
Publieksjaarverslag 2020  
 
 
In dit document staan de zes verhalen voor het publieksjaarverslag 2020 van Waterschap 
Vallei en Veluwe dat nog wordt voorzien van een kort voorwoord en een korte introductie 
en dat wordt vormgegeven conform het publieksjaarverslag 2019 dat in 2020 verscheen.  
 
 
 
 
Stichting Landschapsbeheer Gelderland en waterschap versterken elkaar  

“Steeds meer mensen krijgen oog voor landschap en natuur” 
 
Tijdens een wandeling over het Klompenpad door het Renkums beekdal is Arjan Vriend in 
zijn element. De directeur-bestuurder van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) 
vertelt met passie over het landschap. Hij signaleert een groeiend bewustzijn bij mensen 
omtrent  landschap, natuur en water. “Juist samen met het waterschap en anderen 
realiseren we mooie dingen. Denk aan de vele Klompenpaden en aan het onderhoud van 
beken waar zoveel vrijwilligers bij betrokken zijn.” 
 
“Wandelen maakt je bewust 
van het landschap waarin 
ook het water zo’n belangrijk 
element is,” zegt Vriend. “En 
wandelen is ook gewoon 
goed voor je, zeker op dagen 
waarop je thuis lang achter 
een beeldscherm moet 
werken.” De wandeling door 
het Renkums Beekdal is ook 
voor hem als directeur een 
welkome afwisseling aan het 
einde van een drukke 
werkdag.  
 
Hij heeft de pas er stevig in. Links zie je de beek slingeren door een open en laag gelegen 
landschap, het beekdal. Rechts van het pad zijn veel bomen en ook stuifduinen. Hij vertelt 
met passie over het landschap. Zo legt hij uit dat de beekdalen en de hooilanden erin 
vroeger een belangrijke functie hadden voor de landbouw. “De randen van de Veluwe 
kenmerken zich door enken of engen, hoger gelegen gronden. Juist op deze plekken lopen 
nu veel Klompenpaden.” 
 



De Klompenpaden in Gelderland en Utrecht zijn populair. Inmiddels bestaan er 130 van dit 
soort wandelroutes en zijn er nog vele in ontwikkeling. De App Klompenpaden staat 
inmiddels op de smartphones van veel mensen. Tachtig van deze Klompenpaden liggen in 
het werkgebied van Waterschap Vallei en Veluwe. Vriend: “Telkens als een nieuw 
Klompenpad geopend wordt, is dat een resultaat van een bijzondere samenwerking van 
organisaties, overheden en particulieren en daarbij zijn onze stichting en het waterschap 
bijna altijd partners.” 
“Het waterschap maakt ook schouwpaden toegankelijk voor de wandelaars zodat zij stukken 
van de routes langs het water kunnen lopen. In totaal gaat het om 41 strekkende kilometer 
die Waterschap Vallei en Veluwe heeft opengesteld voor de Klompenpad-wandelaars. Hier 
zie je hoe belangrijk het is dat het waterschap partner is. Maar ook de betreffende 
gemeenten, agrariërs, landgoedeigenaren, horeca-eigenaren en andere particulieren werken 
mee. Voor elk Klompenpad vallen wij als stichting terug op een afzonderlijke 
beheerwerkgroep bestaande uit vrijwilligers die vanuit onze stichting wordt begeleid.” 
“Er zijn ontzettend veel partijen bij de Klompenpaden betrokken en voor elke partij zijn de 
Klompenpaden vaak weer net anders van betekenis. In de routeboekjes staat naast 
informatie over de natuur en de cultuurhistorie, ook uitleg over het water. Zo vergroten we 
met de Klompenpaden ook het waterbewustzijn wat juist in deze tijden een goede zaak is.  
Door de klimaatverandering is water een belangrijk thema geworden.”      
SLG speelt ook een belangrijke rol bij het ondersteunen en begeleiden van de vele 
vrijwilligersgroepen die beekonderhoud verzorgen. “Wij leveren bijvoorbeeld gereedschap 
om te ‘beekprutten’, zoals sommige vrijwilligers dat zo mooi noemen. En we hebben ook 
ander materiaal zoals waadkleding waarmee vrijwilligers het water in kunnen zonder nat te 
worden.” 
“Het waterschap werkt samen met onze stichting, en ook met Landschap Erfgoed Utrecht, 
om de vele initiatieven van onderop te steunen en zo het onderhoud mogelijk te maken. Het 
is een prachtige samenwerking tussen  vrijwilligersgroepen en professionals. Zo versterken 
we elkaar en voelen bewoners zich verbonden met hun omgeving.” 
Thema’s als biodiversiteit, klimaatadaptatie en natuur-inclusieve landbouw worden steeds 
belangrijker, meent Vriend. “Dat geldt zowel voor SLG, het waterschap als een groeiende 
groep burgers en boeren. Juist op deze thema’s hebben we veel te bieden en kunnen we de  
krachten verder bundelen.”  
 
