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In deze nieuwsbrief veel artikelen die vooruitkijken naar de komende periode.
Gedeputeerde Hans Kuipers blikt vooruit en benoemt ook successen uit de afgelopen
periode. U kunt verder lezen over het maatregelenpakket voor 2022-2027, een
vooruitblik op een robuust watersysteem en aanbevelingen vanuit een analyse van de
droogte van 2018 en 2019. Maar ook in de afgelopen periode is er hard gewerkt,
bijvoorbeeld in landgoed Smalenbroek.

Concrete maatregelen en een lange adem
Gedeputeerde Hans Kuipers over droogte, resultaten van ZON en de aanpak
in de volgende periode
“Wat ik mooi vind is dat we soms heel kleine, super concrete maatregelen treffen -het
plaatsen van een stuwtje kan al een heel grote bijdrage leveren- en dat we dat
tegelijkertijd verknopen met die hele grote opgave die wij zien in het buitengebied: hoe
houden we het water vast. Het mooie vind ik dat die hele breedte aan projecten een plek
heeft gekregen in ZON.”

Gedeputeerde van Drenthe Hans Kuipers is als
portefeuillehouder voor onder andere water en
klimaat nauw betrokken bij het overleg over
Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON)
en bij het opstellen van het programma voor
2022-2027. Ook in de eigen provincie is hij
intensief bezig met grotere en kleine projecten
om droogte en zoetwatervoorziening aan te
pakken.
Wat zien inwoners van de droogte? Wat
betekent het concreet?
“We hebben nu drie droge zomers gehad en je
merkt heel concreet de effecten in het
buitengebied. Dat kan iedereen zien die een
ommetje maakt. Je ziet dat de natuur er heel
veel last van heeft. Ook de landbouw heeft het
zwaar, met die droogte afgelopen jaar op de
verkeerde momenten, bijvoorbeeld als je net
het zaad wil laten ontkiemen. Dat brengt
agrariërs in een moeilijke positie.
Het is aan alle kanten heftig, dus ik ben blij dat
het nu ook weer regent. Dat zouden we 5 jaar
geleden niet gedacht hebben, maar nu zijn we
daar blij mee.”

