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I Inleiding 

 

Aanleiding 

Een paar jaar geleden komen twee ontwikkeltrajecten 

op het vakgebied van leefomgeving en ruimtelijke 

kwaliteit min of meer toevallig bij elkaar. Het ene traject 

is de oprichting van een professioneel collectief, dat zich 

wil inspannen om een gezicht en een stem te geven aan 

nieuwe praktijken en de mensen daar achter in 

veranderend Nederland. Zij noemen zich 

Verhalenvangers. Het andere traject is de bij de 

provincie Overijssel aanwezige behoefte om de 

ervaringen en energie van Overijsselaars beter te gaan 

benutten als bron van inspiratie voor provinciaal beleid 

en voor de manier van werken van de provincie.  

Op 1 mei 2017 ontmoeten Janneke Wessels van de 

provincie Overijssel en Peter Heerema namens de 

Verhalenvangers elkaar voor de eerste keer om te kijken 

of er een verbinding gelegd kan worden tussen de 

ambitie van de Verhalenvangers en de behoefte van 

Overijssel. Deze ontmoeting vormt de start van een 

gezamenlijk leer- en zoekproces om verhalen van 

mensen een sterkere plek te gaan geven in de 

beleidsontwikkeling en de manier van werken van de 

provincie. 
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De Verhalenvangers1 vormen een onafhankelijk netwerk 

van nieuwsgierige professionals, die voortdurend op 

zoek zijn naar de nieuwe praktijken en de mensen daar 

achter. Groepen bewoners en ondernemers, die nu 

bezig zijn met de vormgeving van het Nederland van 

2040, “waar de ruimtelijke samenhang in gebieden 

centraal staat in plaats van sectorale belangen, waar de 

afstand tussen mensen wordt overbrugd door 

verbondenheid op waarden en waar de mensen, de 

kwaliteit en de toekomst van hun leefomgeving en de 

maatschappelijke opgaven centraal staan in plaats van 

institutionele belangen en korte termijn gewin” (cf. de 

mission statement van de Verhalenvangers, 2016).  

Het idee is dat de Verhalenvangers de verhalen van 

pioniers of koplopers en hun successen en tegenslagen 

noteren. Zij trekken ook conclusies uit de verhalen, over 

de kracht van de energieke samenleving, de aanpak van 

de maatschappelijke opgaven, de rol van de overheden 

en de werking van regels en instrumenten. Het is de 

ambitie van de Verhalenvangers zelf (en onderdeel van 

de hierboven genoemde mission statement) om de 

verhalen uit de praktijk door te vertellen en te laten 

landen bij beleidsmakers bij het rijk en de provincies, bij 

                                                           
1 De naam van dit collectief is geïnspireerd door het boek ‘De Grote 

Vriendelijke Reus’ van Roald Dahl, waarin deze reus dromen vangt die hij 
gedurende de nacht inblaast bij slapende kinderen.  
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politici en sleutelpersonen buiten de overheid en bij de 

media. 

De provincie Overijssel wil de ervaringen die tijdens het 

maakproces van de in april 2017 vastgestelde 

Omgevingsvisie Overijssel zijn opgedaan beter benutten 

voor het uitvoeren, illustreren en doorontwikkelen van 

het omgevingsbeleid. In dit maakproces zijn naast de 

gebruikelijke partners ook minder vanzelfsprekende 

groepen betrokken geweest, zoals kinderen, jongeren, 

kunstenaars en inwoners. Het blijkt dat, misschien wel 

meer dan ooit, veel Overijsselaars actief zijn in de 

leefomgeving. Zij komen tijdens het maakproces van de 

omgevingsvisie o.a. aan het woord tijdens verschillende 

experimentele dialogen die de provincie heeft opgestart, 

zoals de Woonkeuken, de stadscafés, de prijsvraag 

Brood en Spelen en de Stadsbeweging. Deze ervaring 

sterkt bij de provincie de gedachte dat - meer dan 

inspraakachtige reacties -, de verhalen van de mensen 

zelf, die zich actief inzetten voor de kwaliteit van hun 

leefomgeving, opgehaald zouden kunnen worden. Het 

motto daarvoor is “de omgeving is van ons allemaal”.  

In hun verhalen zouden Overijsselaars kunnen laten zien 

wat zij de provincie te bieden hebben en wat zij van de 

provincie verwachten of vragen in beleid en/of 

samenwerking met hen. Door deze concrete en 

bijzondere verhalen (waarin de interactie tussen 

mensen, hun plekken en het omgevingsbeleid centraal 
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staat) te vangen, zou de provincie niet alleen beter 

kunnen beetpakken wat in de omgeving leeft, maar zou 

dit ook beter benut kunnen worden voor de uitvoering 

en doorontwikkeling van het provinciale beleid en de 

manier van werken in de fysieke leefomgeving. Niet 

alleen ambtelijk, maar ook bestuurlijk (door de 

gedeputeerde Ruimte Monique van Haaf) wordt deze 

ambitie gedeeld, getuige het enthousiasme waarmee zij 

opdracht geeft voor het Verhalenvangen en blijk geeft te 

willen leren van de ervaringen van deze koplopers. 

In de maanden na de eerste ontmoeting wordt door een 

kernteam van provincie (Janneke Wessels en Luc Jehee) 

en Verhalenvangers (Peter Heerema en Annemarie de 

Graaf) gezamenlijk gewerkt aan een groslijst van 

inspirerende verhalen van pioniers of koplopers, die 

gevangen zouden kunnen worden. Gestart wordt met 

twee proefverhalen in 2017 (Van den Noort en 

Brinckmann). Het enthousiasme over deze verhalen leidt 

in 2018 en 2019 tot een aanvulling met nog eens tien 

verhalen. Het eindresultaat, deze bundel van twaalf 

inspirerende praktijken van Overijsselaars, ligt nu voor u. 

Werkwijze 

De twaalf praktijken zijn op een intuïtieve en 

interactieve wijze door het kernteam van provincie en 

Verhalenvangers geselecteerd. In sommige gevallen is 

daartoe input geleverd door een collega in het 

provinciehuis. Er is niet vooraf gestreefd naar enige 
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vorm van dekking over de verschillende beleidsterreinen 

of beleidsthema’s, waar de provincie in het 

omgevingsbeleid actief is, noch naar een bepaalde mate 

van geografische spreiding over het grondgebied van de 

provincie of een verdeling naar specifieke 

bevolkingsgroepen. Het vangen van een inspirerend 

verhaal stond voorop. 

Elk verhaal in deze bundel is gebaseerd op een open 

gesprek van één van de twee Verhalenvangers 

(interviewer/schrijver) met een Overijsselaar in 

aanwezigheid van iemand van de provincie. Die iemand 

was steeds Janneke Wessels, op één uitzondering na. 

Alleen het gesprek met Johan van den Noort werd 

bijgewoond door Trudy van Es (indertijd werkzaam bij de 

provincie Overijssel). Voor het gesprek met Karlijn Mol is 

geprobeerd een betrokken ambtenaar van de provincie 

uit het domein bereikbaarheid uit te nodigen, maar dat 

is uiteindelijk agendatechnisch niet gelukt.  

 

Voor elk gesprek hebben wij op de achterhand een 

beknopte vragenlijst gehanteerd, meer als 

geheugensteun dan om het gesprek richting te geven. 

Deze zogenaamde kernvragen zijn:  

1. Wat zijn je roots? 

2. Wat drijft je? Waar droom je van, waar ligt je hart in 

je werk? 

3. Waar loop je tegenaan, waar schuurt het en hoe ga 

je daarmee om? 
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4. Wat is je huidige project of praktijk? 

5. Welk aspect mag volgens jou niet ontbreken in het 

omgevingsbeleid van de provincie? 

6. Wanneer of op welk niveau ervaar je steun of 

tegenwerking? 

7. Wat wil je ons nog meegeven? 

Elk gesprek vond plaats bij de geïnterviewde pionier of 

koploper op locatie (thuis, kantoor, restaurant) en 

duurde ongeveer 1,5 tot 2 uur.  

Elk verhaal is verteld vanuit het perspectief van de 

verteller. Die spreekt namens zichzelf en niet namens 

een bedrijf of maatschappelijke organisatie. 

Basiskenmerk van elk verhaal is een bepaalde structuur 

van begin, een ontwikkeling en een slot. Elk verhaal 

bevat ook narratieve elementen, zoals een of meer 

hoofdpersonen (de held), een plot (de ommekeer, het 

moment waarop de worsteling of ontwikkeling wordt 

ingezet), een of meer tegenstanders (of negatieve factor 

die de held in de weg staat) een of meer helpers 

(positieve factor die de held ondersteunt) en de 

uiteindelijke doorbraak of catharsis.  

In algemene zin berust de schoonheid van verhalen 

vooral op het persoonlijke en invoelbare karakter van 

“verhalen als story”. We kunnen onszelf herkennen in de 

avonturen en daarvan leren en dus groeien. Dat veel 

mensen zich in goede verhalen herkennen, laat zien dat 

de waarden, die in het collectieve geheugen van een 
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samenleving zijn vastgeklonken, resoneren. Verhalen 

verbinden de wereld van de verteller en de luisteraar. 