[ kader ] Stichting Landschapsbeheer Gelderland 
Dit jaar bestaat Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) 35 jaar. Het is dé organisatie in 
Gelderland die zich inzet voor het cultuurlandschap, een landschap met heggen, knotwilgen, 
boomgaarden en poelen. SLG heeft zelf geen eigen terreinen en werkt dus altijd samen met 
anderen zoals gemeenten, agrariërs, particuliere grondeigenaren in het buitengebied, 
vrijwilligers, waterschappen en de provincie Gelderland. Zie 
https://www.landschapsbeheergelderland.nl/. [einde kader]  
  



Gemeente Voorst krijgt de rioolwaterzuivering van de toekomst  

Samenwerking staat centraal bij ontwikkeling Waterfabriek Wilp 
 
De Waterfabriek Wilp is een innovatief project, waarin een nieuwe manier van rioolwater 
zuiveren wordt ontwikkeld. Het haalt straks meer grondstoffen uit rioolwater, produceert 
schoner water en  de uitstoot van broeikasgassen behoort na realisatie tot het verleden. 
Om deze innovatie te realiseren werkt het waterschap bewust samen met veel partijen. 
Drie betrokkenen blikken terug op 2020. Omwonende Janina Busscher, 
gemeenteambtenaar Marjolijn Bijsterveld en afvalwaterexpert Cora Uijterlinde vertellen 
over dit unieke project en een bijzonder jaar waarin “ondanks de beperkingen door 
corona, goed is samengewerkt.” 
 
In de Waterfabriek worden veel stoffen teruggewonnen uit het rioolwater. Het doel is om al 
deze stoffen weer in te zetten als grondstof en op deze wijze bij te dragen aan een circulaire 
economie. Met het schone water uit de fabriek wordt de Twellose beek gevoed. Zo blijft 
water in het gebied en draagt het bij aan de droogtebestrijding. Uniek aan de Waterfabriek 
is dat licht vervuilde regenwaterafvoer in een helofytenfilter wordt gezuiverd. De helofyten, 
ofwel moerasplanten, nemen afvalstoffen op als voedingsstof en zuiveren zo op een 
natuurlijke manier het regenwater. 
 

Cora Uijterlinde is programmamanager 
afvalwatersystemen bij de STOWA, het 
onderzoeksinstituut van de waterschappen in 
Nederland. Zij ondersteunt het project met onderzoek 
en helpt bij het delen van kennis met anderen. “Via 
STOWA komt de Waterfabriek onder de aandacht van de 
andere waterschappen in Nederland. Wat is technisch 
wel of niet mogelijk? Waar liggen kansen en 
mogelijkheden?” 
Uijterlinde vertelt dat het project past in het landelijke 
innovatieprogramma microverontreinigingen. “Denk 
hierbij aan medicijnresten uit afvalwater halen. Naast 
dat er grondstoffen in het rioolwater zitten, is ook water 
zelf een grondstof die circulair te gebruiken is. In die zin 
zet de Waterfabriek er een extra stap bovenop.”  
Volgens haar is het interessant om water lokaal opnieuw 

te gebruiken in plaats van snel af te voeren. “Normaal wordt het gezuiverde water geloosd 
op oppervlaktewater, maar nu is het zeer schoon en zelfs geschikt voor beekwater en 
mogelijk ook hergebruik. Door de aanhoudende droogte van de afgelopen jaren is er meer 
behoefte aan schoon water. Dat maakt dit soort projecten alleen maar relevanter.” 
In 2020 heeft de proefinstallatie gedraaid met goede resultaten, vertelt ze. Het online 
symposium rond de Waterfabriek in oktober van 2020, bood STOWA ook de kans om 
aandacht te vragen voor het innovatieprogramma microverontreinigingen. “Dat programma 
heeft een groot netwerk en de Waterfabriek Wilp is er onderdeel van. Ook 



drinkwaterbedrijven denken mee. We hebben een breed waterpubliek kunnen bereiken. We 
hebben goed kunnen laten zien dat water dat een zuivering verlaat ook een waardevolle 
waterbron kan zijn.” 
“Is het een technologisch kunstje?” werpt Uijterlinde op. “Ja, maar we werken daarmee 
doelgericht aan  een circulaire economie,” zo voegt ze daaraan toe. “Het is heel belangrijk 
dat we anders omgaan met afvalwater. Zeker met het oog op het jaar 2050 waarin we 
volledig circulair willen handelen. Vergaand gezuiverd afvalwater is goed voor de landbouw, 
voor industriële toepassingen en eventueel ook om drinkwatervoorraden aan te vullen.” 
 