De eerste fase van ZON is bijna afgerond. Wat
zijn de belangrijkste resultaten?
“Wat ik zo prachtig vind, en daar is ZON echt
een koploper in, is de samenwerking tussen al
die partijen. De verschillende overheden, maar
ook alle sectoren, zoals natuur, landbouw en
ook het stedelijk gebied. Van oudsher was
droogte vooral een natuurprobleem. In ZON is
al heel vroeg de samenwerking en verbreding
ingezet. Volgens mij is dat dikke winst voor
onze regio.”
“Wat mij over de afgelopen periode ook heel
concreet bijstaat is de betrokkenheid van alle
partijen, de stappen die we hebben gezet in
het elkaar vinden. Je ziet dat men veel
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geolieder op elkaar ingespeeld is. Iedereen
heeft er wat aan als besluitvorming veel
voorspelbaarder is. Het weer kan je niet
voorspellen maar het helpt als je weet hoe je
met elkaar omgaat.”
Er ligt nu een voorstel voor een
maatregelenpakket voor de aanpak van droogte
voor de periode 2022-2027 (de 2e fase ZON).
Wat zijn voor u de belangrijkste punten uit het
pakket voor de 2e fase? Wat is volgens u de
belangrijkste opgave in de 2e fase?
“Wat ik daar het krachtige aan vind is dat we
verder gaan met wat we in de eerste fase
hebben opgebouwd en dat het plan echt een
lange horizon heeft. Het kijkt naar 2050, want
je kunt het niet alleen met die stuwtjes doen.
We moeten het hele watersysteem anders
inrichten. Van “we voeren alles zo snel mogelijk
af naar het IJsselmeer” naar “we moeten het
echt vasthouden”. En dat hebben we niet van
vandaag op morgen gedaan. Wat ik zo krachtig
vind is dat iedereen, overheid en anderen, die
lange adem ook onderschrijft. Iedereen gaat
het merken, boeren, natuurorganisaties,
inwoners. Wij hebben die aanpak goed op de
rit, dat vind ik mooi.”
Wat gaan bewoners bijvoorbeeld merken van het
uitvoeren van dit pakket?
“Als inwoner in stedelijk gebied heb je al snel
te maken met hittestress, als deel van
klimaatverandering. Afgelopen zomer was het
ook weer bizar heet in sommige steden, daar
moeten we wat mee doen. En als we een
stortbui hebben, dan is er niet overal de
capaciteit om dat soort piekmomenten op te
vangen. Dus we zullen in de steden de
vergroening meer ruimte geven en ook zorgen
dat het water meer zijn plek houdt in de stad.
Zodat je daar beter mee om kan gaan en dat je
in de zomer genoeg water hebt om de vergroening te hebben. Het gaat eigenlijk om de hele
leefomgeving, zowel binnen als buiten de stad.”
Er is bij het opstellen van het maatregelenpakket
discussie geweest over de verdeling van inzet en
middelen. Komen de opgaven, in het stedelijk en
in het buitengebied, voldoende aan bod?
“Dat er teveel projecten zijn om te kunnen
betalen is eigenlijk heel mooi. Ik ben ook heel
blij dat de minister nog extra geld heeft
toegekend. Natuurlijk is er discussie over waar
je moet investeren. Volgens mij ligt er nu een
evenwichtig pakket, zowel in de stad als in
grootschalig investeren in het watersysteem,
dus daar ben ik heel blij mee. En ik ben ook blij
dat er nog projecten op de plank liggen. Die
kun je misschien niet morgen financieren, maar
als zich een kans voordoet, bijvoorbeeld uit het
Deltaprogramma of uit eigen middelen, dan
hebben we goede projecten liggen. We zullen
als provincie ook blijven investeren,
bijvoorbeeld in het buitengebied vanuit ons
programma Natuurlijk Platteland, waarbij we
altijd het watersysteem meenemen.“

ZON hecht groot belang aan een
gebiedsgerichte aanpak. Wat is er nodig om die
gebiedsgerichte aanpak tot een succes te
maken? En wat is de rol van de provincie hierbij?
“We hebben in het buitengebied veel dingen te
doen met zijn allen: de toekomstgerichte
landbouw, de natuuropgave die we hebben, de
energietransitie en dan ook het watersysteem,
dat zijn grote opgaven. Dat komt allemaal
samen in een gebied. Daarom pakt Drenthe al
die opgaven samen in het Programma
Natuurlijk Platteland. Dat doen we heel
nauwgezet samen met waterschappen,
Vervolg op pagina 6

