
De presentatie van een conceptplan om het landschap ten westen van Brummen klimaatbestendig te maken viel 
niet goed bij de inwoners. Om het vertrouwen terug te winnen is een nieuwe start gemaakt met het project. Het 
waterschap, de gemeente, Natuurmonumenten en de provincie geven nu samen met vertegenwoordigers uit het 
gebied het proces vorm. Eerder gaat de schop niet in de grond, vertellen Frans ter Maten en Yvonne Röling namens  
de projectorganisatie van WaardeVOL Brummen.
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dwingen’, legt Ter Maten uit. ‘Twee mensen van 
de vereniging spraken in tijdens een commissie-
avond van het waterschap. Toen begrepen we: 
dit proces moet anders. We moeten ons meer 
als samenwerkende overheid opstellen. Mensen 
meer inspraak geven, hen ontmoeten. We 
organiseerden een tweede informatieavond in 
een groot pannenkoekenhuis waar zo’n 250 
mensen op afkwamen. De gedeputeerde, de 
wethouder van Brummen en de heemraad van 
het waterschap spraken de bewoners toe. We 
namen ze mee in het proces, maar het ver-
trouwen was weg, het verhaal kwam niet over.’ 
Een van de insprekers tijdens de commissie-
avond, bewoner Laurens Hoevenaren, bevestigt 
dat beeld. ‘Ons punt was dat er een plan over 
ons, zonder ons lag. Dat viel slecht in de regio. 
Daarom stelden we het manifest op.’

Nieuwe start
De initiatiefnemers besloten om het proces 
helemaal opnieuw te beginnen. Ter Maten: ‘We 
vroegen twaalf mensen om lid te worden van 
een regiegroep. Daarin zitten onder andere een 
landschapshistoricus, een ecoloog, een psycho-
loog, een landbouwer, een oud-wethouder. 
Kortom: een breed samengestelde groep. Plus 
vertegenwoordigers van de drie initiatief-
nemers: provincie Gelderland, gemeente 
Brummen en Waterschap Vallei en Veluwe. We 
gaven het stuur uit handen en bepaalden alleen 
nog de kaders. Tegen de regiegroep zeiden we: 
bedenk zelf maar een plan. Dat was spannend 
voor ons.’
In juli 2018 kwam de regiegroep voor het eerst 
bij elkaar om te bedenken hoe het verder 
moest. Ter Maten: ‘Een jaar lang is de groep 
alleen bezig geweest om vertrouwen op te 
bouwen en een gezamenlijke agenda op te 
stellen. Ze organiseerde huiskamerbijeen-
komsten, rondleidingen, fietsexcursies. Al die 
tijd ging er geen schop in de grond. De 
projectplanning werd volledig losgelaten.

Vernieuwend
‘Cruciaal is dat onze argumenten serieus zijn 
genomen’, zegt Hoevenaren, tevens lid van de 
regiegroep. ‘Er werd naar ons geluisterd. Er 
volgde een totale koerswijziging, een andere 
aanpak. Het wantrouwen maakte plaats voor 
vertrouwen. Vertrouwen betekent voor mij: de 

Het duurde zeker tot half oktober dit jaar 
voordat de beken tussen de Veluwezoom en 
Brummen weer enigszins water afvoerden 
richting de IJssel. Na de tweede droge zomer 
op rij leed het coulissenlandschap onder 
watergebrek. Het westelijk deel van het 
projectgebied, rond het dorp Hall, ziet het 

Een boer wierst het grasland in het oostelijke deel 

van het plangebied van WaardeVOL Brummen.