Door die verbinding ontstaat betrokkenheid en door die 

betrokkenheid kan een verhaal overtuigen, onthouden 

en doorverteld worden en aanzetten tot actie, waardoor 

verandering begint, nieuwe ideeën geadopteerd kunnen 

worden, samenwerking start en het leren werkt. 

Overigens leert onze ervaring nu (zie conclusies en 

aanbevelingen) dat het inblazen van de verhalen (d.w.z. 

er voor zorgdragen dat de verhalen ook daadwerkelijk 

gehoord worden en landen bij de beoogde doelgroep 

van provincieambtenaren en bestuurders) van een 

andere orde is dan het vangen van de verhalen! 

Tot slot: de teksten van alle twaalf verhalen zijn 

geaccordeerd door de desbetreffende, geïnterviewde 

pionier of koploper. 
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II De twaalf verhalen  

(in chronologische volgorde)  
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1 Johann van den Noort,  

 de ‘Da Vinci’ uit Kampen 
 

Beeldend kunstenaar, prijswinnend uitvinder en 

succesvol ondernemer Johann van den Noort 

wordt vaak vergeleken met de beroemde 

Leonardo da Vinci. Zelf is hij daar te bescheiden 

voor, hij vindt het hooguit een geuzennaam. Op 

eigen kracht heeft hij zijn talenten ontwikkeld 

en benut. Hoewel hij nu zevenzeventig is, denkt 

hij nog lang niet aan stoppen. Hij ziet het als zijn 

roeping om de wereld een beetje beter, veiliger 

en mooier te maken. Wie is deze man en wat 

beweegt hem om te blijven schetsen en 

schilderen?  

 

We spreken Johann van den Noort bij hem thuis in 

Kampen. Hij woont in een rustige woonwijk en we zitten 

aan de keukentafel. Halverwege ons gesprek loop hij 

naar zijn atelier en komt terug met zijn eerste schets van 

een zelfsluitende waterkering. Trots toont hij een 

rudimentaire technische tekening op 1 A-viertje. ‘Kijk’, 

zegt hij, ‘dit idee had ik binnen een kwartier op papier 

staan. Ik kon ’s nachts niet slapen, omdat ik lag te 

piekeren over een alternatieve manier om de dijk langs 

de IJssel te verhogen om het stijgende water tegen te 

houden.’ Hij spreekt over februari 1995. Toen dreigde 
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Kampen onder water te lopen vanwege het hoge 

waterpeil van de IJssel. De genie uit Wezep was al 

uitgerukt om de dijk met zandzakken te versterken en 

Johann vond dat maar een ouderwetse oplossing. Al het 

zand zou bovendien bij een dijkdoorbraak wegstromen. 

Hij bedacht toen een simpel idee voor een dijk met een 

betonnen bak met inlaat en drijvende keerwand, die 

door het stijgende water vanzelf omhoog zou komen. De 

Wet van Archimedes in de praktijk gebracht. Noch de 

gemeente, noch het waterschap waren toen echter te 

vermurwen om zijn creatieve vinding te gebruiken. Jaren 

later is zijn idee op tal van plekken in de wereld 

toegepast en heeft hij voor zijn vindingen diverse 

internationale prijzen ontvangen. 

 

Tekenen is voor hem de basis  

Het begint allemaal in Kampen. Op de lagere school is hij 

het domste jongetje van de klas, want hij heeft moeite 

met lezen en taal. Dyslexie dus. ‘Als ik een dictee moest 

maken op school, maakte ik meer fouten dan er 

woorden in stonden’, zegt hij. Hij is maar in één ding 

goed en dat is tekenen. Daarin is hij de beste van de klas. 

‘Ik denk dat dat eigenlijk de basis is geweest van mij hele 

leven’, zegt hij.  

 

Hij tekent vaak en graag en brengt als kind vele 

woensdagmiddagen door op het atelier van een 

kunstschilder in de buurt waar hij woont. Na de lagere 
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school kan hij niet naar de HBS, maar wel naar de MTS 

en volgt hij het autotechnisch onderwijs. Een praktijkjaar 

brengt hij door in Amsterdam, waar hij in de avonduren 

de kunstacademie bezoekt om zich verder te bekwamen 

in het tekenen en schilderen. Na het vervullen van zijn 

militaire dienstplicht, vertrekt hij naar Engeland om daar 

de taal te leren en verder te komen. In Londen werkt hij 

in een showroom van Ford in Regency Street vlakbij 

Piccadilly Circus, een prachtige tijd. Het garagebedrijf is 

hem niet vreemd, want zijn vader runt in Kampen de 

Fordgarage.  

 

Na tien jaar weggeweest te zijn uit Kampen, komt hij in 

1967 terug, neemt op een gegeven moment het bedrijf 

over en geeft hij er gedurende zo’n 33 jaar leiding aan. 

In 1979 verplaatst hij het bedrijf van de Oudestraat in 

Kampen (‘waar nu de HEMA zit’), naar de 

Nijverheidstraat, waar een nieuw pand wordt gebouwd 

naar een ontwerp, dat hij op één avond op papier had 

gezet. ‘Eigenlijk heeft de architect maar weinig 

veranderd aan mijn schets’, zegt hij.  

 

Ieder kunstwerk is een uitvinding en omgekeerd 

Al die jaren is hij blijven tekenen en schilderen. Zijn werk 

verkocht zichzelf. Hij verandert ook van stijl. Het maken 

van realistische watergezichten en landschappen wordt 

hem teveel een ambacht, hij kan zijn creativiteit veel 

meer kwijt in abstract werk. Sinds die tijd maakt hij 
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minimaal zo’n 150 werken per jaar. ‘Ik heb eigenlijk geen 

idee, maar ik denk dat ik wel zo’n 6000 werken heb 

gemaakt.’ Centraal in deze ontwikkeling staat zijn notie 

van creativiteit en het willen oplossen van problemen.  

 

Elk leeg doek is een probleem dat vraagt om een 

oplossing. Zo is hij eigenlijk ook ‘in de uitvindingen’ 

gekomen. Voor hem is ieder kunstwerk een uitvinding 

en elke uitvinding een kunstwerk. Dat gold al zo tijdens 

de overstromingsdreiging in 1995. Een consortium van 

bedrijven is toen met zijn vinding van de flexibele 

waterkering aan de slag gegaan. Bij proeven in een 

zwembad in Hasselt bleek het allemaal niet zo 

eenvoudig te zijn als hij getekend had, maar na twee jaar 

experimenteren was er een goed product.  

 

‘Van over de hele wereld kwam men kijken, maar het 

waterschap hier vond het maar niets en de gemeente 

wilde aanvankelijk zelfs een muur op de kade bouwen, 

waar heel Kampen tegen was. Men koos toen voor de 

oplossing van keringsschotten in zo’n 150 doorgangen 

van stad naar kade en jaarlijkse trainingen van zo’n 200 

man personeel om die schotten dicht te zetten, wat veel 

meer geld kost en heeft gekost dan mijn vinding’, zegt 

Johann.  

 

Zelfsluitende kering is wereldwijd zeer succesvol 

Hij blijft dan niet bij de pakken neerzitten, vindt een 
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fabriek in het buitenland die de kering maakt en 

verkoopt er tal van over de hele wereld. ‘Het is de enige 

waterkering ter wereld die automatisch binnen 1 minuut 

sluit. In Australië beschermt de kering bijvoorbeeld 

parkeergarages onder hoogbouwflats, in Washington 

het Nationaal Archief en in Nederland sinds kort het Van 

Abbemuseum in Eindhoven.’  

 

Het mooie is dat door zijn vinding kwetsbare dijken niet 

meer hoeven te worden verhoogd en verbreed, zodat 

bijzondere landschappen intact kunnen blijven of 

kunnen worden hersteld. ‘Maar het had ook goed 

gecombineerd kunnen worden met de nieuwe 

boulevard in Scheveningen en mijn kering kan ook 

toegepast worden bij het waterveilig maken van het 

Kampereiland en het Ganzendiep of in plaats van de 

geplande dijkverhogingen langs het Markermeer.‘ De 

waterkering is nu, na zo’n 25 jaar, het meest gevraagde 

en verkochte zelfsluitende waterkeringssysteem in de 

wereld, dat inmiddels vele steden, gebouwen en 

mensen beveiligd tegen overstromingen in alle 

continenten.  

 

Mensen en economieën beschermen door middel van 

een tsunami barrier 

De zelfsluitende waterkering is niet zijn enige grote 

uitvinding. Hij heeft ook een “twin wing tsunami-barrier” 

en een drijvend vliegveld uitgevonden. Allebei zijn ze 
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nog niet gerealiseerd. Hij laat ons een schaalmodel van 

het principe van de tsunami barrier zien, in feite een 

dikke betonnen plaat op de zeebodem ver uit de kust 

met twee gigantische wanden. Die wings reageren eerst 

op de zeewaartse stroming (het zgn. golfdal, waarin de 

zee zich terugtrekt) en vervolgens op de retourstroming 

van het water richting kust.  