Een bijzonder jaar voor ZON
2021 wordt een bijzonder jaar voor het
programma. Het is het jaar waarin we de
eerste fase ZON (2016-2021) gaan afronden
en tevens het jaar waarin we de tweede fase
ZON (2022-2027) voorbereiden.
Van de eerste fase zijn inmiddels de meeste
projecten uitgevoerd. Deze projecten zijn te
zien op de projectenkaart van de website
www.zoetwatervoorzieningoostnederland.nl.
Het wordt spannend of het lukt om voor het
einde van het jaar alle projecten af te
ronden, dus het kan zijn dat de afronding van
enkele projecten nog doorloopt tot in 2022.
De tweede fase start in 2022 en dat is al
snel. Daarom zijn we volop bezig met de
voorbereiding van die tweede fase. In
december heeft het RBO Rijn-Oost een
belangrijke eerste stap gezet door het
maatregelenpakket goed te keuren. Dat was
nog een hele klus, want de ambitie van de
partners was vele malen groter dan het
beschikbare budget. Maar er ligt nu een
maatregelenpakket met een goede balans
tussen enerzijds een zo maximaal en
structureel mogelijke bijdrage aan
zoetwaterbeschikbaarheid en anderzijds de
mogelijkheid voor alle betrokken partijen om
deel te kunnen nemen. Het totale pakket
krijgt een omvang van €200 miljoen waarvan
€150 miljoen van de partners binnen RijnOost komt en €50 miljoen van het Rijk.
De komende maanden wordt het
maatregelenpakket opgenomen in een
werkprogramma en een bestuursovereenkomst. Beide moeten voor de zomer
gereed zijn, zodat de ondertekening meteen
na de zomer kan plaatsvinden. Het is de
bedoeling om eind 2021 een feestelijke
bijeenkomst of symposium te organiseren
waarin we de eerste fase ZON afsluiten en de
tweede fase starten. In de loop van 2021 zult
u hier meer over horen.
Wim Wassink,
Programmacoördinator ZON
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Panorama Waterland:
een vingeroefening voor een robuust watersysteem
Hoe gaat het watersysteem eruit zien als je een eeuwige bron voor (drink)water wilt creëren, en je
het systeem dus fundamenteel wilt veranderen van water afvoeren naar water vasthouden? Dit is
voor Vitens de aanzet geweest tot het ontwikkelen van een nieuw integraal ruimtelijk concept:
Panorama Waterland. Daarin is water een leidend principe, kunnen functies worden gecombineerd
op een manier die aansluit bij de hydrologie en bodem van een gebied en kan een bijdrage worden
geleverd aan de maatschappelijke opgaven. Denk aan de transitie naar kringlooplandbouw of het
verminderen van droogte in natuur- en landbouwgebieden.
Welke ingrepen daarbij effectief zijn, verschilt per situatie en moet van gebied tot gebied worden
uitgewerkt. Denk daarbij aan het inzetten op het vasthouden en bergen van water in wadi’s,
en het verbeteren van de sponswerking van de bodem, eventueel aangevuld met een
terugpompsysteem. De ingrepen zorgen dat hetzelfde water meerdere keren door het gebied
stroomt en dat er voldoende water beschikbaar is voor verschillende functies.
Dit kan leiden tot het anders vormgeven van
functies, tot het anders situeren van functies
ten opzichte van elkaar, maar ook tot het
toevoegen of juist uitplaatsen van functies. In
plaats van grondgebruikers weg te houden uit
het wingebied of aan strenge regels te binden,
laat Panorama Waterland kansen zien om
samen te werken en te zoeken naar een
slimmere combinatie of (waar dat beter past)
scheiding van functies.
Vitens heeft in samenwerking met
ontwerpbureaus H+N+S en Ruimtevolk als
vingeroefening een case uitgewerkt aan de
hand van het gebied van de Sallandse Heuvelrug.
Het concept heeft in september 2020 de Eo
Wijersprijsvraag gewonnen, een toonaangevende
tweejaarlijkse prijsvraag voor ruimtelijk ontwerp op
regionale schaal.

Een uitwerking van “De eeuwige bron”. Links de
heuvelrug, rechts het lagere beekdal. De
geclusterde landbouwbedrijven liggen als eilanden
in het gebied. De erven worden groen ingepast.
Aantrekkelijke routes maken het landschap
toegankelijk.

Het resultaat is te zien op https://www.vitens.com/
relaties/nieuwsberichten/panorama-waterland of https://eowijers.nl/resultateneditie2019-2020/ . Het
geeft een beschrijving van het watersysteem en onderdelen daarvan, zoals houtwadi’s,
infiltratiegebieden en schone landbouw.
Vitens wil graag samen met gebiedspartijen het concept in praktijk gaan brengen en zoekt
partners om een ‘Panorama Waterland’ te realiseren.
Meer informatie: Anky Spanjers, anky.spanjers@vitens.nl of Jip Welkers, jip.welkers@vitens.nl