kwelwater vanaf de Veluwe al jarenlang 
afnemen door grondwateronttrekking, 
afvloeiing naar het Apeldoorns Kanaal en 
verlaging van het grondwater voor de landbouw. 
In het bosrijke midden van het gebied, met 
name op landgoed Het Leusveld, is er nog wel 
voldoende kwelwater voor zeldzame planten als 
orchideeën. In de sloten en poelen leven 
amfibieën, reptielen en de kleine ijsvogelvlinder. 
De bossen trekken veel vogelsoorten en 
vleermuizen, en er leven dassen in het gebied. 
Maar door wegzakkend grondwater is het 
natuurgebied met name in het voorjaar en de 
zomer te droog. Wat er aan water opwelt of 
neervalt, vloeit te snel af naar de IJssel. In 
periodes met stevige regenbuien ondervinden 
de boerenbedrijven en bewoners juist water-
overlast.
In 2015 begon het gebiedsproces, ook wel 
klimaatproject WaardeVOL Brummen (VOL: 
Voorstonden, Oekense Beek, Leusveld) 
genoemd. Vanwege de kennis en ervaring met 
zo’n gebiedsproces bij de Empese en Tondense 
heide kreeg Waterschap Vallei en Veluwe het 
verzoek om de regie op zich te nemen. In dit 
gebied zijn verschillende opgaven gebundeld tot 
één integrale gebiedsopgave. De klimaat-
adaptatie staat centraal. De belangen van 
bewoners, agrariërs en andere grondeigenaren 
worden meegewogen in de te nemen maat-
regelen. 

Stormachtige informatiebijeenkomst
De eerste informatiebijeenkomst in 2017 verliep 
stormachtig, vertelt heemraad Frans ter Maten 
van Waterschap Vallei en Veluwe. Natuur monu-
men ten presenteerde een natuurconcept, hoewel 
het woord ‘concept’ niet echt tot de belang-
stellenden doordrong. ‘Wij wilden mensen 
meenemen in het nieuwe project, uitleggen wat 
de doelen waren en hoe we die wilden bereiken. 
Dat viel totaal verkeerd. Het was misschien ook 
niet handig om te praten over het aanpakken 
van de droogte, terwijl bij de bewoners net de 
kelder onder water had gestaan. Ons ging het 
om het oplossen van een waterverdeelvraag-
stuk. Het gevoel van de mensen was dat we 
alles al hadden uitgedacht.’ 
Na die eerste bijeenkomst vormden bewoners 
een vereniging en stelden een manifest op. Als 
tegenwicht. En om ‘een ordentelijk proces af te 
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Dat niet iedereen de veranderingen als uit-
dagingen ziet blijkt uit de reactie van agrariër 
Pieter Brouwer: ‘Bedrijfsuitbreiding is in 
Brummen moeilijk. Voor een redelijk inkomen is 
dat wel noodzakelijk. Vergoedingen in het kader 
van groenblauwe diensten zijn geen inkomsten. 
Dat is een compensatie voor geleden inkomsten- 
 derving. Om extensief te kunnen boeren is 
extra grond nodig.’

Ander waterbeheer
Het waterschap renoveerde onlangs twee 
stuwen in de Oekense Beek. ‘Omwonenden 
vroegen ons waarom die stuwen plat lagen’, 
vertelt Ter Maten. ‘De renovatie is uitgevoerd 
omdat het water van de beek ongehinderd naar 
de IJssel stroomde. Het draaimechaniek van de 
stuwen hebben we tegen weinig kosten ver-
nieuwd, zodat we het water kunnen vasthouden. 
Dan infiltreert het in de bodem en hebben de 
natuurbossen in droge periodes toch genoeg 
water. Tot nu toe was het gebruikelijk om 
overtollig water in het voorjaar zo snel mogelijk 
af te voeren. Terwijl we het in de zomer hard 
nodig hebben. Kostbaar water laten weglopen 
richting de IJssel en via het IJsselmeer naar de 
Waddenzee, dat kunnen we ons niet meer 
veroorloven.’ 
Ter Maten legt uit dat het belangrijk is ervoor te 
zorgen dat de bodem als een spons gaat werken. 
Hiervoor kan biomassa worden gebruikt of 
bermgras of ruige mest. ‘We hebben al eens 
een proef gedaan met gemaaid gras van het 
waterschap dat werd verwerkt in een akker. Je 
moet het eerst composteren op een hoop en na 
een aantal maanden uitrijden over het land. 
Onze ervaringen daarmee zijn positief, die 
brengen we in tijdens het keukentafelgesprek. 
Het watervasthoudend vermogen van de bodem 
is een cruciale succesfactor. De tijd is voorbij 
dat we in droge periodes water kunnen leveren 
op verzoek van de boeren.’ 