 

Veel steden op de wereld liggen in baaien die met zo’n 

barrier beschermd zouden kunnen worden. Voor Tokyo 

(met z’n 60 miljoen inwoners) is de tsunami barrier 

uitgewerkt in een plan. In vier jaar tijd zijn er bij de 

Technische Hogeschool in Heerlen zo’n tien studenten 

op afgestudeerd en al veel professoren hebben hem 

bezocht om het naadje van de kous te weten. Voor deze 

uitvinding heeft hij in 2012 in Amerika de Wall Street 

Innovation Award en in 2013 de Edison Award 

ontvangen. 

 

Efficiënter ruimtegebruik op land door drijvend 

vliegveld op zee 

Daarnaast studeerde hij samen met Royal Haskoning en 

de TU Delft op het ontwerp van een vliegveld in de 

Noordzee als alternatief voor Schiphol naar zijn ontwerp 

uit 2002. Het betreft een drijvend, stabiel betonnen 

bouwsel met een diameter van 250 meter en een 

platform van 600 meter breed en 3 kilometer lang, dat 

in de wind gedraaid kan worden opdat vliegtuigen er 
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altijd kunnen landen. Een buis transporteert mensen en 

goederen naar en van het vasteland, zodat de 

afhandelingsfunctie van Schiphol intact kan blijven.  

 

Het plan is met veel enthousiasme ontvangen door de 

Tweede Kamer, de DG Luchtvaart en anderen. De grond 

van het huidige Schiphol zou verkocht kunnen worden 

als bouwgrond voor woningen en bedrijven, wat meer 

geld op zou leveren dan het drijvende vliegveld zou gaan 

kosten. Alleen Schiphol zag de voordelen niet en dus is 

het plan tot op heden in een la bij het ministerie van 

Verkeer en Waterstaat blijven liggen. 

 

Creativiteit leidt tot innovatie, subsidies niet 

Moedeloos wordt hij er niet van, hij vindt zich te oud om 

zich er nog druk over te maken. Hij heeft ook nooit bij de 

overheid aangeklopt voor subsidies. Hij vindt dat te 

ingewikkeld en zonde van zijn tijd. Wel vindt hij – zeker 

met het oog op de arbeidsmarkt van de toekomst - dat 

in het curriculum van basisonderwijs tot en met 

universiteit veel meer aandacht moet komen voor het 

oefenen van creativiteit.  

 

‘Het is hetzelfde als met muzikaliteit. Als je niet achter 

de piano gaat zitten en de hele dag oefent, dan komt er 

niks van terecht. Dat geldt ook voor creativiteit. Vroeger 

moesten we nog veel tekenen, maar dat is er 

tegenwoordig niet meer bij. Het is allemaal veel te 
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vakgericht geworden en de kinderen leren geen 

creativiteit meer’, verzucht Johann, ‘terwijl ik het 

beschouw als één van de belangrijkste vakken, die er 

zijn.’  

 

Een recent initiatief van hem om creatief potentieel 

beter te benutten, is het plan om werkloze kunstenaars 

in Kampen als ‘creators’ in te schakelen bij bedrijven in 

de stad. Gewoon een kwestie van het introduceren van 

out of the box denken en kijken wat er veranderd zou 

kunnen worden aan bestaande producten en 

productieprocessen. De gemeente Kampen is inmiddels 

zeer geïnteresseerd in dit idee van hem. ‘Want’, zegt hij, 

‘creativiteit leidt tot innovatie en innovatie is de motor 

van de economie, niet het verstrekken van subsidies.’ 

Zijn advies: ‘ga tekenen, ga kijken, laat je gedachten vrij 

gaan, oefen en los de puzzel op. En trek je niets aan van 

het dedain wat je mogelijk ten deel valt.’  

 

Ons gesprek nadert het einde. Johann van den Noort kan 

nog wel nog uren door met verhalen vertellen. Hij 

broedt onder andere nog op een idee voor 

stroomopwekking. In 2005 ontving hij voor zijn totale 

oeuvre de Koninklijke onderscheiding van Ridder in de 

Orde van de Nederlandse Leeuw. In 2014 ontving hij de 

erelegpenning in zilver van de gemeente Kampen.  
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‘Zo zie je maar’, zegt hij, ‘wat een autodidact met 

dyslexie kan bereiken.’ Hij ziet die legpenning niet als 

late genoegdoening, hij hoorde al eerder van lokale 

bestuurders de verzuchting ‘hadden we toen in 1995 

maar …..’ Hij koestert toch wel stiekem een beetje de 

vergelijking met de grote Leonardo da Vinci. ‘Die heeft 

eigenlijk zelf niets gerealiseerd van wat hij op papier 

heeft gezet, maar ik wel.’   
 

Het gesprek met Johann vond plaats op 7 november 2017 en 

is opgetekend door Peter Heerema. 
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2  Eric Brinckmann,  

modern landgoedbeheer 

met middeleeuws vernuft 
 

Landschapsbeheerder, organisatiedeskundige, 

ethicus en bevlogen verhalenverteller Eric 

Brinckmann wil ons niet laten vergeten dat ook 

mensen onderdeel uitmaken van het natuurlijke 

systeem. Voor een geavanceerde kijk op beheer 

van het landschap duikt hij in de verre 

geschiedenis en tegelijk maakt hij een vlucht 

naar de toekomst. Aan het werk voor landgoed 

Het Lankheet stuitte hij op een middeleeuws 

watersysteem. Een bloemrijk betoog voor 

experimenteel onderzoek en een vriendelijke 

boodschap voor samenwerking met de natuur. 

 

We spreken Eric Brinckmann in het Provinciehuis in 

Zwolle. We zitten in een kleine vergaderruimte op de 

hoogste verdieping. Met uitzicht op de provincietuin van 

Mien Ruys kijken we weids uit over de oude stad waar 

de schemer net is ingezet. Eric is bekend hier. Het is 25 

jaar geleden dat Luc Jehee van de provincie en Grolsch 

contact met hem opnamen. Eric - een geboren en 

getogen Rotterdammer - kon als jongen nog geen beuk 

van een eik onderscheiden. Zijn affiniteit voor het 
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buitengebied is pas later ontwikkeld toen hij betrokken 

raakte bij het beheer en inrichting van familielandgoed 

Het Lankheet. Nu is hij landschapsbeheerder, maar de 

weg erheen ging met omzwervingen en nooit voorbij de 

ethiek. Dat is dé inspiratiebron bij alles wat hij doet.  

 

Als afgestudeerd jurist en filosoof begon Eric zijn 

loopbaan in het bedrijfsleven. Voor ondernemers 

ontwikkelde hij een ethisch model over dilemma’s; het 

beslissende moment inherent aan keuzes waar iedereen 

op het werk mee te maken krijgt. Eric werd getroffen 

door de link. Hij ontdekte dat dezelfde ethische 

dilemma’s, die hij in tal van organisaties voorbij zag 

komen, ook in het landschap domineren.  

 

Ethische dilemma’s in het landschap 

Op Het Lankheet kreeg hij te maken met de 

verdrogingsopgaven en de negatieve effecten van de 

moderne landbouw. ‘Het is best een lange weg geweest 

om te kunnen duiden wat niet klopt’, zegt Eric. Daarvoor 

verwijst hij naar het Cartesiaanse gedachtegoed uit de 

17e eeuw en de industriële organisatorische wijze 

waarop we het landschap naar onze hand hebben gezet. 

‘Dit heeft uiteraard niets met de natuur te maken’ zegt 

hij. ‘Op het moment bekijken we de buitenwereld alleen 

nog via schermen of door ramen’. ‘Neem hier’, zegt hij, 

‘in dit mooie Provinciehuis met zoveel ramen en 

computerschermen krijgen we de indruk alsof we met 
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buiten bezig zijn, maar in de tussentijd spelen zich dáár 

hele andere processen af’.  

 

Hij wijst naar het raam en gaat verder. ‘De bioloog van 

een natuurorganisatie, gaat één keer naar buiten, doet 

de kartering, maakt een inventarisatie van de flora die 

hij tot een geheel samensmeedt. Vervolgens werkt de 

expert binnen met dezelfde gegevens achter een 

scherm, een aantal jaren lang, tot de volgende 

inventarisatie zich aandient. In de tussentijd is de natuur 

buiten veel dynamischer. Het feit dat we met een enorm 

klimaatprobleem zitten is eigenlijk een direct gevolg van 

de scheiding, die we hebben gemaakt tussen binnen en 

buiten’ zegt Eric. ‘We benaderen de natuur alleen nog 

maar via modellen’.  

