, 
2020)). Bos, en dan vooral naaldbos, verdampt immers 
veel water en een van de belangrijkste oorzaken van de 
verdroging van de Veluwe is dan ook het dichtgroeien met 
bos geweest (Witte et al., 2019). Tegen deze achtergrond 
is het opmerkelijk dat de Landelijke Bossenstrategie niets 
meldt over het watergebruik van bossen.

In Nederland hebben we 2296 km2 landbouw op 
zandgrond met een hangwaterprofiel (Gt VII en VIII; 
afbeelding 1). Dat is 27% van alle 8368 km2 landbouw op 
zandgrond. Na de afgelopen droge jaren is het de vraag 
of de verbouw op zulke gronden van gras (977 km2) en 
maïs (484 km2), maar ook van bijvoorbeeld heesters, 
wel is te rechtvaardigen. De hoge watervraag van deze 
gewassen leidt er immers toe dat de grondwaterstand 
in de omgeving daalt, kwelstromen naar natuurgebieden 
wegvallen, en beken droogvallen (De Louw et al., 2022a). 
Verbouw van een ander gewas, bijvoorbeeld graan, kan 
veel waterwinst opleveren, zeker als de bodem uit grof 
zand (B05) bestaat. Nog effectiever is het de beregening 
uit grondwater op droge zandgronden helemaal te 
beëindigen. Nemen we op basis van de beregeningskaart 
van Van Deijl & Van den Eertwegh (2021) aan dat nu in 
de praktijk 40% van het areaal gras en snijmaïs op een 
hangwaterprofiel ‘normaal’ wordt beregend (de andere 
60% niet) en dat deze gewassen volledig vervangen gaan 
worden door niet beregend graan, dan hebben we het over 
een waterwinst van ca. 200 miljoen kuub (berekening uit 
bodemgemiddelden in Tabel 1 levert 189 en 205 miljoen 
kuub op voor resp. 2006 en 2018). Wordt de huidige 
normale beregening voortgezet, en is er dus alleen sprake 
van de omzetting van gras en maïs naar graan, dan is 
er nog steeds sprake van een aanzienlijke waterwinst, 
namelijk ca. 130 miljoen kuub per jaar. De winst bij niet 

beregenen kan makkelijk opgevoerd worden naar meer 
dan 300 miljoen kuub als ook andere landbouwgewassen 
en percelen met een wat minder diepe grondwaterstand 
(Gt IV, V en VI) bij de conversie worden betrokken. 
Uiteraard zal deze transitie veel vragen van boeren, die hun 
bedrijfsvoering zullen moeten aanpassen.

De landbouwtransitie op de droge zandgronden 
kan gecombineerd worden met een maatregel in de 
lagere delen van het zandlandschap, waar sloten en 
andere watergangen liggen. Door deze watergangen te 
verontdiepen en vooruitlopend daarop het peil ervan alvast 
op te zetten in winter en voorjaar, wordt de drainerende 
werking ervan verminderd. Daardoor wordt er meer 
grondwater vastgehouden, waar landbouw en natuur 
tijdens droge zomers van kunnen profiteren. De nattere 
situatie die daardoor ontstaat zal her en der nopen tot 
de verbouw van andere gewassen of het accepteren van 
een zekere mate van natschade (Van den Eertwegh et al., 
2021). Maar zelfs als we willen doorgaan met de huidige 
teelten en natschade onacceptabel wordt geacht, is het 
volgens Worm & Van Bakel (2022a) misschien mogelijk 
het peil 30 cm op te zetten. De totale waterwinst van deze 
maatregel zou volgens hen dan uitkomen op 200 miljoen 
kuub, maar waarschijnlijk bedraagt de winst nog wat meer, 
tegen de 300 miljoen kuub (Van den Eertwegh & Witte, 
2022; Worm & Van Bakel, 2022b). Samen met de door ons 
voorgestelde landbouwtransitie zitten we dan al op meer 
dan een half miljard kuub waterbesparing voor dat deel van 
Nederland dat het meest te lijden had van de droogte: de 
zandgronden in het oosten en zuiden. 

Gevolgen voor het beleid
In het Nationaal Programma Landelijk Gebied (2022) en 
in de kamerbrief ‘Water en bodem sturend’ van van 25 
november 2022 draagt het Rijk uit dat bodem en water 
leidend dienen te zijn bij de inrichting van het landelijk 
gebied. Het rapport ‘Wat kan wel’ van Remkes (2022) 
bouwt op het NPLG voort. Hij beveelt, in navolging van 
Bakker et al. (2021), een zonering van landbouwgebieden 
aan. Het ligt voor de hand zandgronden met een 
hangwaterprofiel toe te kennen aan Remkes categorie 
‘oranje’ (“alleen natuurinclusieve landbouw mogelijk”) 
en aan ‘groen’ en ‘geel’ (beperkt biologische landbouw 
mogelijk, “in combinatie met natuurbeheer waar 
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ABSTRACT
 

De droogte van afgelopen jaren heeft veel schade 
aangericht. Om dit in de toekomst zoveel mogelijk te 
vermijden kan ervoor gekozen worden het waterbeheer 
aan te passen. In de landbouw kunnen droge seizoenen 
echter ook worden geaccepteerd door de teeltkeuze aan te 
passen. In dit artikel laten we zien dat voor zandgronden 
met een diepe grondwaterstand de verbouw van graan 
in plaats van gras aanzienlijk meer aanvulling van de 
grondwatervoorraad oplevert, vooral in droge jaren. Nog 
meer grondwateraanvulling is te behalen als tevens de 
beregening drastisch wordt ingeperkt. Wij schatten dat dan 
op de hoger gelegen zandgronden een extra aanvulling 
van 300 miljoen kubieke meter mogelijk is. Vanuit die 
landbouwgronden zal er daardoor meer grondwater naar de 
lagergelegen delen van het zandlandschap stromen, waar 
gewassen en natuur van profiteren.
 

biosysteemvergoedingen tegenover staan”). Niet alles 
kan, en niet alles kan overal. Laten we daarom niet alleen 
stoppen met water naar de zee te dragen (te veel draineren 
en afwateren in het voorjaar), maar ook met de verbouw 
van veel verdampende gewassen op hoge, droge gronden.

De richting is duidelijk, maar hoe kunnen de diverse 
overheden nu concreet bereiken dat op de droge 
zandgronden voortaan gewassen worden verbouwd 
die minder water nodig hebben en dat er minder wordt 
beregend? Dat is een complex vraagstuk dat buiten onze 
expertise ligt. Nochtans willen we enkele suggesties 
doen. Voor de hand ligt het dat provincies en het Rijk 
natuurinclusieve graanakkers (of akkers met een ander 
gewas dat weinig verdampt) op deze gronden gaan 
ondersteunen. De winst is niet alleen een geringere 
milieubelasting en een hogere biodiversiteit maar ook, 
zoals onze studie laat zien, een aanzienlijke aanvulling van 
de grondwatervoorraad. De maatregel gaat ten koste van 
de gewasproductie, maar is in het algemeen belang van de 
maatschappij.

Daarnaast zijn er mogelijkheden om de beregening op 
een minder plezante wijze terug te dringen. Wij pleiten 
voor een progressieve heffing (euro/m3) op het onttrekken 
van grondwater. De opbrengst daarvan wordt gestort 
in een op te zetten ‘Nationaal Droogtefonds’, dat geld 
uitkeert voor het voorkómen en herstellen van de schade 
aan natuur, landbouw en gebouwen (Witte et al., 2020). 
Om deze maatregel te kunnen doorvoeren zal eerst een 
wetswijziging door de Tweede en Eerste Kamer moeten 
worden aangenomen. Het kan nog jaren duren, voor het 
zover is.

Een nog hardere maatregel, op kortere termijn te realiseren 
door het waterschap, daarbij eventueel aangespoord door 
toezichthouder provincie, is het verbieden van beregening 
uit grondwater nabij natte natuurgebieden. Tevens kan 
een beregeningsverbod elders worden ingesteld op 
het moment dat een bepaalde signaalwaarde voor de 
droogte wordt bereikt. Die signaalwaarde kan bijvoorbeeld 
het doorlopend neerslagtekort zijn of − zoals onlangs 
vastgelegd voor landbouwgrond rond de natuurgebieden 
Deurnsche Peel, Mariapeel en Groote Peel (http://www.
wbdp.nl/beregening-rond-de-peel-wordt-ingeperkt) − een 

bepaalde diepte van de grondwaterstand. Deze strengere 
eisen aan beregening zullen tijdig in de keur van het 
waterschap bestuurlijk moeten worden vastgelegd, zodat 
boeren erop kunnen anticiperen. Door de oorlog in de 
Oekraïne is de graanprijs ongeveer verdubbeld, wat de pijn 
van deze maatregelen wellicht enigszins verzacht.