Investeren in tijd
Na de herstart van WaardeVOL Brummen in mei 
2018 zijn er nog geen concrete resultaten 
geboekt, geeft Ter Maten toe. ‘Anderzijds, als 
we het proces op de gebruikelijke manier 
hadden gedaan, waren we niet zo ver geweest. 
Uiteindelijk duurt investeren in een zorgvuldig 
proces minder lang dan blijven praten over de 
onenigheden, en je krijgt er een beter plan 
door.’ Röling: ‘We werken samen met de 
omgeving aan een schetsontwerp. Daarin geven 
we samen met de inwoners aan welke kant we 
op willen. Vervolgens gaan we het plan 

avond georganiseerd die onvoldoende infor-
matie opleverde. Tijdens die bijeenkomst lieten 
de boeren niet het achterste van hun tong zien. 
Achteraf begrijpelijk, want niet iedereen vindt 
het fijn dat de buurman kan meeluisteren. 
Daarom zijn we individuele gesprekken gaan 
voeren.’
Aan de keukentafel bij de boer zitten de 
kavelruilcoördinator van de provincie, de 
rentmeester van Natuurmonumenten en een 
vertegenwoordiger van het waterschap. Het is 
aftasten wat de mogelijkheden zijn. Inrichtings-
maatregelen worden nog niet voorgelegd, want 
die moeten eerst met alle belanghebbenden 
worden verkend. Wat wel aan de orde komt: de 
afwatering op perceelniveau, subsidiemogelijk-
heden, de wensen en mogelijkheden om 
gronden te ruilen en de bereidheid om land-
bouw grond om te vormen naar nieuwe natuur.
In het projectgebied liggen ongeveer vijftig 
boerenbedrijven die grenzen aan Natura 
2000-gebied. De keukentafelgesprekken 
verlopen heel verschillend, vertelt Röling. ‘De 
ene boer wil stoppen, omdat er bijvoorbeeld 
geen opvolger is. De andere wil juist uitbreiden, 
maar loopt tegen de stikstofregels aan. De 
meesten zijn bereid om mee te denken over het 
reguleren van water.’ Dat is ook de indruk van 
Frans ter Maten. ‘Er zijn boeren die best water 
willen vasthouden in de sloten door een paar 
kleine stuwtjes te plaatsen. Dat kan het water-
schap bij wijze van spreken morgen regelen.’

ander opnemen in je manier van bestaan. Dit is 
ook dé nieuwe manier van besturen, denken 
wij. Het is ook wat in de nieuwe Omgevingswet 
wordt vastgelegd. Dit vraagt van overheden een 
heel andere manier van denken en van sturen.’
Ook Paul Opdam is, namens Landschapsnetwerk 
Brummen, lid van de regiegroep. De emeritus 
hoogleraar landschap en ruimtelijke planning 
ervaart het kantelpunt ook. ‘Het samenwerkings-
verband tussen drie overheden, bewoners en 
agrarische ondernemers uit het gebied, 
Natuurmonumenten en het landschapsnetwerk 
is bestuurlijk vernieuwend. Dat komt ook door 
de keuze voor klimaatverandering als 
gemeenschappelijke uitdaging. Tijdens het 
zoekproces wordt aan onderling vertrouwen 
gebouwd. Uitgangspunten vormen gedeelde 
belangen en het beroep op de gemeenschap-
pelijke verantwoordelijkheid, lokale kennis en 
creativiteit. Het is tijd voor een omslag naar 
natuurinclusieve landbouw, maar voordat een 
boer besluit tot aanpassing van zijn bedrijf moet 
er perspectief zijn op rendement van 
investeringen en zekerheid van inkomen.’