Nieuwe programmasecretaris: Amy Maduro
Na een nieuwe coördinator is het ook tijd om mijzelf als nieuwe
programmasecretaris voor te stellen. Sinds 1 juli heb ik het
stokje overgenomen van Peter Roozenbeek. De meesten van
jullie zullen mij wel kennen uit de werkgroep ZON, waar ik 3,5
jaar voor provincie Gelderland actief was. Eerst vanuit het
Nationaal Watertraineeship, later als beleidsmedewerker binnen
deze provincie. In deze jaren heb ik ook nog bijna een jaar
meegedraaid in het landelijk team van het DPRA.
En zo zal je zien dat er, wanneer je er een half jaartje tussenuit
bent en terugkomt, veel veranderd is! De eerste fase van ZON
loopt en tegelijk zijn de voorbereidingen voor de tweede fase
ook al druk bezig. Veel werk, maar erg leuk om te doen en om
op deze manier iets bij te dragen aan het onderwerp droogte.
Ik heb er veel zin in en heb erg veel zin in de samenwerking met
jullie en natuurlijk ook met Wim, de coördinator van ZON!
Amy Maduro
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Smalenbroek: water vasthouden op een verdrogend
landgoed
Water langer vasthouden, ook in
natuurgebieden is een belangrijk onderdeel van
de aanpak in ZON. Een mooi voorbeeld is
landgoed Smalenbroek, gelegen op de
zuidflank van de stuwwal Oldenzaal-Enschede.
Het huidige beeld van het landgoed (circa 85
hectare) is ontstaan aan het eind van de 19e
eeuw toen de textielfamilie Ter Kuile een
ontwerp van de bekende landschapsarchitect
Wattez liet realiseren.
Sluipend proces
De aanwezigheid van rabatten en watergangen
in de bospercelen in combinatie met enkele
oude elzen en essen verraden dat de omgeving
en het landgoed ooit veel natter moet zijn
geweest. Na meer dan 100 jaar van
waterafvoer en uitspoeling van mineralen zijn
veel bodems op het landgoed echter verdroogd
én verzuurd. Dat is een sluipend proces
geweest en funest voor bijvoorbeeld de oude
beuken en fijnsparren, maar ook voor
bijzondere soorten in graslandvegetaties. Drie
zeer droge zomers hebben vervolgens versneld
gezorgd voor veel dode beuken in bospercelen
en lanen. Dit zijn juist karakteristieke
elementen op het Smalenbroek. Helaas is die
verhoogde bomensterfte niet meer terug te
draaien en zullen het Smalenbroek en
vergelijkbare landgoederen er wezenlijk anders
uit gaan zien in de toekomst.
Kleinschalige maatregelen
Binnen het ZON-project wordt getracht met
kleinschalige maatregelen meer en langer
water vast te houden. De hoger gelegen delen
van Twente zijn afhankelijk van neerslag om het
grondwater op peil te kunnen houden. Het
watersysteem is er echter grotendeels op

Interessante publicaties&links
Deltafact Zoetwater zelfvoorzienendheid van
de landbouw’ | STOWA
Webinars Robuuste Watersystemen: 10-delige
webinarreeks over klimaatbestendige en
robuuste watersystemen door Witteveen+Bos
3 maart 2021: online eindsymposium
Lumbricus. Instrumenten en werkwijzen voor
het klimaatrobuust inrichten en beheren van
stroomgebieden op de hogere zandgronden.
Op 11 en 18 februari 2021 zijn er workshops.
Meer informatie en aanmelden
Documentaire Ons Droge Land van omroep
Gelderland over de impact van droogte in de
Achterhoek (45 min)