Het blijft overigens zeer wenselijk keuzes zoveel mogelijk 
te baseren op feiten, dus laten de waterschappen zo 
snel mogelijk uitvoering geven aan hun wettelijke taak de 
registraties van de onttrekkingen op orde te krijgen.

Slotconclusie
Hoewel onze studie zijn beperkingen heeft, is de 
boodschap helder: het op de droge zandgronden 
telen van gewassen die minder water nodig hebben is 
goed voor de grondwateraanvulling en dient daarom te 
worden gestimuleerd. De grondwaterstand zal hierdoor 
omhoogkomen en in de zomer zorgen voor extra 
watertoevoer naar lagergelegen landbouwgronden, naar 
natuurgebieden en naar beken, die op dat moment het 
water goed kunnen gebruiken.

http://www.wbdp.nl/beregening-rond-de-peel-wordt-ingeperkt
http://www.wbdp.nl/beregening-rond-de-peel-wordt-ingeperkt
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CASE STUDIE 
DNA VAN LANDSCHAP EN GEMEENSCHAP 
ALS SLEUTEL TOT KLIMAATADAPTATIE
SAMENWERKING WATERSCHAP, GEMEENTE EN BEWONERS 
IN POLDER NIJBROEK, GELDERLAND

Hanneke Stenfert*

 
*  Hanneke Stenfert, Open Kaart, co-creatief ontwerper.

Begin 14e eeuw, bijna driehonderd jaar vóór de drooglegging van de Beemster, werd 
de polder Nijbroek ontgonnen om de moerassige bodem leefbaar en bewerkbaar te 
maken. De eerste polderbewoners legden het gebied eigenhandig droog. Dat is daarna 
niet veranderd: Nijbroekers werken al eeuwen samen om de grond vruchtbaar te houden. 
Met het veranderende klimaat draait dit niet alleen meer om droge voeten, maar ook om 
het bergen en vasthouden van water. Dat vraagt om veranderingen in het waterbeheer én 
het landschap. In het project ‘Nieuw Drassig Land’ werken overheden en bewoners 
samen om tot maatwerk voor deze opgaven te komen.

Nijbroek, gelegen tussen Veluwe en IJssel, betekent 
letterlijk ‘nieuw drassig land’. Deze middeleeuwse polder, 
met haar kenmerkende sloten, weteringen, bruggetjes 
en stuwen, is tot op de dag van vandaag goed bewaard 
gebleven. Dit geldt feitelijk ook voor de sociale structuren. 
Bijzonder is dat de polder niet alleen haar eigen 
waterbeheer kende, maar ook qua bestuur, rechtspraak 
en kerk zelfstandig was. Deze mentaliteit is ook nu 
nog voelbaar. Zelfredzaamheid en de participatieve 
samenleving zijn hier vanzelfsprekend, omdat men 
gewend is het met elkaar te rooien. Het door de mens 
gemaakte stuk land wordt hiermee nog steeds door 

haar inwoners ‘gemaakt’. Het DNA van het landschap is 
verweven met dat van de gemeenschap.

Opgaven voor het platteland
Klimaatverandering vraagt vandaag de dag opnieuw 
om aanpassing van het waterbeheer en de inrichting 
van gronden. Zwaardere regenbuien zorgen voor 
wateroverlast; langere periodes van droogte juist voor 
watertekort. Maar er komt meer af op het landelijk 
gebied. Naast de wateropgave, wordt er naar het 
platteland gekeken als het domein waar andere urgente 

zaken als de energietransitie, verduurzaming 
van de voedselproductie en woningbouw een 
plek moeten vinden. Want er is ruimte; ruimte 
die in verstedelijkt gebied minder gemakkelijk 
te vinden is.

De ogenschijnlijke leegte van het platteland is 
echter geen onbeschreven blad. De laatste keer 
dat we in Nederland een polder drooglegden 
is alweer vijftig jaar geleden en grote delen 
van het buitengebied kennen een historie die 
minstens zo ver teruggaat als veel steden. 
Dat geldt ook voor polder Nijbroek. Tot op de 
dag van vandaag is de grond in bewerking en 
gebruik door voornamelijk grondgebonden 
agrariërs. De ruilverkaveling is grotendeels 
aan Nijbroek voorbij gegaan. De ruimtelijke Fo
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Illustratie van bedachte  
oplossingen en deel projecten.
Bron: Open Kaart

Illustratie van opgave  
in poldergebied Nijbroek.
Bron: Open Kaart
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structuur met kenmerkende kavelafmetingen, dijken en 
watergangen is eeuwenlang vrijwel onveranderd gebleven.

Opnieuw actie nodig  
voor een leefbare toekomst 
Er is echter actie nodig voor een leefbare toekomst in het 
historische polderlandschap. De huidige gemalen zijn 
niet meer in staat voldoende water weg te pompen bij 
piekbuien. Ook lukt het niet meer om genoeg IJsselwater 
de polder in te laten wanneer de IJsselstand door droogte 
erg laag is. Eén van de gemalen, het monumentale Baron 
van der Feltz-gemaal in het nabijgelegen Terwolde, 
wordt daarom opgeknapt en uitgebreid. Maar er is meer 
nodig. De pomp harder laten draaien is niet genoeg; er 
is een nieuw samenspel nodig in het watersysteem, van 
polderslootje tot gemaal. Om wateroverlast en uitdroging 

van de gronden in het achterliggende polderlandschap 
te voorkomen, moeten we water langer vasthouden en 
slimmer sturen. De opgave is anders, maar het doel is 
hetzelfde: gezamenlijk werken aan vruchtbare grond en 
een rijk landschap.

DNA van gemeenschap:  
Samen op zoek naar lokaal maatwerk
Gemeente Voorst en waterschap Vallei en Veluwe werken 
daarom samen met Nijbroekers aan een klimaatrobuuste 
polder. De historische verwevenheid van landschap en 
gemeenschap vormt de sleutel tot oplossingen voor een 
leefbare toekomst in dit cultuurhistorisch waardevolle 
landelijke gebied. In vier ontwerpateliers met boeren 
en andere bewoners en grondeigenaren zijn ervaringen 
met het watersysteem gedeeld, knelpunten en kansen 

verzameld en ideeën voor klimaatadaptatie 
bedacht. De bijeenkomsten zijn begeleid door 
co-creatief ontwerpbureau Open Kaart.

De betrokkenheid van Nijbroekers maakt dat 
lokale kennis benut kan worden. Vrijwel iedere 
Nijbroeker heeft wel eens een schop in de 
grond gezet; kent de kleibodem, kent het reliëf 
in het landschap en heeft ervaring met de 
werking van het watersysteem. Deze kennis 
is van belang om oplossingen op maat te 
ontwikkelen; de betrokkenheid noodzakelijk om 
deze oplossingen ook tot realiteit te brengen. 
De lokale gemeenschap moet immers voor 
een groot deel handen en voeten geven aan de 
daadwerkelijke invulling van de toekomst van 
het platteland. Plannen zonder draagvlak zijn 
betekenisloos in een gebied als Nijbroek, waar 
particulieren -zowel bewoners, ondernemers 
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als andere lokale partijen- grond en vastgoed in eigendom 
hebben en beheren.

DNA van landschap:  
Erfgoed als verbinder en  
inspiratiebron voor experimenten
Zowel het materiële als immateriële erfgoed van 
Nijbroek is van belang in de zoektocht naar lokaal 
maatwerk voor klimaatadaptatie. De kwaliteiten van 
het cultuurhistorische landschap in combinatie met de 
zelfredzame mentaliteit bieden een goede basis om 
gezamenlijk op te trekken. Door met elkaar na te denken 
over water en landschap in verleden, heden en toekomst, 
is een gedeeld bewustzijn ontstaan over dat wat van 
waarde is. Denk aan het kenmerkende historische 
slagenlandschap en grondgebonden gebruik van 
landbouwpercelen, maar ook aan de behoefte 
aan eigen regie als gemeenschap.