 

‘Ook de scheiding tussen het agrarische- en het 

natuurbeheer, biedt misschien gemak bij het nemen van 

besluiten, maar het klopt niet’, zegt Eric. Tijdens het 

herstel van de beschadigingen aan de bospercelen op 

Het Lankheet heeft hij zich te houden aan de Flora- en 

Faunawet, die ter bescherming van de natuur vanaf 15 

maart een kapverbod inluidt, zodat geen nesten kunnen 

worden verstoord. Aangrenzend aan zijn bosperceel mag 

de boer op het weiland ernaast alles en iedereen kapot 

rijden, tot vlees en gehakt malen, omdat de boer zich op 

een agrarisch perceel met de bestemming van een 

vrijgestelde industriële zone bevindt. Het is aan de boer 
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om te beslissen over leven en dood van de dieren die 

zich daar bevinden en nestelen. ‘We hebben een 

organisatiemodel over het landschap uitgelegd. Het 

moet voldoen aan dat raster. Het landschap moet 

ingericht worden en kloppend gemaakt. En wat blijkt, 

die natuur werkt helemaal niet mee’ zegt hij ‘het maken 

van natuur werkt namelijk op elke plek weer anders’.  

 

Vernuftig watersysteem 

In de 90er jaren toen Eric het landschap van Het 

Lankheet in zich opnam, snapte hij er nog weinig van. Hij 

liep, hij keek en verbaasde zich over de hoeveelheid 

willekeurig gelegen loopjes in het bos. Kronkelloopjes, 

die droog lagen en kennelijk iets hadden voorgesteld. 

Eigenaardig vond hij de lage walletjes en de grote 

wallen, de merkwaardige kommen en structuren, die op 

de relicten van een huis leken. 

 

In dezelfde periode zocht brouwerij Grolsch een 

vestigingslocatie met waterbronnen voor een paar 

miljoen kuub per jaar. De ligging van Het Lankheet was 

voor het bierbedrijf begeerlijk, vanwege een oude slenk. 

Deze slenk stamt uit de ijstijd toen hier een 800 meter 

dikke ijslaag was. Door thermische druk werd het ijs 

vloeibaar en is een glaciaal tunneldal ontstaan. In de 

voorlaatste ijstijd is het gebied opgevuld met zand, klei 

en grind, maar op een aantal plekken is tussen het 

sediment water in kuipen blijven staan. Onder Het 
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Lankheet ligt zo’n waterreservoir met een paar miljoen 

kuub water met een gemiddelde ouderdom van 500 tot 

100 jaar. ‘We hebben de hydrologie laten 

inventariseren, maar die bleek zo ingewikkeld, dat de 

effecten niet zijn te overzien wanneer de boel zou 

worden leeg getrokken’ zegt Eric. ‘Het waterplan met 

Grolsch is uiteindelijk afgeblazen, maar de provincie en 

later ook het waterschap werden trouwe partners om de 

verdrogingsopgave tegen te gaan door ons te richten op 

het water inbrengen en water vasthouden.’ 

 

Luc Jehee, die bij werksessies van Grolsch kaarten van 

vloeiweiden en de creatieve mogelijkheden met het 

opgeslagen water voorbij had zien komen, was 

geïnspireerd hoe en waar het water op Het Lankheet 

kon worden opgehaald en ingebracht. Ook het 

oppompen en loodsen van het water door zandfilters 

motiveerde hen beide om de geschiedenis in te duiken. 

Eric nodigde een vloeiweide-expert van de 

Rijksuniversiteit Groningen uit op het landgoed. De 

onderzoeker, die aanvankelijk dacht dat het om 

industriële vloeiweiden van Van Eek ging, viel letterlijk 

van zijn fiets. Tegen alle verwachting in trof hij een heel 

oud spaarbekken. Nog spectaculairder was de vondst 

van een nog nagenoeg intact middeleeuws 

watersysteem. Bodemmonsters wezen uit dat het 

watersysteem uit de 14e eeuw dateert. Daaruit kan 

worden afgeleid dat vanaf 1860 tot een ver verleden 
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lokale boeren aan een vernuftig watersysteem hebben 

gewerkt. 

 

“Domme” boeren? 

Hoe dieper Eric in de archieven dook hoe groter het 

vernuft en hoe geavanceerder het watersysteem op Het 

Lankheet in elkaar bleek te steken. ‘Deze boeren wisten 

exact hoe ze met het landschap moesten meebewegen’, 

zegt Eric. Het is een fascinerende geschiedenis uit de 19e 

eeuw. Daar waar alle geschriften uitweiden over domme 

middeleeuwse boeren, die in grote armoede leefden met 

weinig benul van landbouw en heel lage opbrengsten, 

blijkt sprake te zijn van het tegenovergestelde.  

 

Eric meent dat juist de geschoolde landbouwers, die 

vanuit hun industrieel perspectief, niet snapten dat zich 

op de zandgronden extreem vernuftige landbouw heeft 

plaatsgevonden. De domme boeren hadden weinig, 

maar haalden een maximale opbrengst met minimale 

middelen. Bovendien hadden de domme boeren geen 

reden om uit de school te klappen over de waarde van 

de gemene gronden. Totdat de gronden, het 

gemeenschappelijke bezit van de Marken, werd 

getaxeerd en verkocht aan rijke boeren en nieuwe 

kapitalistische investeerders. Toen bleek, dat de arme 

zandgronden in de provincie op de beekdalen nét zoveel 

waard waren als de kleigronden in Groningen. Dit door 

800 jaren bevloeiing met water. 
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Moed voor archeologische experiment 

Uit de algehele waterhuiskundige inventarisatie op Het 

Lankheet kwam naar voren dat alle waterlopen van bron 

naar bron met de hand zijn gegraven. ‘Ik ging het terrein 

steeds beter lezen en de oude structuren van het 

waterwerk begrijpen’, zegt Eric ‘Alle puzzelstukjes vielen 

op zijn plaats’. De sliertjes beek, die hij aanvankelijk niet 

kon herleiden bleken bronbeekjes te zijn geweest. In de 

vroege middeleeuwen werd het stromend water uit de 

beek getapt en richting de akkers geleid op de 

dekzandrug waar het graan werd verbouwd. Het 

overtallige water werd afgevoerd voor de ideale 

vochtigheidsgraad. Dit water was kalkhoudend, 

natuurlijk mest en geschikt voor de stimulatie van 

grasgroei voor de aangrenzende hooilanden. De 

kommetjes bleken spaarbekkens te zijn, en het extra 

water ging via een overloop naar het volgende beekje. 

Daar werd het water weer ververst. Het geheel bleek 

een prachtig circulair systeem.  

 

‘We hebben op Het Lankheet het oude watersysteem 

gerestaureerd, 150 jaar oud stil liggend water weer 

leven ingeblazen. Op het moment de enige plek in 

Nederland’. Eric is zeer enthousiast en ziet veel kansen 

voor de toekomst met het archeologische experiment. 

‘Wat wij doen op Het Lankheet met het herstel van de 

watersystemen en vloeiweiden kan op vele plekken in 

Nederland. Het is mijn passie geworden, maar tegelijk 
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ben ik ook gedesillusioneerd’ zegt hij. Het zijn veelal 

provincies en de organisaties met landschapshistorici, 

die voor deze archeologie hun schouders blijven 

ophalen. ‘Als ik erover begin, knikken ze welwillend, 

maar ze nemen de historische relicten niet mee in hun 

landschapsanalyses of beleidsnotities.’ Eric staat hier 

niet te lang bij stil zegt hij, ‘zo gaat het nou eenmaal als 

je met iets nieuws komt’.  

 

Naar buiten 

Op het Lankheet is Eric in samenwerking met 

Rijkswaterstaat recentelijk een herinrichtingsproject 

gestart voor de vloeiweiden. Met dit experiment willen 

ze bewijzen dat door te bevloeien, het regulier grasland 

zoals het er nu bijligt, zwaar bemest en zonder enkele 

natuurwaarden, binnen 10 jaar weer tot bloemrijke 

hooilanden teruggebracht kan worden. ‘Daarmee tonen 

we moed’, zegt Eric. ‘Extern water binnenhalen kan 

verruiging veroorzaken. Een deel van het bos sterft af als 

het te nat wordt, maar wij op Lankheet zijn wij bereid 

dat risico te nemen’. Leermeester is de bioloog, die veel 

gemopper over zich heen kreeg binnen een 

natuurorganisatie, omdat hij altijd buiten was. ‘Een 

project weer zeker, gaat hij weer naar buiten zeker’, 

herinnert Eric het knorrige gezever. ‘De bioloog zat uren 

buiten naar het landschap te turen. Te kijken en te 

kijken. Hij heeft in 1999 een beheersvisie geschreven, 

die tot op de dag van vandaag wordt gebruikt’, zegt Eric.  
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‘Het is een optimistische les in donkere tijden dat natuur 

zich in bewonderenswaardig rap tempo kan herstellen, 

maar dan moeten we de natuur wel faciliteren. Laten we 

onze organisaties niet aan de natuur opleggen, maar 

omgekeerd. De natuur in onze organisaties vormgeven. 

Als we nu een U-turn maken, lossen zich een heleboel 

problemen op. Daar geloof ik in’. 