gericht om water af te voeren. Mede door de
relatief grote hoogteverschillen wordt het
water tegenwoordig in een rap tempo naar
grotere beken afgevoerd om vervolgens via het
Twentekanaal naar de IJssel te stromen. Door
het lokaal vast te houden kan er meer water in
de grond trekken, wat gunstig is voor de
grondwaterstand. Dit vasthouden zorgt er ook
voor dat bij extreme neerslag andere terreinen,
zoals landbouwpercelen benedenstrooms,
minder wateroverlast ervaren. Maatregelen op
het Smalenbroek zijn onder andere het
dempen van rabatsystemen in enkele als gevolg
van sterfte gekapte bospercelen, het dempen
en verondiepen van circa 2,5 kilometer aan
greppels en sloten, herstellen van kleine
stuwen en het aanpassen van enkele duikers. In
2021 zal de Bruninksbeek aangepakt worden.
Door het verhogen van de beekbodem wordt
de drainerende werking verminderd, zal er
meer water in het systeem vastgehouden
worden en minder water afgevoerd worden.
Eerste resultaten
Na enkele weken met relatief veel neerslag is
nu goed te zien waar het water heen kan en
waar het vastgehouden wordt. Zo stromen de
rabatten in enkele bosvakken vol water zodat
het langzaam in de bodem kan trekken en
houden de stuwen het water op de gewenste
locaties vast.
Uiteindelijk is het aanpakken van droogte iets
van de lange adem en moet het op een veel
grotere schaal aangepakt worden. Maar deze
kleine maatregelen hebben plaatselijk al een
groot effect.
Meer informatie: Landschap Overijssel, Robbert
Blijleven,
Robbert.Blijleven@landschapoverijssel.nl
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Het programma 2e fase ZON voor 2022-2027
Het ZON-programma voor de 2e fase is in concept gereed. Het RBO heeft het maatregelenpakket
in december vastgesteld. De planning is dat het RBO in juni kan beslissen over het
werkprogramma en de bestuursovereenkomst.
Het maatregelenpakket
Het pakket voor de 2e fase bevat een optimale combinatie van maatregelen op het gebied van
zoetwaterbeschikbaarheid. Dit zijn:
- flexibel peilbeheer in hoofdwatersysteem regionale waterbeheerders;
- beekherstel en herprofilering leggerwaterlopen;
- regelbare en onderwaterdrainage, via het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW);
- verminderen lokale afvoer en ontwatering;
- afkoppelen verhard oppervlak naar bergings- of infiltratievoorziening;
- verbeteren bodemstructuur (via DAW);
- gerichte watergeefsystemen (via DAW);
- bedrijfsgerichte stimuleringsplannen (via DAW);
- grondgebruik aanpassen: functie veranderen in ruimte voor water;
- naaldbos omzetten in heide of loofbos (via reservering voor terreinbeherende organisaties).
De maatregelen die nu niet kunnen worden gehonoreerd zijn opgenomen in een plus-pakket dat
kan worden ingezet als er middelen vrijvallen of als er aanvullende budgetten beschikbaar komen.
Koppelkansen
Kenmerkend voor het ZON-programma is de gebiedsgerichte aanpak. Dit betekent dat de
uitvoering van de maatregelen vrijwel altijd samengaat met de realisatie van andere opgaven. Dit
maakt ook dat er in concrete projecten verschillende koppelingen zijn te leggen met andere
opgaven. In het programma zijn deze koppelkansen concreet aangegeven.
Vervolg
Inmiddels heeft het rijk toegezegd €50 miljoen euro bij te dragen aan het programma, bovenop de
€150 miljoen die de partners binnen Rijn-Oost beschikbaar stellen. Hierdoor is er een maatregelenpakket van €200 miljoen voor zoetwatermaatregelen. Alle deelnemende partners
ontvangen de komende maand een overzicht van de rijksbijdrage die ze kunnen verwachten.
Meer informatie: secretariaat ZON, a.maduro@gelderland.nl