Naast deze gedeelde waarden, biedt het 
historische landschap concrete inspiratie 
voor klimaatadaptieve oplossingen. Zo is 
het idee ontstaan om oude slingeringen in 
de -inmiddels rechtgetrokken- weteringen te 
gebruiken om water meer ruimte te geven en 
de biodiversiteit te versterken. Het waterschap 
heeft inmiddels de eerste gronden aangekocht 
om dit te realiseren. En ook op particuliere 
grond worden stroken langs de weteringen 
anders ingericht, zodat water langer in de 
polder geborgen kan worden.

Een ander idee uit de ontwerpateliers is de 
aanplant van bosjes op plekken in de polder 
die het meest gevoelig zijn voor wateroverlast. 

Ook vroeger stonden op de laagste plekken vaak 
hakhoutbosjes. Nieuwe stukken bos dragen bij aan opslag 
van CO2 en versterking van de biodiversiteit. En wanneer er 
veel regen valt, is het niet erg dat dat de bospercelen, met 
een rabattenstructuur, tijdelijk onder water lopen.

Naast ingrepen in het landschap, is ook gesproken 
over aanpassingen in het peilbeheer. Om het waterpeil 
in de polder slimmer te beheren, is geopperd om 
grondwaterstanden beter te meten en deze informatie, 
samen met de weersvoorspellingen, te gebruiken om 
het waterpeil dynamischer te sturen. Zo kunnen de 
waterpeilen bijvoorbeeld hoger worden opgezet als er 
droogte wordt verwacht waardoor meer water kan worden 
vastgehouden. Het waterschap werkt momenteel zo’n 
flexibel besturingssysteem uit. Als een vorm van citizen 
science kunnen boeren en bewoners in de toekomst 

In 4 ontwerp ateliers 
zijn plannen bedacht; 
in het veld zijn deze 
plannen vervolgens 
ook verbeeld, 
om letterlijk en 
figuurlijk scherpte 
te brengen in 
mogelijke ingrepen. 
Lokale actoren, die 
verantwoordelijk 
zijn voor uitvoering, 
figureren in 
foto’s. Het samen 
bedenken én 
verbeelden activeert 
betrokkenheid en 
eigenaarschap.
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hun eigen metingen toevoegen; zo zetten waterschap en 
Nijbroekers zich gezamenlijk in voor slimmer waterbeheer. 
Middels oude, low-tech oplossingen zoals houten stuwtjes 
en ballonnen in duikers kunnen bewoners plaatselijk het 
watersysteem helpen beïnvloeden. Deze oplossingen 
samen maken dat de polder haar eigen broek op kan 
houden, zoals dat sinds de ontginning het geval was.

DNA van gemeenschap  
en landschap: Erfgoed als sleutel  
tot een poldergerichte aanpak  
van klimaatadaptatie
De gedeelde waarden van landschap en gemeenschap 
maken niet alleen lokaal maatwerk voor de wateropgave 
mogelijk; het biedt ook kansen de wateropgave te 
koppelen aan andere uitdagingen voor het gebied. 

Welke win-win combinaties kunnen gemaakt worden? 
Er is gezocht naar oplossingen die ook meerwaarde 
bieden voor landschap, landbouw, leefbaarheid en 
recreatief medegebruik. Zo hebben Nijbroekers aandacht 
gevraagd voor de historische gemetselde duikers die het 
watersysteem op allerlei plekken in de polder markeren. 
Deze zijn vaak in slechte staat of vervangen door 
betonnen duikers. De bruggetjes zijn in kaart gebracht en 
er is ruimte om er drie te restaureren, als voorbeeld.

Een eveneens interessante koppelkans is de her-
bestemming van het voormalig stoomgemaal dat naast 
het Baron van der Feltz-gemaal staat. Met omwonenden 
en andere lokale partijen wordt nagedacht over een 
passende nieuwe functie voor dit leegstaande gebouw. 
Het gebouw en het gemaalerf, die nu niet toegankelijk zijn, 
worden tot een plek gemaakt waar fietsers en wandelaars 

even kunnen stoppen om van de omgeving te 
genieten én over het watersysteem te leren.

Lessen uit werken  
met en vanuit lokale initiatieven
Waar het kan, is de wateropgave verbonden 
aan lokale initiatieven. In 2019 maakten 
Nijbroekers samen met de gemeente een 
visie voor hun polder. Als resultaat van deze 
visie ‘Door Grond Verbonden’, werden diverse 
werkgroepen en een gebiedscoöperatie 
opgericht. Een van deze werkgroepen zet 
zich in om de biodiversiteit te vergroten, 
andere werkgroepen houden zich bezig 
met o.a. duurzame energie en wonen. De 
gebiedscoöperatie ontwikkelt starterswoningen 
op een leegstaand boerenerf en herstelt daarbij 
plaatselijk dichtgegooide sloten en begroeiing 

https://poldernijbroek.nl/wp-content/uploads/2019/04/Toekomstperspectief-Polder-Nijbroek_Open-Kaart_20190201_lowres.pdf
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in het landschap. Ook wordt er opgetrokken met boeren 
die op een andere manier willen boeren of willen stoppen. 
Dit biedt de kans oevers grenzend aan landbouwgronden 
anders in te richten.

Deze manier van samenwerken met lokale betrokkenen 
vraagt om open, uitnodigende planvorming. Zowel 
in proces als inhoud. De plannen, die gezamenlijk 
gevormd worden, dienen uitgangspunten en inspirerende 
richtingen te verbeelden; geen in beton gegoten 
tekeningen die precies laten zien wat waar zou moeten 
gebeuren. Ontwerpbureau Open Kaart vatte de 
oplossingen die in de ontwerpateliers werden bedacht 
daarom samen in toegankelijke handleidingen, die zowel 
Nijbroekers als waterschappers en ambtenaren erbij 
kunnen pakken in keukentafelgesprekken en overleggen. 
Naast dat actief wordt gewerkt aan uitvoering van 

diverse deelprojecten, wordt ook bij elk ander initiatief 
in de polder gekeken of er combinaties te maken zijn 
met versterking van het landschap, verbetering van de 
biodiversiteit, de aanpak van de wateropgave en andere 
uitdagingen voor het buitengebied.

Gemeente Voorst stimuleert het voortbouwen op 
de diverse bedachte klimaatadaptieve oplossingen 
door op verschillende plekken in de polder te 
experimenteren met rood-voor-groen beleid, als variatie 
op het bestaande rood-voor-rood beleid. Boeren en 
andere grondeigenaren krijgen de mogelijkheid om 
bijvoorbeeld woningen te bouwen, als ze dat doen 
in combinatie met enkele hectares landschaps- en 
natuurontwikkeling ten behoeve van het versterken van 
het cultuurhistorische landschap, de biodiversiteit en 
ook klimaatadaptatie. Zo worden diverse opgaven -van 

wonen tot water- met elkaar verknoopt.

Nieuwe betekenis  
voor ‘nieuw drassig land’
De grote opgaven waar het platteland voor 
staat, kunnen niet worden beantwoord 
zonder de lokale dynamiek en eigenheid te 
doorgronden. Nijbroekers laten zien hoe dit 
kan. Klimaatadaptatie krijgt vorm op basis van 
de eigen, historische structuur van de polder. 
Nijbroek toont hoe grote abstracte opgaven 
concreet en creatief te verknopen zijn met het 
lokale DNA van landschap en gemeenschap, 
om zo de kwaliteit van het platteland als woon- 
en werkgebied te behouden en te versterken. 
Nijbroekers gaven en geven op deze manier 
– steeds weer – nieuwe betekenis aan Nijbroek 
als ‘nieuw drassig land’. M

https://waterinpoldernijbroek.nl/plannen-voor-polder-en-gemaal-bijeenkomsten-28-maart/
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EEN GESPREK  
OVER HITTE IN DE HITTE
BEWEGING BRENGEN IN KLIMAATADAPTATIE  
MET SOCIAL DESIGN 

Pleun Weijers en Fides Lapidaire*

 
*  Pleun Weijers is adviseur Water en Klimaat bij TwynstraGudde; Fides Lapidaire is social designer bij onder andere TwynstraGudde.