 
Het gesprek met Eric vond plaats op 11 november 2017 en is 

opgetekend door Annemarie de Graaf. 
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3 Aukje Grouwstra, 

autonoom opbouwer in 

gebiedsprocessen 

 

Beeldend kunstenaar en grafisch ontwerper 

Aukje Grouwstra (1971) is ook waardemaker bij 

gebiedsontwikkeling. Op dit moment is ze 

binnenstadmanager in Zwolle. Altijd op zoek 

naar de ziel van de plek. Constant aan de slag 

om relatiestructuren te bouwen. Onvermoeibaar 

geïnspireerd door gedoe en chaos, omdat het 

dan schuurt en er daar kansen voor ontwerp 

zitten.  

 

De autonome manier van werken van Aukje als 

kunstenaar staat model voor hoe ze omgaat met 

omgevingsmanagement. Door autonoom te blijven, 

neemt ze initiatieven van anderen niet over, maar laat 

ze hen juist in hun kracht komen, bouwt ze een 

vertrouwensbasis op en kan zij samen met 

initiatiefnemers kijken hoe iets verder kan worden 

gebracht. Janneke Wessels en ik spreken Aukje in 

Fooddock in het Havenkwartier in Deventer, waar zij 

eerder werkte. Wie is Aukje, wat drijft haar en wat doet 

ze als het gaat om gebiedsontwikkeling? En wat kunnen 
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we leren van hoe zij opereert in de praktijk, zoals in het 

Havenkwartier in Deventer.  

 

‘Mijn roerige jeugd’, zegt Aukje, ‘blijkt achteraf een 

perfecte vooropleiding voor het werk dat ik nu doe als 

kunstenaar en gebiedsontwikkelaar.’ Ze groeit op in het 

dorp Wijhe in Overijssel. Op jonge leeftijd leert ze al 

voor zichzelf te zorgen, om haar eigen boontjes te 

doppen en om te gaan met tegenslag. Op de leeftijd van 

twaalf draagt ze als oudste kind al veel 

verantwoordelijkheden voor het gezin. Haar vader leert 

haar de taal van de straat, een oom brengt haar in 

chique, rijke, hoogopgeleide kringen. Die ervaring in 

twee werelden is van grote waarde wanneer ze in Den 

Haag gevraagd wordt als omgevingsmanager voor zowel 

de Haagse markt als de antiek- en boekenmarkt aan het 

Lange Voorhout. Een mooiere tegenstelling tussen straat 

en chic vindt je niet.  

 

Autonome energie inzetten als gebiedsimpuls 

‘Toen ik eenmaal het besluit nam om mijn eigen pad te 

volgen, kwamen er allerlei zaken tot ontplooiing. Ik 

noem dat autonome ontwikkeling’, zegt Aukje.’ In plaats 

van het zorgdragen voor anderen, kon ik aan mijn eigen 

projecten werken. Dankzij mijn ouders, oom en anderen 

heb ik mijn eigen weegschaal kunnen ontwikkelen.’ Die 

weegschaal is voor haar een soort innerlijke antenne, die 

helpt bij het maken van keuzes.  
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‘Ik gebruik het om mijn autonomie te behouden ten 

opzichte van gedoe en chaos om mij heen.’ Het werkt 

voor haar als kunstenaar, net zo goed als voor haar werk 

als gebiedsontwikkelaar of binnenstadsmanager. In 

maart van dit jaar schreef ze in een artikel voor het 

boek, manifest “Proefruimte” (een uitgave van de 

Woonkeuken Overijssel) hoe dat werkt. ‘Op basis 

hiervan (i.c. die multifunctionele antenne en een eigen 

ontwikkelde weegschaal) kies ik een inspirerende 

omgeving om kunst te scheppen, grafische ontwerpen te 

maken en voedt het mij als omgevingsontwerper. Uit 

ervaring weet ik dat een zelfgekozen plek een krachtige 

impuls aan een gebied kan geven. Ik noem dat 

autonome energie.’  

 

Nu is autonomie in de kunsten niet nieuw. Je moet 

autonoom zijn om kunst te maken. Voor Aukje is het ook 

haar bron. ‘Niemand gaat mij vertellen waar in het beeld 

een stuk af of bij moet of hoe je dat moet doen’, zegt ze, 

‘maar als het gaat om autonome energie in 

gebiedsontwikkeling, dan ervaren overheden of 

projectontwikkelaars dat vaak als lastig en 

ongemakkelijk. Als reactie probeer ik hen dan 

handreikingen te geven op basis van mijn ervaring in het 

schakelen tussen verschillende werelden.’  

 

Zoals bij de Haagse Markt, waar ze als 

omgevingsmanager schakelt tussen marktkooplui, 
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omwonenden en de gemeente. De eerste groep moet 

zijn boterham verdienen, de tweede groep ondervindt 

hinder en is onze taal niet machtig en de derde groep 

heeft beleidsambities, die soms te ver van de praktijk 

staan, en schrijft beleidsnota’s, die de gewone man niet 

snapt. Of bij de Oude Ambachtsschool in Zwolle, waar ze 

actief is in het proces van herbestemming van de school 

van kraakpand tot gelegaliseerd centrum voor kunst, 

cultuur en ambacht met ateliers en zalen voor concert, 

dans en theater. Het zijn voorlopers voor wat ze in het 

Havenkwartier in Deventer gaat doen. 

 

De ontwikkeling van het creatieve Havenkwartier 

Deventer 

Het Havenkwartier in Deventer is een typisch voorbeeld 

van een in verval geraakt, rommelig en onaantrekkelijk 

voormalig industriegebied dat door de inzet van 

kunstenaars en creatievelingen nieuw leven ingeblazen 

krijgt, maar op een gegeven moment zijn ziel dreigt te 

verliezen. ‘Je kunt zien dat er lineair ontwikkeld is. Dat 

zie je nu terug in de geringe diversiteit aan bewoners en 

ondernemers.’  

 

Aukje is één van de pioniers. Zo’n twaalf jaar geleden 

trekt ze met andere autonomen naar het Havenkwartier. 

‘Zo’n ogenschijnlijke gribusplek trekt vaak kunstenaars 

en creatieve ondernemers aan. Zij zien mogelijkheden 

die anderen niet zien.’ De gemeente moedigde die 
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eerste ontwikkelingen aan, waardoor de uitstraling van 

het gebied steeds positiever werd.  

Het lukt alleen niet om de eerste initiatiefnemers bij de 

verdere ontwikkeling te blijven betrekken. Hun rijkdom 

wordt niet gebruikt bij de verdere uitwerking van 

plannen voor het gebied. Enerzijds ligt dat aan de lage 

organisatiegraad, anderzijds kiest de gemeente 

ondubbelzinnig voor kavelverkoop voor woningen voor 

een doelgroep van tweeverdieners. ‘Een aantal nieuwe 

bewoners mist nu de reuring en het artistieke, wat hen 

aanvankelijk hier naartoe trok’, zegt Aukje. Maar dat de 

gemeente hier geld wil verdienen, snapt ze ook wel 

want het gebied stond al lang leeg en de kosten liepen 

op 

 

Inclusieve gebiedsontwikkeling 

Recent heeft Aukje op uitnodiging van de provincie in 

het Stadscafé verteld over de ontwikkeling van het 

Havenkwartier. Dat café maakt deel uit van de 

Stadsbeweging, die door de provincie in gang is gezet 

om de steden in Overijssel sterk te houden. Een 

soortgelijk initiatief is het netwerk de Woonkeuken. Dat 

verbindt mensen die zich betrokken voelen bij de 

transformatie van (leegstaand) vastgoed, toekomstig 

wonen en de kwaliteit van de leefomgeving in Overijssel.  

Op die plekken krijgt Aukje steeds meer gehoor voor 

haar boodschap van inclusieve gebiedsontwikkeling in 

combinatie met community building. ‘Ik streef naar 
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bezielde plekken en een holistische benadering ervan 

met aandacht voor een diversiteit aan bestemmingen en 

doelgroepen, de inzet van lokale energie van de 

samenleving en een aantrekkelijke menselijke maat. 

Projectontwikkelaars zien dit belang ook steeds meer,’ 

zegt ze, ‘en ik kan helpen om beide werelden bij elkaar 

te brengen.’  

 

Maar ze stuit ook wel haar neus of moet het juiste 

moment afwachten. Zo zou ze graag een regeling zien 

die het mogelijk maakt om pioniers te belonen voor hun 

investeringen in de kwaliteit en levendigheid van een 

gebied, bijvoorbeeld via een opslag op de kavelprijs. 

‘Gun ze een voordeel, zie hen als waardemaker, 

compenseer hun inzet’ zegt ze. Zo’n regeling bestaat 

echter nog niet.  

Ander voorbeeld: met verschillende wethouders in 

Deventer heeft ze goede gesprekken en ze weet hen te 

interesseren voor haar aanpak, maar dan doemen 

allerlei praktische zaken op, zoals vervuilde grond of 

rentelasten, die de voortgang blokkeren. ‘Kan het geen 

regelvrije zone worden?’ opperde ze eens, maar hoe 

sympathiek het idee ook is, de wethouder zal dat nooit 

omarmen want hij heeft ook te maken met ander beleid.  