Marjolijn Bijsterveld herinnert zich de 
droomsessie in 2014 nog goed. “Dat leidde 
tot een ambitiedocument ondertekend 
door gemeente Voorst, het waterschap en 
Attero.” Zij is als senior 
beleidsmedewerker waterhuishouding van 
de gemeente Voorst al langere tijd 
betrokken. “In de samenwerking is voor mij 
de hamvraag: wat kun je voor elkaar 
betekenen?” 
“Dat je samen aan zo’n innovatief project 
werkt, maakt het voor de gemeente 
interessant. Het gebied langs de A1 is 
aangewezen als zone waar gewerkt wordt 
aan een duurzame economische 
ontwikkeling. De Waterfabriek past daar heel mooi in. Het is een proces met grote 
verrassingen. Kijk alleen naar de fysieke omvang. Het begon met een halve hectare en nu is 
het meer dan zes hectare. Dat komt door het toevoegen van het helofytenfilter om het 
water op een zo natuurlijk mogelijke manier te zuiveren.” 
In 2020 is gekozen voor het gefaseerd bouwen van de Waterfabriek. Dit noemt Bijsterveld 
een intelligent idee. “Je kunt beter niet over één nacht ijs gaan bij zo’n innovatief project.” 
Over de samenwerking zegt zij: “De contacten met het waterschap en de andere 
samenwerkingspartners zijn goed. Er is openheid en vertrouwen. Als er vertraging is, vind ik 
dat niet erg. Ik hoor liever waarom er vertraging is dan dat ik helemaal niets hoor. Op basis 
van inhoud kan ik mijn wethouder goed bijpraten.” 
Ze is blij dat ze in de klankbordgroep zit van het waterschap. “Daar kan ik luisteren en ook 
mijn geluid vanuit de gemeente laten horen. Op detailniveau zijn we het niet altijd met 
elkaar eens, maar wel op grote lijnen. Wat ik meegeef is dat je wel de oorspronkelijke 
doelstelling in de gaten moet houden: grondstoffen uit rioolwater halen.” 
“Het is belangrijk dat de Waterfabriek een locatie van onderzoek blijft. Dat voegt een 
dimensie toe, het is niet zomaar een rioolwaterzuivering. En de educatieve functie vinden 
we belangrijk en dat er daarom ook een publieksruimte is waar groepen kunnen worden 
ontvangen. Het gebouw zal een visitekaartje zijn voor gasten uit heel Europa. Tegelijk moet 
het waterschap niet onderschatten dat de realisatie gevolgen heeft voor omwonenden.” 
 



Janina Busscher behartigt de belangen van 
de bewoners van Wilp-Achterhoek. Zij is 
bestuurslid van Algemeen Belang Wilp-
Achterhoek, niet te verwarren met het  
verderop gelegen Wilp. “In Wilp-Achterhoek 
wonen ongeveer vijfhonderd mensen en de 
Waterfabriek komt straks in hun buurt te 
staan. Dat geldt zeker voor de direct 
aanwonenden met wie we veel contact 
hebben en die gelukkig zelf ook betrokken 
zijn.”  
“Wat betreft het gebouw hopen we dat het 
wordt gemaakt van zoveel mogelijk 
natuurlijke materialen. We hebben de 
voorkeur voor een plat dak dat natuurlijk is 
begroeid. Het gebouw moet passen in de 
omgeving.” 

Busscher begrijpt dat de waterfabriek er moet komen. “Maar we hebben al veel te 
verwerken als kleine gemeenschap.  Denk aan de verbreding van de A1, vliegtuigen uit Teuge 
die overvliegen, geuroverlast van Attero en verbetering van de leefbaarheid en 
woningbouw, wat momenteel een heel moeilijk proces is. Er is kortom heel veel 
ontwikkeling in dit gebied.”  
“We worden goed meegenomen in het proces,” zegt Busscher. “En dat was ook in 
coronajaar 2020 het geval met in de zomer een digitale sessie en het online 
watersymposium in oktober. Hoewel dat laatste iets minder gericht was op de bewoners. 
Ondanks de beperkingen vanwege corona is er in 2020 goed samengewerkt. We hebben het 
gevoel dat we gehoord worden en hopen dat er ook iets met onze ideeën gedaan wordt. We 
zijn benieuwd naar het definitief ontwerp en hoe daarover het gesprek straks plaatsvindt. De 
ervaringen tot nu toe vormen in elk geval een goede basis.” 
 