Lokale en regionale overheden werken hard aan een klimaatbestendige 
leefomgeving. Het betrekken van stakeholders is hierbij van groot belang, maar brengt 
ook uitdagingen met zich mee. Hoe zorg je dat je vanuit een gezamenlijk doel alle 
partijen meekrijgt? Hoe laat je hen een echt gesprek voeren, in plaats van een 
discussie vanuit ieders eigen perspectief? Social design kan hierin beweging brengen. 
Social designers dagen mensen uit om op een andere manier naar water- en 
klimaatvraagstukken te kijken. Zo organiseerden Fides Lapidaire en Pleun Weijers van 
TwynstraGudde voor de gemeente Leiden op een bijzondere manier een 
klimaatgesprek over hittestress in de binnenstad. In het midden van het centrum zetten 
zij de ‘Heet hè-kas’ neer, waarin men de temperatuur van de toekomst kon ervaren. 

Heet hè? 
De ‘Heet hè-kas’ stond op een warme zomerdag op de 
Aalmarkt, waar veel lokale ondernemers zijn gevestigd. 
In de kas gingen wethouders en ondernemers in gesprek 
over hittestress. Met een formaat van 3 bij 6 meter viel 
de kas goed op in de drukbezochte binnenstad. Met 
teksten zoals ‘Heet hè?’ en ‘Ervaar hier de temperatuur 

van de toekomst’ daagde lichtgevende tekstborden 
bezoekers uit om naar binnen te stappen. Eenmaal 
binnen was het ... heet! Want wat doet hitte nou 
eigenlijk met een lichaam? En wanneer is warm 
té warm? Aan de hand van op de kas geschreven 
feiten en vragen werd ook het langslopend publiek 
uitgenodigd om mee te denken. 

De ‘Heet hè-kas’ was onderdeel van 
een reeks klimaatgesprekken die de 
gemeente Leiden heeft gevoerd met 
verschillende partners in de stad. De 
gemeente wilde ondernemers graag 
betrekken omdat zij een belangrijke rol 
spelen in het leefbaar maken van de 
stad. Het doel van dit klimaatgesprek 
was om een beeld te krijgen van de 
effecten van hitte op ondernemers en 
hierover bewustzijn te creëren. Wat 
merken ondernemers van hitte, zowel 
in de winkel als op straat? In hoeverre 
vormt het een probleem? Wat zijn 
mogelijke maatregelen om de gevolgen 
te beperken, en wie kan hieraan een 
bijdrage leveren? Hierover wilde de 
gemeente graag in gesprek, ook om te 

Social designer Fides Lapidaire (rechts in de kas) in gesprek  
met ondernemers en wethouder Fleur Spijker (midden). 
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https://burojp.nl/fotografie/
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kijken hoe de gevolgen gezamenlijk 
kunnen worden aangepakt. 

De juiste gespreksvorm 
Voor het klimaatgesprek was de 
gemeente op zoek naar een goede 
gespreksvorm. Ondernemers kunnen 
namelijk niet zomaar aansluiten. Ze 
zijn vaak druk en kunnen niet zomaar 
hun zaak verlaten. Hoewel het contact 
tussen de gemeente Leiden en onder-
nemers goed is, hebben de partijen 
ook andere manieren van werken, en 
stellen ze soms andere prioriteiten. 
Zo is hitte voor veel ondernemers een 
abstract onderwerp, zeker als het om 
gevolgen in de toekomst gaat. 

Hoe pak je dit handig aan? De ervaring 
leert dat een werksessie in een 
vergaderzaaltje niet altijd de gewenste 
opkomst oplevert. Bovendien schuilt 
in zo’n vertrouwde setting het gevaar 
dat partijen bekende standpunten 
en argumenten aanhalen, terwijl het 
juist nodig is om samen vooruit te 
kijken. Om te zorgen voor een echt 
gesprek, stelde TwynstraGudde voor 
om het over een hele andere boeg 
te gooien. In samenspraak met de 
gemeente ontwierp Social designer 
Fides Lapidaire hiervoor de ‘Heet 
hè-kas’. Pleun Weijers verzorgde de 
procesbegeleiding hieromheen. 

Wat is Social design? 
Social design is een ontwerpende 
wijze van denken en doen waarmee 
beweging wordt gebracht in taaie, 
maatschappelijke vraagstukken. 
Een Social Design-traject helpt om 
een transitie op gang te brengen. 
Het inzetten van de frisse blik van 
ontwerpers en nieuwe bronnen van 
kennis (o.a. zintuigen, ervaringen) 
zorgt in een gesprek over een lastig 
vraagstuk voor een hele andere 
wending. Met elkaar in gesprek gaan 
vanuit een ervaring, waarvan de 
‘Heet hè-kas’ een mooi voorbeeld 
is, geeft iedere deelnemer een gelijk 
uitgangspunt en maakt abstracte 
thema’s invoelbaar. Het nodigt uit om 
helemaal opnieuw naar een probleem 
te kijken en zorgt ervoor dat men niet 

 
EEN WENS VOOR WATER UITSPREKEN OP HET DELTACONGRES
 

In een proces waarin je samenwerkt met 
een ontwerper, komen vaak heel andere 
vragen naar boven. Een mooi voorbeeld 
hiervan is het project Mensput Wensput 
dat op donderdag 10 november 2022 op 
het Deltacongres te zien was. Minister 
Harbers van Infrastructuur en Waterstaat 
verwoordde het mooi tijdens de opening 
van het Deltacongres: 

“Wij zijn niet langer soeverein over de 
wereld om ons heen. Wij zetten niet alles 
naar onze hand, maar voegen ons naar 
het verdict van water en bodem. Wat 
goed is voor hen, is goed voor ons.”

Zijn boodschap: we moeten luisteren 
naar wat water en bodem ons te 
vertellen hebben. Willen we de opgaven 
waar we voor staan oppakken, dan 
moeten we een radicaal andere houding 
tot water aannemen. We moeten niet 
langer alleen willen overheersen en 
gebruiken, maar water als bondgenoot 
zien.  
 
Een mooi visie. Maar kunnen we dat wel 
echt, luisteren naar water? Weten we 
wel wat water wenst?  
Precies deze vraag staat centraal bij de 
Mensput Wensput. M/Wensput is een 
sociale en rituele ruimte waarbinnen 

waterwederkerigheid wordt geoefend en 
onderzocht. Door middel van weder-
kerige watervragen zoals “Wat zou water 
wensen van mensen?” daagt de M/Wens-
put de bezoeker uit om zich in te leven 
in water. Door een antwoord op de munt 
te krassen en deze in de put te werpen, 
spreek je een wens uit naar water.  
 
Deltacommissaris Peter Glas kwam voor 
water met de wens ‘geef mij liefdevol 
ruimte’. Een andere bezoeker wenste het 
water tranen; van ontzag, bewondering 
en schoonheid. Op de vraag ‘als water 
een goede vriend is, wat voor een 
vriendschap zou het dan zijn?’ kwam 
vaak de conclusie dat de vriendschap 
wat eenzijdig bleek. Misschien wel juist 
door dit ongemakkelijke gevoel kwamen 
de thema’s ‘ruimte’, ‘aandacht’ en ‘lief 
zijn’ vaak in wensen naar boven. Maar 
hoe we zorgen voor meer aandacht? 
Meer bewustwording van de waarde 
van water? Hier komt de kracht van 
ontwerpers naar voren! 

De Mensput/Wensput is ontworpen 
in opdracht van de Embassy of Water 
door Fides Lapidaire en Axel Coumans. 
Hij werd dit keer begeleid door Social 
designers Fides Lapidaire en Susan Arts 
van TwynstraGudde. 

 

Deltacommissaris Peter Glas werpt zijn 
wens voor water in de Mensput/Wensput. Fo
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in bekende standpunten blijft hangen. Er wordt stilgestaan 
bij het vraagstuk op een dieper niveau, waar vrijwel altijd 
een gemeenschappelijk belang schuilt. Het is vaak niet 
slechts één partij die baat heeft bij verandering. Een Social 
Design-traject bouwt aan gemeenschappelijk draagvlak, 
zodat alle betrokkenen stappen kunnen nemen om de 
nodige verandering te realiseren. 

Social design kan daarmee goed worden ingezet om 
de publieke dienstverlening te verbeteren. Het biedt 
bijvoorbeeld een uitkomst wanneer stakeholders met 
verschillende belangen en denkwijzen bij elkaar moeten 
worden gebracht, of doelgroepen lastig te bereiken zijn. 
Denk aan private partijen zoals ondernemers, maar ook 
inwoners, collega’s of andere overheden. Social Design 
biedt ook kansen wanneer toekomstige uitdagingen 
worden besproken waarvan de gevolgen lastig in te 
beelden zijn. Dit is vaak het geval bij aanpassingen 
in de ruimtelijke omgeving, zoals het aanleggen van 
waterberging in een wijk, of een dijkversterkingsproject. 