Zal de nieuwe Omgevingswet - die er aankomt - 

overheden wel speelruimte bieden voor inclusieve 

gebiedsontwikkeling, waarmee de ziel van een gebied 

behouden blijft? Ze weet het niet. Dat weerhoudt haar 



41 
 

overigens niet ‘om die bouwjongens te willen uitdagen: 

kom eens los, doe eens iets geks, iets wat ongebruikelijk 

of ongeoorloofd is. Maar vermijdt de zogenaamde 

lokhipster, want mensen voelen dat direct. Dat is teveel 

een concept en voelt niet authentiek, je moet loyaal en 

puur blijven, eerlijke zaken verkopen en vertellen, en 

niet zo’n baardmans naast het bouwbord neerzetten, 

die leuke dingetjes doet in een moestuintje.’  

 

Hoe je de cyclus van herontwikkeling van een vervallen 

gebied van lineair proces kunt ombuigen naar een ander 

model, weet Aukje nog niet precies. ‘Ik hou van 

hersenkrakers’, zegt ze, ‘en dit is er één van, maar het 

hele antwoord heb ik nog niet, wel een beeld. Het zal in 

ieder geval complexer zijn en meerdere ritmes en 

verbindingen hebben, zoals dat gaat in een samenleving 

of community.’ Daar aan de overkant - en zij wijst over 

het water - ligt het Haveneiland. Er zijn plannen met van 

alles op recreatief gebied en watersport. Dat ziet er 

allemaal heel erg leuk uit. Maar wat ze doen is alles wat 

er nu is wegpoetsen. Een schone lei, tabula rasa. Heerlijk 

is dat, en dan lekker ontwerpen.  

 

‘Ik snap dat’, zegt ze, ‘want ik heb zelf twee jaar 

architectuur gestudeerd aan de Academie voor 

Bouwkunst in Rotterdam. En soms is het nodig, maar 

hier juist niet, niet op déze plek. De creatieve 

ondernemers die er nu zitten en er willen blijven zijn 
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juist erg interessant om als initiatiefnemers mee te 

nemen en te behouden en zo het gebied te verrijken’, 

zegt ze vol vuur. ‘Stap op ze af, ga in gesprek, geef ze 

een rol en waardeer dat! Dat ben ik eigenlijk heel mijn 

leven al aan het doen’, zegt ze lachend.  

 

Werken als constructief opbouwer 

In 2008 werkt Aukje een korte periode als artist in 

residence bij het EKWC, het Europees Keramisch 

Werkcentrum, toen nog in Den Bosch. Daar is de 

lichtsculptuur Porte Parole gemaakt als baken voor de 

nieuwe koers van het Havenkwartier in Deventer. ‘Het 

grappige is dat de staf van het EKWC mij typeerde als 

opbouwer’, zegt ze. Dat klopt en ze herkent het ook. Ze 

had civiel ingenieur moeten worden. ‘Ik houd van de 

spanning tussen vorm, techniek en ruimtelijkheid, ik 

herken kwaliteit en weet die te benutten in een 

ontwerp. Ik kan lyrisch worden van bruggen en 

waterstaatswerken (kunstwerken!) waar het 

ingenieurschap en de beeldende kunstenaar bij elkaar 

komen.’ Ook in haar werk als gebiedsontwikkelaar ziet 

ze dat terug.  

 

Eigenlijk is zo’n kunstwerk een mooie metafoor voor hoe 

ze werkt. ‘Constructies bouwen, of beter nog: 

relatiestructuren bouwen en mensen sterk maken, en 

een goed fundament leggen opdat anderen daarmee 

verder kunnen.’ Een stad mooier maken betekent voor 
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haar primair dat er een constructie onder zit die klopt. 

Dat doet ze nu ook als binnenstadsmanager in Kampen. 

‘Ik ga dan net zo lang doorvragen totdat de stakeholders 

wel goed georganiseerd zijn’, zegt ze. Ze is dan bezig met 

het organiseren van de condities voor kwaliteit. Dat 

betekent ook naar de mensen toe gaan, rekening 

houden met hun lokale cultuur en normen, mensen een 

duwtje geven in de goede richting, streng zijn en “de 

tijger in haar ogen laten spreken” (zoals Yilmaz zegt, 

uitbater van het Grand Café Efes in de binnenstad van 

Kampen), anderen erbij halen, inspireren, coachen, 

kortom: mensen empoweren, en dat kan ik en vind ik 

heel leuk om te doen.’ 

 

Over de rol van de provincie Overijssel  

In de Woonkeuken (een initiatief van provincie 

Overijssel) hebben Aukje en Janneke elkaar eerder 

ontmoet. Janneke is nu benieuwd naar de ervaringen 

van Aukje met hoe de provincie werkt. Bijvoorbeeld over 

de provincie als facilitator van netwerken zoals de 

Stadsbeweging en de Woonkeuken en of de provincie er 

voldoende in slaagt om verschillende werelden (zoals de 

straat en de chic) met elkaar en het provinciaal beleid te 

verbinden. 

 

Aukje hoopt - hoewel zoekende - oprecht dat platforms 

zoals de Stadsbeweging en de Woonkeuken door gaan. 

‘De bouwopgave verandert, we moeten anders tegen 
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gebiedsontwikkeling aankijken en er dienen zich nieuwe 

vraagstukken aan (leegstand, klimaat, 

gezinssamenstelling, leefgedrag) en de bouwwereld 

verandert echt niet uit zichzelf,’ zegt Aukje. Daar heeft 

ze de provincie hard bij nodig, niet op de laatste plaats 

om het netwerk in stand te houden. ‘Ik heb ook de 

indruk dat de provincie zoekende is en dat vind ik wel 

mooi - in plaats van dat de provincie al beleid 

vastgesteld heeft en dat gaat uitvoeren. Ik zou zo’n idee 

als een weegschaal of antenne graag willen inbouwen in 

de zoektocht van de provincie. Dat zie ik dan als 

verzameling mensen die samen een weegschaal vormen, 

ongeveer zoals Ferenc van Damme in Overijssel dat 

bijvoorbeeld doet.’ Wat Ferenc tot een echte verbinder 

maakt is dat hij zich goed kan inleven in de inwoners van 

Overijssel én in de bestuurders. Hij schakelt en makelt 

geestdriftig tussen beide werelden en probeert ze met 

passie te verbinden. ‘Vanuit een zoekende houding zou 

de provincie op vergelijkbare wijze Overijsselaars 

kunnen uitnodigen om in gesprek te komen over hun 

ideeën of plannen,’ zegt Aukje. ‘Vervolgens kan de 

provincie er de juiste groep mensen omheen zetten om 

te helpen bij de verdere uitwerking.’  

 

‘Zo’n uitnodigende en naar buiten gerichte houding 

vraagt wel om een bepaald slag mensen in het 

provinciehuis,’ zegt Aukje. Ze denkt aan types zoals 

Bjorn Edelenbos en Bart Ellenbroek, die niet de hele de 
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dag achter hun bureau zitten, maar de bruisplekken 

opzoeken en netwerken bouwen. In Kampen maakt 

Aukje (‘mijn kantoor is de binnenstad’) er zelf 

bijvoorbeeld een gewoonte van om overleg met 

ambtenaren te organiseren in restaurants of 

koffietenten in de binnenstad. Zo probeert ze de 

binnenstad in de harten te krijgen van de ambtenaren 

en hen bewust te maken voor wie of voor welke plek ze 

feitelijk aan het werk zijn. Dat raadt ze ook de 

provinciale ambtenaren aan: ‘ga er op uit, je wordt 

gelukkiger in je werk als je weet voor wie je nu precies 

bezig bent en die inwoner voelt dan ook dat het mét 

hem of haar is in plaats van over hem of haar. Je krijgt 

dan een heel andere relatie.’ Tegelijkertijd zijn we er ons 

aan deze tafel in Fooddock ook van bewust dat je dat 

wel moet durven. Niet iedereen is dat gegeven, maar 

tijger Aukje wel.  
 

Het gesprek met Aukje vond plaats op 24 augustus 2018 en is 

opgetekend door Peter Heerema. 
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4 Ouderen behouden bij 

Caroline de regie over hun 

leven 

  

‘Eigenzinnig ouder worden’ is het motto van de 

onderneming die in 2015 door Caroline Coumans 

is opgericht om huisvesting en diensten voor 

ouderen te ontwikkelen en hen te ondersteunen 

bij het realiseren van een betekenisvol, plezierig 

leven. Na een werkzaam leven van 25 jaar in de 

ouderenzorg heeft zij de sprong gewaagd om 

buiten de geregelde systeemwereld van de zorg 

als maatschappelijk zorgondernemer aan de 

slag te gaan.  

 

De onderneming van Caroline heet Brokant. Een 

vooruitziende blik kan haar niet ontzegd worden, want 

in onze vergrijzende samenleving neemt de behoefte 

aan nieuwe woonzorgvormen snel toe, met name voor 

de groeiende groep vitale ouderen. Opmerkelijk genoeg 

betekent dat echter geenszins dat nieuwe initiatieven, 

zoals dat van Caroline, gemakkelijk gerealiseerd worden. 