[kader] De Europese Unie hecht veel belang aan innovatieve projecten. De waterfabriek 
ontvangt daarom financiële steun uit het LIFE Programma van de EU. [einde kader]  
 
 
  



Mark de Vries (Vitens) ziet waterschap als pro-actieve partner 

“We hebben gezamenlijke belangen om verdroging tegen te gaan” 
 
Om een bijdrage te leveren aan de grondwatervoorraad op de Veluwe kwamen 
Waterschap Vallei en Veluwe en drinkwaterbedrijf Vitens samen in actie. De innamevijvers 
voor oppervlaktewater langs de A50 bij Vossenbroek worden nu beter voorzien van water. 
Dat levert een plus op voor de grondwatervoorraad en enkele natuurgebieden die 
afhankelijk zijn van grondwater. Mark de Vries, omgevingsmanager bij Vitens, is 
enthousiast. “Ik schakel prettig en snel met de deskundigen van het waterschap en dit 
project is heel voortvarend gerealiseerd.” 
 

 
 
Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf in Nederland. Al sinds de jaren vijftig wordt in Epe op 
de Noord-Veluwe door Vitens en zijn voorgangers grondwater gewonnen en  tot drinkwater 
geproduceerd. Om nadelige effecten op grondwaterafhankelijke natuur te voorkomen wordt 
sinds 1998 tegelijk schoon oppervlaktewater uit de Klaarbeek en De Grift ingenomen en 
gebruikt voor infiltratie in de bodem nabij de drinkwaterwinning. “In 2015 de 
infiltratievoorziening uitgebreid en een grote nieuwe innamevijver gemaakt bij Vossenbroek, 
tussen de A50 en het Apeldoorns Kanaal. Via een ondergrondse transportleiding wordt het 
water naar de drinkwaterwinning in Epe gepompt.” 
 
De realisatie van de vijver was een stap vooruit en ook bittere noodzaak. “Per jaar mag 
Vitens bij Epe zes miljoen kuub grondwater onttrekken, maar daarvoor moeten we minstens 
3,9 miljoen kuub water innemen. Dat lukte niet met de innamevijvers die in 1998 waren 



aangelegd. Maar ook de nieuwe innamevijvers bij Vossenbroek deed in het begin nog niet 
goed genoeg zijn werk, zo bleek in de periode na 2015. “Er zaten kinderziektes in het 
systeem en ook een gemaal bleek niet helemaal goed te werken. Er waren verbeteringen 
nodig en daarop zijn we ook aangesproken door diverse partijen in de omgeving, waaronder 
de Provincie als vergunningverlener.” 
De Vries vertelt dat een team van Vitens in actie kwam en nadacht over een oplossing. 
Daarbij werd snel samenwerking met het waterschap gezocht. “Om de innamecapaciteit te 
vergroten kwamen Vitens en het waterschap tot de oplossing om een bestaande stuw in een 
zijtak van de Klaarbeek verplaatsen en een nieuwe overlaat realiseren.”    
Een samenwerkingsovereenkomst tussen Vitens en waterschap voorzag in een gezamenlijk 
bouwteam en goede afspraken. En het effect mag er zijn. De Vries: “In 2020 hebben we bijna 
evenveel oppervlaktewater kunnen innemen en infilteren als we aan grondwater hebben 
onttrokken. Een enorme stap voorwaarts, mede dankzij andere technische verbeteringen die 
door mijn collega’s zijn gedaan.” 
“We hebben gezamenlijke belangen om verdroging tegen te gaan,” benadrukt de 
omgevingsmanager. “Toen in 2018 vanwege de droogte  door het waterschap een langdurig 
onttrekkingsverbod op oppervlaktewater werd ingesteld, werd het lastig voor Vitens om zijn 
maatschappelijke taak goed binnen de vergunningseisen te kunnen doen. Maar het mooie is 
dat we met de deskundigen van het waterschap tot goede afspraken kwamen en dat voor de 
infiltratie bij Epe een uitzondering werd gemaakt.” 
“Omdat we met de inname van het oppervlaktewater bij Vossenbroek juist aan het einde 
van het Veluws watersysteem zitten, is het voor het watersysteem verantwoord om de 
inname bij Vossenbroek voort te zetten, zo analyseerde het waterschap. De 
onttrekkingsverboden ten tijde van de droge zomers van 2019 en 2020 gold om die reden 
niet voor de infiltratie bij Epe. We konden daardoor voldoende water innemen. Ook dat 
draagt er nu aan bij dat we onze maatschappelijke taak ruim binnen de vergunningseisen 
kunnen uitvoeren.” 
Volgens De Vries is het waterschap een betrouwbare en prettige samenwerkingspartner. 
“Omdat de deskundigen van het waterschap makkelijk te benaderen zijn en actief 
meedenken met ons als drinkwaterbedrijf, ben ik positief over de samenwerking. Dat we in 
2020 door het instellen van een gezamenlijk bouwteam een stuw konden verplaatsen en een 
nieuwe overlaat hebben gemaakt om zo de innamecapaciteit te vergroten, bevestigt voor 
mij de goede samenwerking.”             
  