Opbrengst gesprekken  
in de kas
In de Heet hè-kas gebeurde er iets 
bijzonders. Doordat deelnemers het 
allemaal heet hadden en fysiek de 
gevolgen merkten, ging het niet lang 
over of hitte een probleem was, maar 
werd er gezocht naar manieren om 
met hitte om te gaan. Opvallend was 
dat de temperatuur in de kas, ofwel de 
‘sterkte’ van de ervaring, van invloed 
leek op de toon van het gesprek. Tijdens 
een gesprek waar de zon vol op de 
kas brandde, heerste er een ‘zachtere’ 
mindset: het gesprek ging op het heetste 
moment over aanpassing van gedrag 
en cultuurverandering. ‘’Als het te warm 
wordt, zeg ik tegen mijn medewerkers dat 
ze simpelweg wat zachter moeten lopen. 

Misschien moeten we met z’n allen gewoon wat minder 
willen,’’ aldus één van de gesproken ondernemers. Toen de 
kas in de schaduw stond en wat koeler was, kwamen vaker 
conventionele standpunten en oplossingen aan bod en was 
de discussie ook iets feller. 

Ook viel het op dat een fysieke ontmoeting in een bijzondere 
setting betrokken en constructieve gesprekken oplevert. 
Door samen een ervaring te delen in een informele opstelling 
werden alle deelnemers ‘aangezet’ en gingen ze als gelijken 
het gesprek aan. In de kas ontstond onderling begrip 
en toenadering en was men eerder geneigd samen naar 
oplossingen te zoeken. Zoals één van de ondernemers in de 
kas het verwoordde: ‘’We praten altijd over wat wel en niet 
mag van de gemeente, maar het is goed om nu een keer met 
de gemeente in gesprek te gaan.’’ 

Er zijn ook een aantal aandachtspunten. Hoewel de kas 
midden in de stad stond en actief was aangekondigd door 

vooraf bij ondernemers langs te gaan, 
bleef de opkomst toch beperkt. Uit 
reacties blijkt dat het thema hitte nog niet 
zo leeft onder ondernemers en dat ze 
andere issues belangrijker vinden (zoals 
inflatie, of hoge energieprijzen). Omdat 
het om een oriënterend gesprek ging 
waarvan de concrete vervolgstappen nog 
moesten worden bepaald, kreeg het niet 
altijd prioriteit. Er waren ook ondernemers 
die wel graag wilden deelnemen, maar 
hiertoe vanwege personeelstekort niet in 
staat waren. 

Opvallend genoeg deed de kas het wél 
erg goed bij voorbijgangers, die werden 
aangetrokken tot het grote gevaarte 
midden in de stad. De kas leverde ook 
veel persaandacht op, waardoor de 

Ambtenaren van de gemeente voor de  
‘Heet hè-kas’ in gesprek met voorbijgangers. 

De ‘Heet hè-kas’ op de Aalmarkt,  
vanaf het water gezien. 
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gemeente via verschillende media een 
groot publiek heeft bereikt. De ‘Heet 
hè-kas’ zou daarom in het vervolg nog 
gerichter kunnen worden ingezet voor 
een traject met inwoners of bezoekers 
als doelgroep. 

Het gesprek gevoerd,  
en dan? 
Met de gesprekken in de kas en alle 
reacties daaromheen heeft de gemeente 
Leiden een beter beeld gekregen van 
hoe hitte wordt ervaren in de binnenstad 
en wat een passende aanpak zou 
kunnen zijn. De opbrengsten van de 
klimaatgesprekken worden meegenomen 
bij de verdere ontwikkeling van 
klimaatbeleid. Door het ophalen van 
ideeën en creëren van verbinding is een eerste stap 
gezet richting een gezamenlijk aanpak van hitte. Vanuit 
deze basis kan de gemeente met ondernemers verder 
bouwen aan een klimaatadaptieve stad.

Om beweging te brengen in een vraagstuk is echter 
meer nodig dan een activerende gespreksvorm. 
Een Social Design-aanpak vraagt om verankering 
van het ‘nieuwe’ denken dat is gecreëerd. Een 
overkoepelende strategie voor het opnemen van 
opbrengsten in beleid en goede communicatie 
hieromheen zijn daarom randvoorwaarden voor een 
succesvolle aanpak. Duidelijkheid over concrete 
vervolgstappen en wat er voor partijen te halen valt, 
draagt bovendien bij aan de mate waarin doelgroepen 
betrokken willen zijn en blijven. Ook is het van belang 
dat de gespreksvorm goed aansluit op de leefwereld 
en mogelijkheden van de doelgroep, wat in de 
voorbereidende fase tijd en onder zoek vergt. Deze 
lessen kunnen worden meegenomen 
naar een volgend traject. 

Social design inzetten  
is lef hebben 
Als een probleem zich voordoet, wordt 
vaak de vraag gesteld: waarom lossen 
we het niet gewoon op? Wanneer dit 
niet lukt, kan het zijn dat de aanpak 
die voor de hand ligt simpelweg niet 
(meer) werkt. Social Design belooft 
niet direct een oplossing, maar laat 
je gegarandeerd anders naar een 
vraagstuk kijken, met als doel een 
vastgelopen situatie open te breken. 

Dit vergt wel lef. Het vraagt ruimte 
binnen je organisatie om een Social 

designer mee te nemen in een lastige opgave, 
en vertrouwen om het vraagstuk vanuit een hele 
nieuwe hoek te benaderen. Het is een kwestie van 
doen, zonder precies te weten wat de uitkomst 
wordt. Het gevoel om verantwoording af te moeten 
leggen kan mensen hier terughoudend in maken. 
Het loont daarom om naast de ontwerper goede 
procesbegeleiding te zetten, om vertrouwen te 
scheppen in de onzekere ruimte die bij een creatief 
proces komt kijken. 

Wanneer de ruimte en het vertrouwen er zijn, 
biedt Social design echter mooie kansen om op 
maatschappelijk vlak écht verandering op gang te 
brengen. Dus zit je met vragen als: waarom krijgen we 
bewoners niet mee in klimaatadaptatie? Hoe luisteren 
we beter naar de bodem, het water en ander leven? 
Hoe neem ik sociaal-maatschappelijke uitdagingen 
mee bij een ingreep in de openbare ruime? Overweeg 
dan eens om een duik in het diepe te nemen.  M

Vragen op de ‘Heet hè-kas’ om het 
langslopend publiek te prikkelen.

Social designer Fides Lapidaire schrijft  
ideeën mee op de binnenkant van de kas. 
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SCRIPTIE

KLIMAATSTRESSTESTEN  
IN NEDERLAND GEANALYSEERD
Henk Wagenaar*

Wat is de kernvraag 

van je onderzoek en 

waarom heb je dit 

onderwerp gekozen? 

Waar was je nieuwsgierig 

naar en waarom?

Wat is de bijdrage van 

de scriptie aan de theorie 

en praktijk op het gebied 

van water governance? 

Wie kan hier verder mee 

en op welke manier?

Mijn scriptie heeft een uitgebreid overzicht en inzicht geboden in 
alle klimaatstresstests in Nederland. Hiervoor zijn meer dan 200 
klimaatstresstesten met meer dan 1500 kaarten geanalyseerd. Doordat 
er ontzettend veel verschillende soorten stresstesten zijn gemaakt, 
verspreid over de afgelopen 10 (!) jaar, zit er veel verschil in deze 
stresstesten. De analyse heeft al deze stresstesten bij elkaar genomen, 
en overzichtelijk gemaakt wat er wel en niet en op welke manier is 
opgenomen in de stresstests. De uitkomsten van deze analyse zijn 
nuttig voor de individuele lokale overheden om hun respectievelijke 
stresstest te verbeteren, maar ook voor het ministerie en de overheid om 
geoptimaliseerde handvaten te bieden voor toekomstige stresstests.

Welke uitkomsten van 

het onder zoek en/of 

ervaringen tijdens het 

onderzoek hebben je 

specifiek verrast?