Droogtestudie geeft analyse van droogte 2018 en 2019
In december is het rapport van fase 2 van het
onderzoek ‘Droogte in zandgebieden van Zuid-,
Midden- en Oost-Nederland’ verschenen. Het
rapport (‘de droogtestudie’) geeft een
verdiepende analyse, waarin de doorwerking
van de meteorologische droogte in verschillende compartimenten van het watersysteem is
geduid voor de droogtes van 2018 en 2019. De
droogtestudie beschrijft daarnaast de effecten
op landbouwopbrengsten, natuur en watergebruik. De effecten van maatregelen om de
effecten van droogte te beperken zijn geanalyseerd en er wordt een doorkijk gegeven naar
handelingsperspectief. In fase 3 van de droogtestudie wordt dat handelingsperspectief
aangescherpt en vertaald voor waterbeheerders, grondgebruikers en beleidsmakers.
Wat is effectief
De huidige inrichting, het beheer en de
benutting van ons zoetwatersysteem zijn niet
geschikt om effecten van meteorologische
droogte te beperken. Er ontstaat bij droogte
minder bodemvocht in de wortelzone en de
grondwaterstanden worden lager. Daardoor
neemt de watervraag toe, wat leidt tot hogere
wateronttrekkingen dan normaal. Er dat
versterkt weer de effecten van de droogte.
Ontwatering via sloten, drainagebuizen en
andere watergangen en onttrekkingen via
diepe en ondiepe grondwaterputten spelen
hierbij een belangrijke rol. Het droogte-

onderzoek toont aan dat ad-hoc beheermaatregelen vlak voor of tijdens droog weer
nauwelijks effect hebben. Structurele maatregelen in het oppervlaktewatersysteem
werken alleen door op het grondwatersysteem
als deze tegelijkertijd tot in de haarvaten van
het watersysteem worden doorgevoerd.
Meten is weten
Het is belangrijk dat waterbeheerders en
andere betrokkenen een gedeeld en actueel
inzicht hebben in de toestand van de bodem
en het watersysteem, zodat ze gezamenlijk
maatregelen kunnen treffen om schade als
gevolg van droogte te beperken. Daarvoor zijn
actuele metingen nodig én een uniforme
duiding ervan door middel van droogte-indices.
In een droogteportaal kunnen deze gegevens
continu toegankelijk worden gemaakt. Zo
worden ook verschillen binnen en tussen
regio’s helder.
Samen naar een nieuwe balans
Samen moeten we werken aan een robuust
zoetwatersysteem waarin watervraag en
-aanbod beter in balans komen. De ruimtelijke
inrichting van het landelijk gebied speelt hierin
ook een belangrijke rol. Om beter bestand te
zijn tegen droogte moeten ook randvoorwaarden worden gesteld om op korte termijn in
de haarvaten van het watersysteem aan de slag
te kunnen.
Vervolg >
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Vervolg droogtestudie
Een voorbeeld
Een voorbeeld is het uitrijden van mest.
Agrarische ondernemers willen vanaf medio
februari weer hun land op om dierlijke mest uit
te rijden. Tegelijk zijn februari en maart
belangrijke maanden voor het vasthouden van
water. Met dit dilemma zullen Rijk (mestbeleid),
agrarische sector, provincies en waterbeheerders aan het werk moeten om vooruitlopend op
allerlei transities tot oplossingen te komen.
Als verantwoordelijkheden duidelijk worden
verdeeld én er een regisseur komt met gezag
die het overzicht heeft en behoudt, dan kunnen
we binnen Nederland de komende tijd
succesvol werken aan een transformatie van
ons Nederlandse zoetwatersysteem.
Download samenvatting
Meer informatie: Ge van den Eertwegh,
eertwegh@knowh2o.nl, Teun Spek,
t.spek@gelderland.nl
Vervolg interview Hans Kuipers
gemeenten, maar ook met landbouw, natuur,
inwoners en drinkwaterbedrijven. Als je zo’n
gebied in gaat en vertelt wat we willen
bereiken dan zal je al die opgaven in één keer
mee moeten nemen. Dat leidt tot slimmere
ingrepen, en je kan onze inwoners niet ieder
jaar komen lastigvallen met een nieuwe
ingreep. Dus je gaat met elkaar verkennen wat
je moet doen in een gebied en dan moet je de
stappen maken hoe we dat met elkaar mogelijk
maken. Vervolgens kan je steeds concreter met
elkaar worden over de maatregelen die je wil
treffen. Het programma loopt, we zijn aan alle
kanten bezig. De natuuropgave moet in 2027
klaar zijn, net als de KRW.”
Water moet een meer sturende rol gaan spelen,
ook in het kader van ZON. Wat gaat dat
concreet betekenen?
“Wat steeds duidelijker wordt is dat water in
het ruimtelijk beleid nog prominenter aan bod
moet komen. Je kan redelijk goed voorspellen
op welke plekken welke effecten zullen
Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON)
is een programma van het Regionaal Bestuurlijk
Overleg (RBO) Rijn-Oost.
Door de klimaatverandering zullen perioden van
droogte langer aanhouden en vaker voorkomen. In
gebieden waar niet of nauwelijks sprake is van
wateraanvoer kan die droogte schade opleveren
voor de economie, de natuur en de leefomgeving.
We moeten regionaal en ook landelijk actie
ondernemen. ZON levert de regionale inbreng in
het deelprogramma ‘Zoetwater’ van het
Deltaprogramma.
Zoetwatervoorziening Oost-Nederland is een
samenwerkingsverband tussen de provincies
Overijssel, Drenthe, Gelderland en Utrecht, de
waterschappen Drents Overijsselse Delta, Rijn en
IJssel, Vechtstromen, Vallei en Veluwe, de
gemeenten in Rijn-Oost, LTO-Noord, de
terreinbeherende organisaties en de
drinkwaterbedrijven.