Natuur en landschap floreren dankzij gezamenlijke inzet 

Landgoedeigenaren gebaat bij Actie Watersparen 
 
Droogte teistert onder meer boeren en landgoedeigenaren. Waterschap Vallei en Veluwe 
lanceerde daarom de Actie Watersparen. Met een vergoeding van het waterschap 
plaatsen landgoedeigenaren en agrariërs stuwen of schotten in sloten om het water zolang 
mogelijk vast te houden.  Landgoedeigenaar Henk de Boer uit Nijkerkerveen maakt 
gebruik van de regeling. Ook Gerard Koopmans, bedrijfsleider en bosbeheerder bij 
Landgoed Beekzicht en buurman Hans van Til kwamen in actie: “Het is goed voor de 
waterkwaliteit en de biodiversiteit.” 
 
In augustus 2020 stelde het algemeen bestuur van het waterschap 400.000 euro beschikbaar 
aan grondeigenaren uit om maatregelen te nemen. De investeringsbijdrage ‘Watersparen’ is 
bedoeld om concrete voorstellen te realiseren die bijdragen aan het vasthouden van water 
en het vergroten van de grondwatervoorraad. Daarbij adviseert het waterschap 
grondeigenaren over welke maatregel het beste past. Ook zijn agrarische collectieven en 
terrein-beherende organisaties actief benaderd om gebruik te maken van de regeling.  
 

Henk de Boer is eigenaar van 
landgoed De Doelen bij 
Nijkerkerveen. Met zijn vrouw en 
twee kinderen woont hij sinds 2011 
op het landgoed waar de natuur 
ruimte krijgt. Dat vraagt om goed 
beheer en onderhoud. De oude 
boswachterswoning is verbouwd en 
groter gemaakt en fungeert nu als 
woonhuis.  De Boer vertelt dat de 
grootvader van zijn vrouw ooit een 
bos aanlegde voor houtproductie in 
de Slichtenhorst, een gebied van zo’n 
twintig hectare. Het landgoed maakt 
daar deel van uit. 
“De eerste jaren dat we hier woonden 
was het supernat,” vertelt De Boer. 
“Veel stukken waren moerassig, op 
veel plekken was het landgoed een 

poel van muggen. Maar de laatste drie jaar merken we de gevolgen van de droogte en 
fluctueert het enorm. Naast natte perioden kan het nu ook kurkdroog zijn. Maar we hebben 
een enorme drive om van het landgoed iets moois te maken en de waterhuishouding in 
balans te brengen.”   
Hij vertelt dat er op het landgoed onlangs vijf grote eiken zijn omgevallen. Die stonden op 
plekken waar het water van oudsher hoog in de grond zit, zodat de wortels ook niet heel 



diep in de grond waren gegroeid. “Door de droge zomers sinds 2018 zakte het waterpeil en 
bleven de eiken verstoken van water. Daarom zijn ze vermoedelijk omgevallen.” 
De landgoedeigenaar vindt het goed dat er maatschappelijk steeds meer oog is voor de 
natuur en voor biodiversiteit. Wandelend over het intensief begroeide landgoed laat hij 
onder meer vossenholen en een dassenburcht zien. Ook vertelt De Boer dat hij heel bewust 
bezig is met kappen, snoeien en opnieuw planten van bomen ten bate van de biodiversiteit. 
De waterhuishouding is daarbij volgens hem cruciaal. 
“Water moeten vasthouden is echt iets van de laatste paar jaar,” vertelt hij. “Daarom ben ik 
blij dat een adviseur van het waterschap contact opnam. Er komen nu drie stuwen om het 
water op het landgoed beter vast te houden. De oude eendenvijver, waar nu veel 
watervogels leven, kan fungeren als waterbuffer maar deze valt nu vaak droog. Graag zou ik 
ook deze vijver met steun weer opengraven, misschien is dat een mooi vervolg. Meer 
oppervlaktewater zorgt ook dat stikstof langer wordt vastgehouden, een niet onbelangrijk 
effect. Het beheer doen we uiteraard zelf.” 
 