De grootste verrassing kwam eigenlijk uit een hele simpele statistiek, 
namelijk hoeveel lokale en regionale overheden overstromingen hebben 
meegenomen in hun stresstest. Van alle gemeenten, provincies en 
waterschappen heeft maar 73% overstromingen bijgevoegd in hun 
stresstest. Dit percentage ligt aanzienlijk lager dan bijvoorbeeld droogte, 
hittestress of wateroverlast, die alle drie door meer dan 90% van de lokale 
overheden zijn meegenomen. Dit verrastte mij, omdat overstroming in 
mijn optiek het risico is met de meeste impact voor Nederland. Ondanks 
al onze infrastructuur blijft overstroming een reëel gevaar. Het feit dat het 
thema overstroming zo weinig wordt meegenomen in de stresstest, toont 
aan dat wij ons als Nederlanders erg veilig wanen achter onze dijken en 
waterkeringen. En dat terwijl ook wij door klimaatverandering ons steeds 
meer moeten wapenen tegen overstromingen.

De kernvraag van mijn onderzoek is ‘Hoe zijn de eerste klimaat-
stresstesten uitgevoerd door lokale overheden in Nederland, en hoe 
kunnen toekomstige tests worden verbeterd?’. Ik heb dit onderwerp 
gekozen, omdat ik gedurende mijn studie een steeds grotere 
interesse kreeg in klimaatverandering en de gevolgen daarvan. 
De klimaatstresstesten geven goed weer waar lokale en regionale 
overheden in Nederland in de toekomst mee te maken kunnen krijgen. 
Hierdoor ontstaat inzicht in de problematiek, en kunnen relevante 
oplossingen worden uitgedacht. Ik was nieuwsgierig naar hoe Nederland 
zich voorbereid op klimaatverandering, niet alleen op nationaal niveau 
maar, net zo belangrijk, op lokaal niveau.

 
*  Henk Wagenaar, Climate Adaptation Services – HZ University of Applied Sciences.
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Samenvatting
In het kader van het Deltaprogramma Ruimtelijke 
Adaptatie moeten alle gemeenten, provincies en water-
schappen in Nederland een klimaatstresstest uitvoeren. 
Deze stresstest moet duidelijk maken welke gevolgen 
van klimaatverandering de lokale en regionale overheden 
het meest raken. Er zijn stresstesten gemaakt voor de 
thema’s droogte, hitte, wateroverlast en overstromingen. 
Deze stresstesten kunnen lokale overheden helpen om 
de effecten en risico’s van klimaatverandering voor hun 
regio’s te beoordelen, zich aan te passen, en de gevolgen 
ervan te beperken. Om een   overzicht te krijgen van hoe 
deze klimaatstresstesten zijn uitgevoerd, is een analyse 
uitgevoerd op alle beschikbare klimaatstresstesten De 
analyse omvatte alle beschikbare klimaatstresstestt 
en bevat algemene informatie zoals de geanalyseerde 
gevolgen van klimaatverandering, maar ook zeer 
gedetailleerde gegevens zoals kaartonderwerpen 
en modellen. Deze analyse leverde veel interessante 
gegevens op. Op basis van deze resultaten zijn aan-
bevelingen gedaan voor de nieuwe, geactualiseerde 
stress testen. bijdrage geleverd aan het verbeteren van de 
stress testen, zodat deze in de toekomst nog meer kunnen 
bijdragen aan het toekomstbestendig en klimaatadaptief 
maken van Nederland.

Introductie
Extreme regenval, droogte, hittestress, en de stijgende 
zeespiegel zijn enkele van de belangrijkste gevolgen 
van klimaatverandering. De komende jaren zullen deze 
gevolgen een steeds grotere impact krijgen. Daarom 
hebben alle gemeenten, provincies en waterschappen 
in Nederland afgesproken om klimaatstresstesten 
voor hun regio op te stellen. Deze stresstesten, waarin 
kwetsbaarheden door klimaatverandering worden 
beschreven, moesten in 2019 uitgevoerd zijn.

Een klimaatstresstest is een analyse van de impact van 
de gevolgen van klimaatverandering in een bepaald 
gebied. De test verzamelt informatie over verschillende 
locaties, die kwetsbaar kunnen zijn voor wateroverlast, 
hittestress, droogte en overstromingen. Het kan op 
verschillende schalen worden uitgevoerd, van een enkele 
wijk tot een hele provincie. Met de inzichten die lokale 
en regionale overheden door deze stresstesten krijgen, 
kunnen zij maatregelen nemen om zich aan de problemen 
aan te passen of deze te mitigeren. Bovendien kunnen 
de inzichten uit klimaatstresstesten worden gebruikt om 
nieuwe gebiedsontwikkelingen vanaf het begin volledig 
klimaatbestendig te maken.

Zoals beschreven in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 
(DPRA) 2018 moeten de klimaatstresstesten elke zes jaar 
worden geactualiseerd. Dit betekent dat lokale overheden 
in de nabije toekomst een nieuwe klimaatstresstest zullen 
uitvoeren. Om deze overheden te helpen is er een aantal 

tools beschikbaar, zoals de landelijke Klimaateffectatlas 
en de gestandaardiseerde stresstest tool voor ruimtelijke 
adaptatie. Het doel van deze tools, die gratis ter 
beschikking worden gesteld door de rijksoverheid, is om 
lokale overheden te helpen bij het maken van een klimaat-
stresstest. Naast deze tools zijn verschillende werkregio’s 
in het leven geroepen om regionale samenwerking aan 
te sporen. Er zijn nooit eisen gesteld aan de klimaat-
stresstesten, waardoor er niet één methode is die door elke 
gemeente wordt gebruikt.

Verschillende rapporten hebben de ontwikkeling van deze 
klimaatstresstesten geanalyseerd. De voortgangsbewaking 
DPRA 2021 geeft de meest diepgaande analyse. Deze 
rapporten gaan vooral in op de tussentijdse voortgang 
van de stresstesten. Er is ook enigszins inzicht gegeven 
in de inhoud, waarbij gekeken is naar de verschillende 
behandelde onderwerpen. Deze rapporten maakten 
duidelijk dat vrijwel alle deelnemende gemeenten, 
provincies en waterschappen een stresstest hebben 
uitgevoerd voor hun volledige gebied. Verschillende stress-
testen zijn echter nog niet zichtbaar. Van sommige lokale 
en regionale overheden is niet bekend of en hoe zij een 
klimaat stresstest hebben uitgevoerd.

Doel
Het doel van dit onderzoek is het analyseren van 
de klimaat  stresstesten die door de lokale over-
heden zijn opgesteld. Daarom werd de volgende 
onderzoeksvraag gehanteerd:

Hoe zijn de eerste klimaatstresstesten uitgevoerd door 
lokale overheden in Nederland, en hoe kunnen toekomstige 
tests worden verbeterd?

Dit onderzoek geeft nieuwe inzichten in de uitvoering 
van de testen. Hieruit zijn aanbevelingen gedaan om 
toekomstige tests te verbeteren. Het onderzoek is bedoeld 
om lokale overheden te helpen door feedback te geven op 
hun bestaande stresstesten.

Overzichtskaart Klimaatverandering Zeeland,  
als voorbeeld van een stresstest.

https://www.klimaateffectatlas.nl/nl/
https://klimaatadaptatienederland.nl/stresstest/bijsluiter/
https://klimaatadaptatienederland.nl/stresstest/bijsluiter/
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en wateroverlast. Overstromingen worden minder vaak 
meegenomen. In de resultaten was goed te zien dat 
overstromingen minder vaak werd meegenomen in 
hogergelegen regio’s. Verder zijn er veel verschillende 
andere gevolgen van klimaatverandering onderzocht, zoals 
verzilting, bodemdaling en natuurbranden.

   Welke andere factoren zoals scope, tijdlijn en thema’s 
spelen een rol bij de uiteindelijke stresstesten?

De scope van de klimaatstresstesten varieert sterk, 
maar is meestal vrij breed. Veel klimaatstresstesten 
bevatten een groot aantal indicatoren om de effecten van 
klimaatverandering aan te tonen. Klimaatstresstesten 
kijken echter alleen naar de nabije toekomst, geen 
enkele stresstest kijkt verder dan 2050. De analyse 
maakte ook duidelijk dat de meeste klimaatstresstesten 
in 2020 zijn gepubliceerd, wat na de deadline is die is 
afgesproken in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. 
Uit de resultaten blijkt ook dat het merendeel van de 
klimaatstresstesten gebruikmaakte van de informatie die 
beschikbaar is in de Gestandaardiseerde Stresstest Tool 
en de Klimaateffectatlas. Verder bleek dat demografische 
indicatoren zoals bevolkingsdichtheid geen invloed hebben 
op de inhoud van de klimaatstresstesten.