Janneke Wessels en ik spreken Caroline bij haar thuis in 

Hengelo. We zijn benieuwd naar wat haar drijft en hoe 

ze ondanks tegenslagen de moed er in houdt. En vooral 
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ook naar wat zij vindt dat de systeemwereld zou kunnen 

doen om haar verder te helpen.  

 

‘Ik geloof dat ik nu een bedrijf aan het oprichten ben dat 

heel sterk mijzelf weerspiegelt’, zegt Caroline 

halverwege ons gesprek. ‘Ik ben zelf ook behoorlijk 

eigenzinnig en ik zie dat terug bij veel oudere mensen 

die niet meer de schijn, een rol of een positie hoeven op 

te houden. Die kunnen heel erg zichzelf zijn. Wat mij dan 

wel verdrietig maakt is wanneer ze in de reguliere 

wereld van de ouderenzorg de regie over hun laatste 

reis kwijt raken en zich soms willoos voegen aan wat 

anderen (meestal met de beste bedoelingen, daar niet 

van) hen voorschrijven. Ik vind dat zo’n betutteling, zo’n 

ondermijning van eigenaarschap’.  

 

‘Ik heb in dat opzicht veel geleerd van mijn moeder’, 

zegt Caroline. ‘Mijn moeder was het toonbeeld van een 

vrouw die zelf de regie van haar leven in handen wil 

houden. Zij heeft mij gevormd en eigenlijk ook gemaakt 

dat ik het moeilijk vind om onder een baas te werken. 

Juist ouderen moeten veel meer eigenzinnig mogen zijn’, 

zegt ze vol passie en overtuiging. ‘Ze hebben al een lang 

leven achter zich en willen ook in de laatste fase van 

betekenis zijn en leven zoals zij dat zelf willen’.  

 

Zelf de baas blijven over je leven 

‘Op een gegeven moment was ik het zó zat’, zegt 
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Caroline. ‘Ik werkte in een verpleeghuis en er werd het 

zoveelste kwaliteitskader geïntroduceerd, waardoor de 

verpleegkundigen nog meer data zouden moeten 

aanleveren en tegelijkertijd wisten dat het niet zou 

helpen. Dat is één van de redenen dat ik uit het systeem 

van de reguliere ouderenzorg ben gestapt’, zegt ze. Als 

jonge meid uit Haaksbergen toog ze naar het Westeinde 

Ziekenhuis in Den Haag om opgeleid te worden als 

verpleegkundige. Maar het werken in de zorg gaf haar 

toen niet genoeg voldoening. Daarom deed ze 

aansluitend nog een opleiding facilitair management in 

Groningen en voelt zich sindsdien zorger én 

ondernemer.  

 

‘Ik werk heel graag met ouderen, daar ligt mijn hart. Ik 

heb in grote en kleine organisaties en op verschillende 

niveaus in de ouderenzorg gewerkt, maar ik merkte dat 

het korset van regelgeving en de bemoeienis van 

anderen mij steeds meer tegen gingen staan’. Ook 

verbaasde het haar al langer dat in de zorg iedereen 

hetzelfde krijgt. Of je nu als oudere een eigen bijdrage 

van 2300 euro per maand betaalt of helemaal niets, 

maakt voor de huisvesting en dienstverlening die je 

krijgt niets uit. ‘Daar hoor je niemand over, het is bijna 

een taboe, terwijl ik het eigenlijk heel logisch vind dat als 

mensen extra’s willen, ze ook extra betalen. In wezen is 

dat de grondslag voor mijn bedrijf. Wat ik ontwikkel voor 

ouderen wil ik onafhankelijk van regelgeving doen en de 
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oudere moet zelf kunnen bepalen wat hij of zij wil’, zegt 

Caroline strijdvaardig. ‘Om dat te kunnen doen betekent 

het wel dat ze voor het grootste deel er zelf voor 

betalen’.  

 

Het Brokanthuis als vorm van baas in eigen huis 

In een kleurrijke brochure worden het concept en 

programma van Brokant toegelicht. “Het doel van 

Brokant is ouderen betekenis te laten ervaren en hen te 

ondersteunen bij het realiseren van een zinvol, veilig en 

plezierig leven zonder onnodige zorgen”, staat op pagina 

drie van de brochure. Brokant ontwikkelt daartoe 

diensten op het vlak van huisvesting, veiligheid, 

ondersteuning, gezelligheid en andere activiteiten. In 

feite doet Brokant alles behalve de zorg. Die doet ze niet 

zelf maar samen met de thuiszorg. 

 

Belangrijkste doelstelling van Brokant is het realiseren 

van Brokanthuizen voor zo’n 30 mensen die in bij elkaar 

wonen en daar vooral zelf de baas zijn. ‘Dertig is zo’n 

beetje het juiste aantal. De groep moet groot genoeg 

zijn om voldoende aansluiting te vinden en klein genoeg 

om niet te verdwalen’, zegt Caroline. ‘Het verschil met 

een gewoon huis is dat ik er wel 24-uur ondersteuning 

op zet. Zo kan er iedere dag een kok komen, maar als de 

mensen zelf pannenkoeken willen bakken, dan moeten 

ze dat vooral zelf doen’.  
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‘Het wezenlijke verschil tussen een Brokanthuis en 

andere vormen van beschut wonen is dat ik niet alles ga 

ontzorgen. Als iemand graag wil bridgen, dan zullen ze 

dat zelf moeten organiseren. Er is alleen hulp als dat 

nodig is’. Het vormt de kern van haar filosofie over 

zelfredzaamheid, betekenisvol leven en eigenaarschap.  

 

Ter illustratie vertelt ze ons het verhaal van de 

onaardige man met Parkinson, die ooit in een 

woonzorgcentrum in Oldenzaal kwam wonen. Hij vond 

zichzelf te goed, ook intellectueel gezien. Iedereen werd 

knettergek van die man, totdat hij de bibliotheek ging 

beheren en 1 keer in de maand een middag met 

klassieke muziek mocht organiseren, waar drie man 

kwam luisteren. Toen was het opgelost, probleem over. 

Totdat de man verhuisde naar een groter appartement 

in een ander complex. Hij overleed toen binnen een paar 

weken. ‘Hij was de betekenis in zijn leven kwijt geraakt’, 

zegt Caroline, ‘hij had geen rol meer in het sociale 

weefsel van de groep en dan kan het snel gaan op 

oudere leeftijd’. 

 

Een ondernemende idealist in de vastgoedwereld  

‘Het bedenken van het concept van het Brokanthuis was 

één ding’, zegt Caroline, ‘het daadwerkelijk realiseren is 

weer heel iets anders’. Het concept is geboren uit passie 

voor ouderen en een vorm van huisvesting als middel 

om betekenisvol en veilig te wonen. ‘Maar toen ik 
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hiermee eenmaal de boer op ging en vol vuur mijn 

verhaal vertelde, liep ik tot mijn verrassing tegen veel 

scepsis, rekenregels en bestaand beleid aan’. De scepsis 

kwam bijvoorbeeld van een wethouder, die ernstig 

twijfelde of het haar (‘zonder enige staat van dienst’) 

ooit zou lukken. De rekenregels gingen vooral over de in 

de vastgoedwereld gebruikelijke cijfers over rendement, 

exploitatiekosten en het verdienmodel. En het bestaand 

beleid leerde haar over de starheid van afgesproken 

woningbouwtaakstellingen en woningcontingenten.  

 

Wat voor haar als primaire huurder van een Brokanthuis 

een formule is om appartementen door te verhuren aan 

ouderen, moet voor een investeerder de zekerheid 

bieden dat het aparte wooneenheden zijn die bij 

onverhoopt mislukken van Brokant weer snel opnieuw in 

de markt te zetten zijn. ‘En dan gaat mijn concept 

plotseling over in onderhandeling over zo’n dertig 

wooneenheden, waarvoor geen woningcontingent 

beschikbaar is cq. waarvoor anderen geen contingent 

beschikbaar willen of kunnen stellen’, zegt Caroline. 

‘Daar had ik weinig ervaring mee en ook kijk ik er niet 

naar als interessante investering, maar als kans voor 

ouderen om betekenisvol samen te wonen’.  

 

‘Gelukkig ontmoet ik ook enthousiaste partijen, zoals 

woningcorporatie Welbions, die gewend is te werken 

met organisaties die een maatschappelijk doel 
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nastreven. Niet onbelangrijk is ook de Woonkeuken, die 

mede de oorzaak is dat ik het zo lang volhoud. Bij 

iemand als Joram Wortman van de provincie merk ik de 

sympathie en dat mijn idee hem raakt. Ik krijg nu ook 

een kleine subsidie van de provincie om een stap verder 

te komen. Niet alleen het geld is belangrijk, maar ook 

het vertrouwen dat het uitstraalt. De plekkenmakers 

hebben mij geholpen om het concept scherp te krijgen 

en te visualiseren en ook is projectontwikkelaar 

Kloosterman heel belangrijk voor mij’.  