Gerard Koopmans is bedrijfsleider landgoed 
Beekzicht in de gemeente Voorst. Het landgoed is 
500 hectare groot, kenmerkt zich door een 
gevarieerd landschap en bestaat zowel uit 
landbouw- als natuurgrond. Samen met Hans van 
Til, buurman van het landgoed, heeft Koopmans 
een aanvraag ingediend bij het waterschap in het 
kader van de Actie Watersparen. In dat verband 
zijn twee grote stuwen geplaatst om het water 
beter vast te houden.  
Koopmans vertelt enthousiast over het landgoed. 
“Het bestaat uit 250 hectare bos en 250 hectare 
landbouwgrond met zes pachthoeves. De 
combinatie van natuur, cultuur en water maken 
Landgoed Beekzicht uniek. Veel mensen genieten 
hier van de poelen, heggen en wilgen. De 
opbrengst uit de verkoop van hout is belangrijk 
voor de instandhouding van het landgoed,” zo vertelt hij. 
“Landgoed Beekzicht bestaat nu tweehonderd jaar en is ooit begonnen als een agrarische 
belegging. De beste gronden werden daarvoor uitgekozen: de gebieden langs de 
Voorsterbeek en op de Voorsterklei. Dat verklaart ook de langgerektheid van het landgoed, 
met de Voorsterbeek als rode draad. We zijn grotendeels toegankelijk en de mensen in de 
omgeving kunnen hier van de natuur genieten en als ze dat willen ook hun steentje 
bijdragen.” 
In de biologische moestuin staan nog wat mensen na te praten na een ochtend 
vrijwilligerswerk. Iets verderop is een boomgaard en een rozentuin. Enkele wandelaars 
komen voorbij. Koopmans en Van Til lopen samen naar de nieuw aangelegde massiefhouten 
stuw die gebouwd is op de grens van het landgoed en de één hectare grond van buurman 
Van Til.  



“Ik noem het vaak ‘mijn mini-landgoed’,” zo grapt hij over zijn eigen stuk grond dat bestaat 
uit bos, water en weiland. De stuw vormt de grens van een beekmeertje dat vroeger als 
buitenzwembad fungeerde, en de Jufferskolk of Mulderskolk. Deze kolk vormt een grote 
kronkelende plas langs de Rijksstraatweg op Landgoed Beekzicht.  

 
Trots tonen Van Til en Koopmans de nieuwe stuw die volgens hen een belangrijke functie 
heeft. “Door de droogte dreigt de kolk droog te vallen en door deze ingreep kunnen we het 
water juist beter vasthouden. De kolk wordt gevoed door kwelwater en regenwater en is 
één van de waterbronnen van de Voorsterbeek. Het vasthouden van het water is goed voor 
de natuur en het landschap hier en dient dus ook een groter belang.” 
Van Til bedient zelf de stuwen, zo vertelt hij. “Daarbij houd ik de vissen natuurlijk ook in de 
gaten. De vissen moeten hier ongehinderd kunnen blijven zwemmen.”  
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Rik Eweg, voorzitter van de Dijkdenkers, is positief over samenwerking 
“Juist samen kom je tot een beter resultaat voor de Grebbedijk” 
 
De Grebbedijk tussen Wageningen en Rhenen wordt versterkt. Samen met bewoners, 
belanghebbenden en andere overheden is Waterschap Vallei en Veluwe veel in overleg. 
De gebiedsontwikkeling gebeurt samen, in de geest van de komende Omgevingswet. In 
2020 is het voorkeursalternatief afgerond. De Dijkdenkers waarin tientallen betrokkenen 
meedoen, hebben meegedacht en doen dat ook in de uitwerkingsfase. Voorzitter Rik Eweg 
is positief: “Juist vanuit de verbinding kom je tot een beter resultaat.” 
 
In het Hoogwatersbeschermingsprogramma van het Rijk en de waterschappen staat de 
Grebbedijk hoog genoteerd. De dijk beschermt meer dan 250 duizend mensen tegen 
ernstige wateroverlast. De provincies Gelderland en Utrecht, Waterschap Vallei en Veluwe, 
Staatsbosbeheer, Rijkswaterstaat, Utrechts Landschap en de gemeenten Wageningen en 
Rhenen hebben zich nu al langere tijd verenigd, om zo de Grebbedijk 'toekomstproof' te 
maken. Van meet af aan worden hierbij ook omwonenden, bezoekers, ondernemers en 
andere partijen met belangen betrokken.  
 

 
 
De Dijkdenkers vormen een belangrijke groep, vertelt Rik Eweg. Hij is planoloog, oud-
wethouder van de gemeente Wageningen en nu onder meer lector aan Hogeschool Van Hall 
Larenstein. In zijn rol als voorzitter komen zijn kennis en ervaring goed van pas. Maar niet 
alleen die van hemzelf, zo benadrukt hij. “Tientallen mensen doen mee met de Dijkdenkers, 
veel mensen die zich vanuit de Wageningse gemeenschap betrokken voelen bij wat er langs 
de Nederrijn aan veranderingen op stapel staat.” 