   Welke verschillende methodes zijn gebruikt in de 
voltooide klimaatstresstesten?

Het grootste deel van de klimaatstresstesten is uitgevoerd 
door een extern adviesbureau. Uit de analyse bleek dat de 
benaderingen van deze bedrijven weliswaar verschillen, 
maar dat de onderzochte gegevens vergelijkbaar zijn. In de 
klimaatstresstesten zijn een flink aantal onderwerpen en 
indicatoren opgenomen. De analyse maakte duidelijk dat 
de onderwerpen met de grootste impact en de grootste 
bekendheid het vaakst werden geanalyseerd, terwijl 
minder bekende onderwerpen met kleinere gevolgen vaak 
over het hoofd werden gezien. Bij onderwerpen die in de 
klimaatstresstesten zijn meegenomen, werd de huidige 
situatie vaak met een toekomstig scenario vergeleken. 
Meer dan de helft van de klimaatstresstesten bevatten de 
specifieke kwetsbaarheden van gebieden voor bepaalde 
effecten van klimaatverandering. De Klimaateffectatlas is 
de meest gebruikte bron van kaarten.

De algemene conclusie is dat klimaatstresstesten in 
Nederland volgens de meeste normen zijn uitgevoerd. 
De eerste reeks klimaatstresstesten laat weliswaar 
kansen voor verbetering, maar geeft een uitgebreid 
inzicht in de staat van paraatheid van lokale overheden 
op klimaatverandering.

Aanbevelingen
Op basis van de resultaten is een set van aanbevelingen 
gemaakt. Deze aanbevelingen zijn in de eerste plaats aan 

Methodologie
Om bestaande stresstesten die de afgelopen jaren zijn 
uitgevoerd te analyseren, waren meerdere stappen nodig. 
De eerste stap in het onderzoek was het verzamelen van 
alle stresstesten. Climate Adaptation Services onderhoud 
een kaart waarop alle klimaatstresstesten zijn weergegeven, 
de Monitorkaart Stresstesten. Daarna zijn al deze 
stresstesten verwerkt in een Excel-bestand, waarin per kaart 
inzichtelijk is gemaakt welke onderdelen in de stresstest 
zijn inbegrepen. Met deze data is een grote hoeveelheid 
aan statistieken gecreeerd. Om een volledige analyse te 
realiseren, zijn meer dan 200 klimaatstresstesten en meer 
dan 1500 kaarten meegenomen. Hieruit zijn resultaten in de 
vorm van statistieken en kaarten voortgekomen.

Resultaten & Conclusies
   Welke stresstesten zijn er door welke lokale 

overheden uitgevoerd?

Uit de analyse blijkt een grote diversiteit in klimaat stress-
testen. Ze variëren per formaat, methode, inhoud, locatie 
en nog veel meer factoren. De overgrote meerderheid van 
de lokale en regionale overheden heeft ten minste één 
klimaatstresstest op elk niveau (gemeente, waterschap & 
provincie) uitgevoerd. Hieruit kan worden geconcludeerd 
dat de afspraak in het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 
succesvol is geweest.

   Met welke klimaatveranderingsfactoren is bij de 
stresstesten rekening gehouden?

De vier belangrijkste gevolgen van klimaatverandering; 
droogte, hittestress, overstromingen en wateroverlast zijn 
goed vertegenwoordigd in de klimaatstresstesten. Bijna 
alle klimaatstresstesten omvatten droogte, hittestress 

Regios die overstromingen niet hebben meegenomen.

https://klimaatadaptatienederland.nl/stresstest/monitor/kaart/
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de risico’s identificeren in geval van extreme, niet eerder 
waargenomen weersomstandigheden. Een interessante 
casus hierbij is; wat als de extreme neerslag van juni 
2021 in de provincie Limburg op een andere locatie valt? 
Dit soort scenario’s kunnen worden meegenomen in de 
nieuwe klimaatstresstesten.

Zoals te zien is in de resultaten, worden grote effecten 
van klimaatverandering bijna altijd meegenomen in 
klimaatstresstesten. Dat is positief, want deze effecten 
hebben de grootste gevolgen voor milieu en bewoners. 
Vaak zou het echter ook interessant zijn om te kijken naar 
de kleinere, vaak over het hoofd geziene effecten van 
klimaatverandering. Daarom krijgen lokale overheden 
het advies om deze onderwerpen te onderzoeken en op 
te nemen in de verbeterde klimaatstresstesten. Al deze 
onderwerpen zullen in de toekomst negatieve effecten 
hebben. Zo zullen natuurbranden bijvoorbeeld vaker 
voorkomen door toenemende droogte en hittegolven.

 3    Maak gebruik van alle beschikbare tools
De afgelopen jaren zijn een groot aantal handige tools 
ontwikkeld om de meest uitgebreide klimaatstresstest te 
maken. Voorbeelden hiervan zijn de Gestandaardiseerde 
Stresstest Tool en de Klimaateffectatlas. Zoals uit de 
resultaten bleek, worden deze tools al veel gebruikt. Voor 
sommige klimaateffecten is er echter nuttige informatie in 
veel tools die grotendeels ongebruikt blijven, bijvoorbeeld 
vanwege lage bekendheid. Om dit te verbeteren, 
kunnen lokale en regionale overheden meer inzetten op 
samenwerking en informatie-uitwisseling. Hierdoor worden 
de tools ook sneller verspreid.

 4    Toekomstscenario’s vergelijken met de huidige situatie
De resultaten tonen aan dat van alle geanalyseerde 
klimaatstresstesten, de meeste het toekomstscenario 
vergelijken met de huidige situatie. Deze methode heeft 
de voorkeur, omdat dit het contrast tussen de twee 
situaties laat zien. Dit maakt het onderwerp veel duidelijker 
voor het grote publiek, terwijl het ook interessante 
vergelijkingen toevoegt. De resultaten toonden ook 
aan dat er veel klimaatstresstesten zijn die alleen naar 
het toekomstscenario kijken. Het gevaar hierbij is dat 
er geen referentie is, er is geen mogelijkheid om dit 
toekomstige scenario te vergelijken met de huidige 
situatie. Hierdoor wordt het complete beeld over het hoofd 
gezien. Daarom worden lokale overheden geadviseerd 

de lokale overheden, met aanbevelingen voor onderwerpen 
die ze kunnen verbeteren in hun nieuwe, verbeterde 
klimaatstresstest. In de tweede plaats kunnen Climate 
Adaptation Services en het ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat deze aanbevelingen gebruiken om hun 
dienstverlening aan de lokale overheden te verbeteren, 
door de nodige informatie en tools aan te reiken. Verder 
kunnen deze aanbevelingen de Gestandaardiseerde Stress 
Test Tool en de Klimaateffectatlas verbeteren.

 1    Regionale samenwerking verbeteren
Om de beste resultaten te krijgen, krijgen lokale overheden 
het advies om hun regionale communicatiestrategie 
verbeteren en de lokale samenwerking vergroten. 
Zoals blijkt uit de resultaten, opereren lokale overheden 
vaak alleen, besteden ze de klimaatstresstest uit 
aan een adviesbureau of zijn ze afhankelijk van een 
klimaatstresstest die wordt uitgevoerd op een hoger 
gezagsniveau. Om de regionale impact en bruikbaarheid 
van klimaatstresstesten te vergroten, zouden lokale 
overheden meer gebruik moeten maken van de 
werkregio’s. Deze regio’s zijn speciaal voor dit doel 
ingericht, maar vaak is er geen samenwerking binnen deze 
regio’s. Uit de resultaten blijkt dat slechts 60% van de 
werkregio’s een klimaatstresstest heeft uitgevoerd in hun 
respectievelijke regio.

Samenwerking binnen werkregio’s vergroot de 
mogelijkheden van kleinere gemeenten om over hun 
territoriale grenzen heen te kijken en rekening te houden 
met de gevolgen van klimaatverandering van de grotere 
regio. Dit geeft de regio als geheel meer mogelijkheden 
om zich aan te passen aan en de gevolgen van 
klimaatverandering te beperken.