Vijftig gesprekken
Sinds augustus voert de projectorganisatie 
keukentafelgesprekken met boeren, vrijwel 
uitsluitend melkveehouders. Een van de 
deelnemers aan die gesprekken is Yvonne 
Röling, omgevingsmanager van het waterschap. 
‘De projectgroep had in april een landbouw-

uitwerken in deelgebieden en gedetailleerd per 
gebied uitvoeren. De schop gaat pas in de 
grond als we een plan op hoofdlijnen hebben 
waar we allemaal achterstaan.’ Wanneer de 
uitvoering echt kan beginnen is nog onzeker. 
‘We hebben uiteraard een planning’, zegt Röling, 
‘maar je moet flexibel zijn om je doelen te 
bereiken. Het is een beetje schipperen tussen 
proces en project.’ De einddatum van het 
project is 2025. Maar in dat jaar zal nog niet 
alles voltooid zijn, weet Ter Maten. ‘De kunst is 
om droge voeten te houden in de winter en 
voldoende water in de zomer. Een bodem die 
werkt als een spons hebben we in 2025 nog niet 
bereikt, dat duurt zeker tien tot vijftien jaar. 
Voordat de kringlooplandbouw van minister 
Carola Schouten een feit is, hebben we nog een 
lange weg te gaan.’ Laurens Hoevenaren houdt 
ook nog een slag om de arm. ‘Dat komt omdat 
het een proces is dat we samen doen, de inhoud 
moet nog komen.’

‘Met een goed gesprek en kleine aanpassingen 
in het ontwerp kom je elkaar tegemoet’, besluit 
Ter Maten. ‘Dit proces is een goede leerschool 
voor ons als waterschap. Als dit goed loopt gaan 
we dit vaker doen. Met de Omgevingswet als 
stok achter de deur. De kerngedachte van die 
wet is dat de overheid de burgers serieus bij de 
plannen betrekt. Heel vanzelfsprekend eigenlijk. 
Wat dat betreft zijn we al een eind op de goede 
weg.’

Boven: De Oekense beek.

Onder: Yvonne Röling, 

omgevingsmanager van het 

waterschap, bij een gerenoveerde 

stuw in de Oekense beek. Door 

het draaimechaniek te vernieuwen 

stroomt het water niet meer zomaar 

naar de IJssel. Door het water vast 

te houden infiltreert het in de bodem 

en hebben de natuurbossen in droge 

periodes genoeg water.

‘ Kostbaar water laten 

weglopen richting 

de IJssel en via het 

IJsselmeer naar de 

Waddenzee, dat 

kunnen we ons niet 

meer veroorloven’

’De kunst is om 
droge voeten 
te houden in 
de winter en 

voldoende water 

in de zomer’ Waardevol Brummen
Waterschap Vallei en Veluwe voert in opdracht van de provincie Gelderland en in 
samenwerking met Natuurmonumenten en de gemeente Brummen het project WaardeVOL 
Brummen uit. Brummen is een bijzonder leefgebied voor mensen, dieren en planten. 
Om de leefomgeving te verbeteren, de gevolgen van klimaatverandering op te vangen 
en de natuur te versterken, kijken de overheden samen met inwoners en bedrijven naar 
toekomstbestendige oplossingen. Zodat inwoners kunnen genieten van het landschap, 
agrariërs kunnen blijven ondernemen en de natuur kan bloeien. 

Gele lijn: begrenzing van het projectgebied. Blauwe lijnen: de beken die uitmonden in de IJssel
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