“De ondernemersvereniging, roeiverenigingen, natuurorganisaties, mensen die zelf aan de 
dijk wonen… ze hebben allemaal hun ideeën. Er is heel veel deskundigheid in huis omdat 
Wageningen een universiteitsstad is, maar ook omdat mensen er al jaren wonen en het 
gebied goed kennen.” 
Eweg ervaart de Dijkdenkers als een creatieve groep waarin het veilig is om eigen ideeën in 
te brengen. “Standpunten kunnen verschillen en er zijn verschillende visies. Het waterschap 
legt vragen bij ons neer en vraagt ons om advies. En ook andersom leggen we ook 
voorstellen en vragen neer bij het waterschap. Dit werkt echt anders dan een 
inspraakorgaan, we denken en doen volop mee.” 
In 2020 is het voorkeursalternatief vastgesteld en dat leverde bij sommige partijen 
teleurstelling op. “Er waren in de planvorming tegengestelde belangen tussen natuur 
enerzijds en recreatie en watersport anderzijds. Er waren plannen die de watersporters 
meer ruimte en mogelijkheden zouden geven. Maar dit bleek uiteindelijk niet mogelijk 
omdat het een Natura 2000-gebied is.” 
“Je wilt dat zoveel mogelijk ideeën worden aangedragen en dat er ruimte is voor de wensen 
van iedereen. En er is ook heel goed naar elkaar geluisterd. Maar uiteindelijk worden keuzes 
gemaakt en daarmee kun je niet alle wensen honoreren. In de evaluatie moeten we hier wel 
goed naar kijken: hadden we misschien eerder moeten uitzoeken wat de randvoorwaarden 
zijn?” 
De aandacht voor de direct aanwonenden van de dijk ervaart Eweg als heel positief. “Voor 
de vormgeving van het nieuwe dijklichaam bestaat nu een heel breed draagvlak. Op een heel 
opbouwende manier is hier overeenstemming over bereikt.” 
Rik Eweg woont sinds 1982 in Wageningen en is naast oud-wethouder (1998-2006) ook 
doctor in de planologie. Hij voelt zich thuis in de stad en in het gebied er omheen en noemt 
het “een fijne plek”. Als student liep hij stage bij een waterschap en hij zat later nog een 
periode in het bestuur van het toenmalige Waterschap Vallei & Eem. “Ik ken de wereld van 
de waterschappen dus wel een beetje,” zegt hij. En ook dat komt van pas in zijn rol als 
voorzitter van de Dijkdenkers. 
“Wat ik vooral mooi vind is hoe mensen, groepen en organisaties worden meegenomen en 
zich mede-eigenaar voelen van de nieuw aan te leggen dijk en de hele gebiedsontwikkeling. 
“De rol van de Dijkdenkers is dan ook niet uitgespeeld. We kunnen nu meer op detailniveau 
meedenken en misschien straks ook in de uitvoeringsfase. Want hoe voorkom je 
bijvoorbeeld overlast en hoe bescherm je de vogelgebieden?” 
“Ik vind het proces tot nu toe een heel goed voorbeeld van hoe je als overheden moet 
opereren in de geest van de komende Omgevingswet. Niet alleen om draagvlak te creëren 
maar ook omdat je plannen er gewoon beter van worden. Juist vanuit de verbinding tussen 
enerzijds ambtenaren en ingenieurs en anderzijds de belanghebbenden en hun 
gebiedskennis, kom je tot een beter resultaat.”   
 
  
  



Bodemverbetering dankzij maaisel van het waterschap 
Kleine kringloop: steeds meer boeren doen mee 
 
Het verbeteren en vruchtbaar maken van de bodem in de landbouw is een speerpunt voor 
het waterschap. Organische stof aanbrengen, zoals maaisel, zorgt dat de bodem na 
verloop van tijd beter tegen droogte kan en ook beter water opneemt als het nat is. 
Daarom zet het waterschap eigen maaisel af bij boeren die dat verwerken in de bodem. In 
2020 was dit een record hoeveelheid. Melkveehouder Erwin Jonker is op zijn land net 
begonnen en wacht de resultaten af. Collega-agrariër Jan Overeem heeft meer ervaring en 
twijfelt niet meer. “Na drie droge zomers voel je de urgentie wel.” 
 