 2    Onderzoek alle klimaatthema’s, kijk ook naar extremen 
en onderbelichte thema’s

De resultaten maakten duidelijk dat bijna alle gemeenten 
onderzoek hebben gedaan naar droogte, hittestress en 
wateroverlast, maar dat overstromingen vaak buiten 
beschouwing worden gelaten. Uit de kaarten blijkt dat deze 
regio’s vaak hoger gelegen zijn, dus minder kwetsbaar 
voor overstromingen. Gebeurtenissen uit het verleden 
hebben echter duidelijk gemaakt dat een groot deel van 
deze regio’s ook risico lopen op overstromingsscenario’s 
met grote impact. Daarom wordt geadviseerd dat alle 
lokale overheden naar hun lokale watersysteem kijken en 

Droogte Hittestress Overstoming Wateroverlast

Droogtestress  

(impact op natuur en agricultuur)

Koele plekken en de afstand  

tussen bewoners en deze plekken

Overstromings-consequenties Grondwateroverlast  

(Hoge grondwaterstanden)

Verzilting Bodemberging

Natuurbranden Opwarming van drinkwater (Kwetsbaarheid tot) Schade  

door overstromingen

Neerslagpatroon (toename of  

afname van intense regenval)Neerslagtekort en oppervlaktewatertekort

Tabel 1. Onderbelichte onderwerpen in de klimaatstresstesten.
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om de huidige situatie te betrekken bij alle gevolgen 
van klimaatverandering. Dit vergroot de leesbaarheid en 
bruikbaarheid van de klimaatstresstesten. Bovendien 
vergroot het het bewustzijn van klimaatverandering als 
geheel, omdat lezers het toekomstscenario kunnen 
refereren aan hun huidige omgeving.

De resultaten tonen ook hoevaak de verschillende 
klimaatscenario’s van het KNMI (WH, GH, WL en 
GL) zijn gebruikt. WH 2050 is het scenario met de 
meest verregaande gevolgen, veroorzaakt door 
ongecontroleerde klimaatverandering, GL heeft de meest 
gematigde gevolgen en GH en WL zitten hier tussenin. 
Hieruit bleek dat slechts één klimaatstresstest een 
ander KNMI’14-klimaatscenario dan WH 2050 gebruikt. 
Aangezien deze scenario’s specifiek zijn ontworpen om 
het verschil in mogelijke scenario’s te laten zien, zou het 
een verbetering zijn om alle vier scenarios mee te nemen 
in de toekomstige klimaatstresstest. Rekening houdend 
met het feit dat de nieuwe scenario’s naar verwachting 
in 2023 worden gepubliceerd, is er nu de perfecte 
gelegenheid om meer van de nieuwe scenario’s op te 
nemen in de klimaatstresstesten.

 5    Denk aan het publiek
Bij het analyseren van alle klimaatstresstesten bleek dat 
veel stresstesten alleen bestaan   uit een technisch rapport 
geschreven door een adviesbureau zonder bijbehorende 
kaarten of visualisaties. Dit maakte deze rapporten zeer 
ingewikkeld om te begrijpen, zowel voor ambtenaren 
als voor burgers. Technische termen en statistieken zijn 
vaak moeilijk te begrijpen als men geen vooropleiding 
in het onderwerp heeft gevolgd. Daarom kunnen lokale 
overheden hun stresstesten verbeteren door altijd rekening 

houden met het publiek voordat ze hun klimaatstresstesten 
publiceren. Als alle ambtenaren en alle burgers de 
klimaatstresstesten kunnen begrijpen en relativeren, wordt 
het veel makkelijker om klimaatadaptatie-oplossingen te 
implementeren en bewustzijn te vergroten.

 6    Voeg een overzichtskaart toe
Om gebieden uit te lichten waar de gevolgen van 
klimaatverandering de grootste impact hebben, 
kan de stresstest worden aangevuld met een 
overzichtskaart. Deze kaarten combineren de impact 
van de vier klimaatveranderingsthema’s met lokale 
landschapskenmerken, zwakke infrastructuur en 
demografische kwetsbaarheden. Uit de resultaten bleek 
dat slechts 9,5% van de klimaatstresstesten dit soort 
overzichtskaarten bevatte. Aangezien deze kaarten nuttig 
zijn voor lokale autoriteiten om prioriteit te geven aan 
projecten en oplossingen voor klimaatadaptatie, zou het 
een verbetering zijn om deze toe te voegen toekomstige 
verbeterde klimaatstresstesten.

Referenties
Link naar thesis

Monitorkaart stresstesten.

 

Henk Wagenaar schreef zijn thesis over klimaatstressten 
bij Climate Adaptation Services in Bussum. Dit bedrijf heeft 
verschillende klimaatadaptatie-tools ontwikkeld, zoals de 
Klimaateffectatlas. Deze scriptie heeft geleid tot zijn afstu-
deren aan de opleiding Water management aan de HZ Uni-
versity of Applied Sciences in Middelburg, en is beoordeeld 
met het cijfer 9. Momenteel worden de resultaten van de 
analyse gebruikt door Climate Adaptation Services en het 
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om toekomstige 
klimaat stresstesten te verbeteren.

M

https://1drv.ms/b/s!AmFltRtkQDEv73ypIzvGj6_Nuuwu
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Datum: Doorlopend
Gebeurtenis: Vaste commissie Infrastructuur en Waterstaat

Link: https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/iw 

 

Datum: 13 januari 2023
Gebeurtenis: VC73: Klaar voor nog meer rampen?

Link: https://www.waternetwerk.nl/knw-activiteiten/570-vc73-vakantiecursus-2023 

 

Datum: 17 – 20 januari 2023
Gebeurtenis: InfraTech 2023

Link: https://www.h2owaternetwerk.nl/wateragenda/jan-infratech-2023 

 

Datum: 19 januari 2023
Gebeurtenis: NHI-dag ‘Het Nederlands Hydrologisch instrumentarium: klaar voor gebruik?!’

Link: https://www.stowa.nl/agenda/nhi-dag-het-nederlands-hydrologisch-instrumentarium-klaar-voor-gebruik 

 

Datum: 25 januari 2023
Gebeurtenis: IT-Symposium Community of Practice Afvalwaterprognoses

Link: https://www.stowa.nl/agenda/it-symposium-community-practice-afvalwaterprognoses 

 

Datum: 9 februari 2023
Gebeurtenis: Circuleeratelier ‘Van Businesscase naar Valuecase’

Link: https://unievanwaterschappen.nl/agenda/circuleeratelier-van-businesscase-naar-valuecase/ 

 

Datum: 15 maart 2023
Gebeurtenis: Waterschapsverkiezingen

Link: https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/waterschappen 

 

AANKONDIGINGEN 

https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/commissies/iw
https://www.waternetwerk.nl/knw-activiteiten/570-vc73-vakantiecursus-2023
https://www.h2owaternetwerk.nl/wateragenda/jan-infratech-2023
https://www.stowa.nl/agenda/nhi-dag-het-nederlands-hydrologisch-instrumentarium-klaar-voor-gebruik
https://www.stowa.nl/agenda/it-symposium-community-practice-afvalwaterprognoses
https://unievanwaterschappen.nl/agenda/circuleeratelier-van-businesscase-naar-valuecase/
https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/waterschappen
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Datum: 16 maart 2023
Gebeurtenis: Kennis in Praktijk: Opwaarderen effluent

Link: https://www.h2owaternetwerk.nl/wateragenda/mrt-kennis-in-praktijk-opwaarderen-effluent 

 

Datum: 16 maart 2023
Gebeurtenis: Waterinfodag

Link: https://www.waterforum.net/agenda/waterinfodag-16-maart/ 

 

Datum: 21 – 23 maart 2023
Gebeurtenis: AQUA Nederland Vakbeurs 2023

Link: https://www.aquanederland.nl/ 

 

Datum: 22 maart 2023
Gebeurtenis: Wereldwaterdag

Link: https://www.wereldwaterdag.nl/ 

 

Datum: 22 – 24 maart 2023
Gebeurtenis: UN Water Conference 2023 

Link: https://www.waterforum.net/agenda/un-water-conference-2023-22-24-maart/ 

 

Datum: 6 april 2023
Gebeurtenis: RIONEDdag 2023

Link: https://www.riool.net/evenement-opleiding/rioneddag 

 

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

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

https://www.h2owaternetwerk.nl/wateragenda/mrt-kennis-in-praktijk-opwaarderen-effluent
https://www.waterforum.net/agenda/waterinfodag-16-maart/
https://www.aquanederland.nl/
https://www.wereldwaterdag.nl/
https://www.waterforum.net/agenda/un-water-conference-2023-22-24-maart/
https://www.riool.net/evenement-opleiding/rioneddag
https://library.wur.nl/WebQuery/hydrotheek/page/265