optreden. Dat kun je ook zien in de
klimaatmodellen. Daar zal je rekening mee
moeten houden als je een nieuwe woonwijk
plant, een bedrijventerrein of infrastructuur. Je
zult sterker rekening moeten houden met wat
klimaatadaptatie betekent voor de ruimtelijke
ordening. Dat is iets dat wij zelf moeten
vervolmaken en een prominentere plek moeten
geven in ons ruimtelijk-ordeningsbeleid. Dat
kan spanning geven. Ieder belang dat je
toevoegt maakt de puzzel complexer. Maar je
komt er niet meer mee weg door dat effect
niet mee te nemen. Alsnog kan je ervoor kiezen
iets te doen op een plek die voor
klimaatadaptatie of water niet de meest ideale
is, maar om andere reden wel. Maar je zult er
vooraf bij stil moeten staan en bedenken welke
extra maatregelen moet je treffen, omdat je
weet dat er vanuit klimaat of vanuit water een
zeker risico is. Je moet altijd een afweging
maken. Als je alleen vanuit het water zou
redeneren dan zou je misschien een andere
keus maken, maar in het maken van die keus
zal je water sterker moeten betrekken.”
Hoe ervaart u de samenwerking binnen ZON/
Rijn-Oost? Wat zijn sterke punten, waar is nog
extra aandacht voor nodig?
“Wat ik mooi vind aan ZON is we een koploper
zijn als je kijkt naar wat er in de rest van het
land gebeurt. Dat we met zoveel provincies,
gemeenten, waterschappen, landbouw, terreinorganisaties, drinkwaterbedrijven tot een
aanpak weten te komen, dat is natuurlijk
gigantisch mooi. Daar staan we niet altijd bij
stil. De uitdaging voor de komende jaren is hoe
je iedereen daar ook in mee krijgt. Het is één
ding om gezamenlijk de horizon van 2050 voor
de bril te hebben. Het helpt gigantisch dat we
daar al zover in zijn. Maar nu is de uitdaging
dat we gaan zorgen dat de maatregelen die we
hebben opgeschreven op de juiste momenten
worden verwezenlijkt. Dat wordt uitdagend, en
het is fijn dat dit thema ook steeds duidelijker
aan bod komt. Iedereen merkt de effecten van
droogte. Het staat bij overheden en vanuit de
maatschappij goed op de agenda. En nu
moeten we het gaan doen.”
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