Een goede bodem met daarin voldoende lucht, wormen en andere beestjes staat voor 
biodiversiteit. Zo’n bodem is niet alleen goed voor de waterhuishouding maar draagt ook bij 
aan de gewasopbrengst. Het mes snijdt aan twee kanten. Deze boodschap communiceert 
het waterschap al enkele jaren met succes.  
Het maaisel van het waterschap dat vrijkomt door het onderhoud van sloten is volgens de 
wet formeel nog een afvalstof. Maar er kwam een vrijstellingsregeling plantenresten die ook 
nog werd aangepast.  Daardoor is het nu mogelijk om maaisel binnen vijf kilometer vanaf de 
plek waar het vrijkomt toe te passen in de landbouw. Door deze kleine kringloop is minder 
transport nodig en dat scheelt CO2-uitstoot. 
Het maaien doen aannemers in opdracht van het waterschap en in 2020 zijn de 
maaibestekken opnieuw aanbesteed. Daarbij was de kleine kringloop een onderdeel van de 
inschrijving. Het leidde tot een forse toename van de afzet van maaisel op 
landbouwpercelen. Er is zo’n 18 duizend kuub maaisel vanuit de sloten bij de boeren terecht 
gekomen om als bodemverbetering te dienen. In 2019 was dat nog ruim drieduizend kuub. 
Door het circulair inzetten van maaisel heeft het waterschap  een goede stap gezet in de 
richting van een circulaire economie. 
 

Erwin Jonker uit Wenum-Wiesel, nabij 
Apeldoorn, heeft een melkveebedrijf met 
135 koeien en 70 stuks jongvee. Hij steekt 
zijn hoofd door het deurgat en verwelkomt 
de interviewer. Jonker is een derde 
generatie boer. “Toen mijn grootouders 
trouwden, begonnen ze elk met één koe,” 
vertelt hij.  Het interview vindt plaats in de 
woonkeuken van de boerderij. Ook Jonker 
senior is aanwezig en rust even uit van het 
werk. Aan de muur hangt een certificaat 
‘Rosi 2 , 100.000 kg melk’ en op tafel ligt 
het blad Vee en Gewas.  
“Iemand van het bedrijf dat de sloten voor 
het waterschap maait, vroeg of ik interesse 
had in het maaisel voor bodemverbetering. 



Er zitten geen kosten aan en het maaisel komt uit schone sloten, zo vertelden ze. En ik kan er 
inderdaad vrijwel geen verontreiniging in ontdekken. Het maaisel wordt hier regelmatig 
gekiept en vervolgens ook omgezet en de kwaliteit wordt gemeten.” 
Jonker vindt het wel een mooie gedachte. “Het komt hier uit de buurt en daarom kost het 
vrijwel geen brandstof. Laatst hebben we het spul over het land gestrooid en het was al 
behoorlijk gecomposteerd. Het is goed voor de kwaliteit van de bodem en telt niet mee voor 
de meststofhuishouding. Als je niets toevoegt gaat het land achteruit. Nu wordt vocht langer 
vastgehouden en dat kan net de doorslag geven voor een goede oogst.” 
 
Enkele kilometers verderop is het bedrijf 
gevestigd van Jan Overeem in Vaassen.  
Voor hem is circulair werken minder 
verrassend omdat hij al sinds acht jaar 
maaisel krijgt van het Gelders Landschap. 
“Ik was eerst heel terughoudend. Ik was 
bang dat er ook onkruiden zouden 
meekomen en de grond zuur zou worden. 
Maar dat is maar heel beperkt het geval en 
voor mij geen belemmering. Toen dit 
nieuwe aanbod kwam namens het 
waterschap, ben ik er dus ook op 
ingegaan. Voor mij is er geen twijfel dat 
het bijdraagt aan een betere bodem.” 
De agrariër zit aan tafel en voert het 
gesprek tussen alle bedrijven door. Zijn 
vrouw Albertien schilt de aardappels, nu 
ze toch even in de leuken moet zijn. Ze runnen een bedrijf met 500 rosé stieren voor vlees 
met daarnaast tachtig melkkoeien.  
Overeem: “In dit gebied is het land behoorlijk verschraald. En pas als het mis dreigt te gaan, 
zoals in de droge zomers van de afgelopen jaren, begin je de humus in de bodem te missen. 
Je wilt gewoon grond met structuur en pieren erin.”  
Hij vertelt dat boeren er op tijd bij moeten zijn om het probleem van de schrale en harde 
grond om te buigen. “Dat kan gelukkig door het opbrengen van het gecomposteerde maaisel 
op het land. Ik ben er eigenlijk al enorm aan gewend en ik hoop dat dit straks ook geldt voor 
de agrariërs die net begonnen zijn.” 
 
 
 