 

Op dit moment heeft Caroline de zogenaamde 

Walhoflocatie in Hengelo op het oog, waar ooit de 

Amstelbrouwerij zat. Daar is ruimte voor 35 

wooneenheden. ‘Dan denk ik steeds: het is klaar, we 

gaan het doen en dan ben je zomaar 2 jaar verder, 

zonder dat ik goed snap waarom. Er is elke keer wel 

weer iets, wat het voor mij heel moeilijk maakt om de 

regie in handen te houden’. Bijvoorbeeld dat haar plan 

ook nog bekeken moet worden door de afdeling Welzijn 

van de gemeente. Of dat de rentabiliteit van haar plan 

zou verbeteren als ze wat koopappartementen zou 

toevoegen, wat vanwege het beperkte 

woningcontingent lastig blijkt te kunnen. Of dat partijen 

het betreuren dat in haar concept geen ruimte is voor 

ouderen met een smallere beurs, wat zij zelf ook jammer 

vindt, maar nu operationeel gewoonweg niet kan 

oppakken. Of dat een wethouder haar ambtelijk laat 
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afhandelen en zij haar plan voorlegt aan een 

beleidsambtenaar, die welwillend luistert maar een 

eventueel vervolg wel moet voorleggen aan het 

teamoverleg etcetera. 

 

Waar is de gids voor de mars door de instanties? 

Aan de muur in haar kantoorruimte hangt een spreuk 

van Pipi Langkous. Die spreuk luidt: “Ik heb het nog 

nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan”. Het typeert 

Caroline, eigenzinnig, ondernemend en gepassioneerd. 

En niet op de laatste plaats een volhouder. ‘Ik vind het 

gewoon belachelijk dat het mij niet zou lukken om in 

Hengelo, waar ik al 25 jaar woon en mijn netwerk heb, 

een Brokanthuis voor elkaar te krijgen, waar ik straks 

gewoon op de fiets naartoe zou kunnen gaan om te 

kijken of alles goed loopt’.  

 

Nu beschikte Pipi over superkracht en veel goudstukken 

om haar vrijgevochten leven te leiden. Caroline moet 

het met een bescheiden pot eigen middelen doen en 

haar inkomen als parttime beleidsadviseur bij een 

zorginstelling. ‘Er zou een soort gids moeten zijn’, zegt 

ze, ‘een soort buddy, iemand die met mij meekijkt en mij 

als het ware begeleidt in elke volgende stap in het 

proces ‘door de instanties heen’. De overheid stelt haar 

vaak de vraag wat zij dan nodig heeft. Die vraag vind ze 

best wel lastig. Inmiddels stelt zij zelf de vraag aan de 

overheid: wat moet ik doen om verder te komen? Is er 
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een haakje in de ambtelijke organisatie te vinden waar 

dit initiatief toch aan past, ondanks het gegeven dat 

Brokant dwars door de traditionele beleidskolommen 

heen snijdt? Maakt zij als stichting in plaats van 

commerciële BV met een maatschappelijke opdracht 

meer kans?  

 

Het is ontegenzeggelijk een belangrijk maatschappelijk 

vraagstuk waar Caroline haar tanden in heeft gezet. Het 

gaat over zorg en vergrijzing, over gezondheid en 

kwaliteit van leven, over eigenaarschap en 

zelfredzaamheid. Daarmee is het ook een 

dwarsdoorsnijdend vraagstuk dat lastig te vangen is in 

de traditionele kolommenstructuur van vele instanties. 

Ze weet dat het haar gaat lukken om Brokanthuizen te 

realiseren en er een succes van te maken. Onder 

diezelfde vlag is ze inmiddels ook het succesvolle 

initiatief Buuf gestart, een vorm van betaalde 

ondersteuning in de thuissituatie die door ouderen op 

eigen initiatief kan worden ingehuurd. ‘Misschien is het 

ook wel goed dat het wat langer duurt voordat het 

eerste Brokanthuis er staat. Ik leer nu veel van het 

proces. En als het eerste huis er eenmaal is, dan gaan de 

andere ongetwijfeld veel sneller’, zegt zij vol vertrouwen 

tot besluit.  
 

Het gesprek met Caroline vond plaats op 16 januari 2019 en is 

opgetekend door Peter Heerema. 
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5 Jaap Starkenburg zoekt 

 als goed rentmeester het 

 evenwicht in het landelijk 

 gebied 

 

Meer aandacht voor het landelijk gebied is de 

groene draad in het leven van Jaap Starkenburg, 

directeur-rentmeester van IJssellandschap. Zijn 

gedachtegoed wordt beïnvloed door het maken 

van verbindingen. De relatie leggen tussen 

landschap en natuur, stad en land en mens en 

dier is wat hem dagelijks bezighoudt. Deze 

zienswijze sluit aan bij het aloude verhaal van 

IJssellandschap, de stichting die sinds 1267 de 

natuur- en cultuurgrond rondom Deventer 

beheert, ontwikkelt en beschermt.  

 

De inspirerende geschiedenis van het landgoed, van 

oudsher een ensemble van functies, leert ons dat het 

landschap nog steeds heel goed met natuur, landbouw, 

economie en recreatie verweven kan zijn. Janneke 

Wessels en ik zijn op bezoek bij Jaap. We spreken hem in 

zijn kamer ten Huize Haere in Olst-Wijhe. We kijken uit 

over het in Engelse landschapstijl ontworpen, wit 

besneeuwde park van het landgoed en zijn onder de 
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indruk van de oeroude bomen en het magnifieke uitzicht 

op de uiterwaarden. Jaap is de directeur-rentmeester 

van IJssellandschap. We vragen hem naar zijn visie en 

wat die betekent voor het IJssellandschap.  

 

De wortels van Jaap liggen in Kollum (Fr.) waar hij 

opgroeit als boerenzoon. Zijn liefde voor het landschap, 

de natuur en het landwerk is hier gevormd. ‘Geweldig 

vond ik het om met de trekker het boerenland van mijn 

vader te maaien’, zegt Jaap, ‘terwijl ik tegelijkertijd de 

jonge weidevogels over de sloot bracht. Van zijn vader 

leert hij hoe het agrarische bedrijf in elkaar steekt. 

Tijdens zijn studie biologie werkt hij nog vaak mee op 

het boerenbedrijf. Maar hij besluit, net als zijn broers en 

zussen, dat een leven lang boeren niet aan hem besteed 

is. 

 

In 1985 wordt hij docent milieukunde aan hogeschool 

Windesheim in Zwolle. ‘Ik ben echt het type leraar dat 

graag jonge mensen meeneemt in het vak. 

Leerprocessen verrijken de geest. Ik heb daar veel goede 

herinneringen liggen’, zegt Jaap. In die tijd maakt hij ook 

kennis met de stichting IJssellandschap, de 

rechtsvoorganger van "de Verenigde Gestichten" die 

landgoederen en boerderijen rondom Deventer beheert. 

Hij wordt gevraagd om mee te denken over de 

toekomstvisie van IJssellandschap. Samen met zijn 

studenten verdiept hij zich in het grootgrondbezit. 
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‘Tijdens het werken aan de visie “goed 

rentmeesterschap” werd ik aangetrokken door de 

waarde van het gebied. Het belang van het lange termijn 

denken en de toegevoegde waarde van de 

bestaansgrond van de landgoederen, drong zich tijdens 

het vooronderzoek al op’, herinnert Jaap zich.  

 

In 1996 begint hij bij de provincie Overijssel en wordt 

programmaleider cultuurverandering. Daar houdt hij 

zich bezig met de interne organisatiecultuur. ‘Een 

geweldige leerschool’, zegt Jaap vol overtuiging. ‘Dat 

heeft ook mijn grondhouding richting de provincie en 

overheden in het algemeen gevormd. Mijn ervaring is 

dat ambtenaren vanuit een positieve drive oprecht 

maatschappelijk geïnteresseerd zijn in de samenleving 

en dus veranderaar moeten zijn. Voor de korte termijn 

nemen ze belangrijke beslissingen, die ook voor de lange 

termijn gelden. Net zoals rentmeesters dat doen. Maar 

de provincie is ook een politieke organisatie. Op tal van 

manieren wordt inbreuk op ambtenaren - schap 

uitgeoefend. De bureaucratie zorgt voor versmalling, 

iedereen kent het zogenaamde hokjesdenken wel. 

Binnen de organisatie weten ambtenaren niet zo goed 

van elkaar wat ze doen. Ik zelf heb nu als buitenstaander 

soms een beter overzicht lijkt het wel.  

Ik denk dat het ambtelijk bestel om veel redenen baat 

heeft bij zelfreflectie en zichzelf met regelmaat 

fundamentele vragen moet stellen als: "Wat is de 
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waarde van bureaucratie?", "Wat houdt mijn 

professionaliteit in?", "Wat voor type ambtenaar zet je 

op welke opdracht?" Ik ben van mening dat meer dan 

ooit steengoede ambtenaren nodig zijn om de 

samenleving overeind te houden.' 

 

Rentmeester van IJssellandschap  

Jaap zijn roots liggen in het veld. "Hij heeft de wens om 

actiever verbinding te leggen tussen natuur, landbouw, 

economie, recreatie en waterveiligheid". Zijn technische 

achtergrond en creatieve drive komen bij elkaar 

wanneer hij in directeur-rentmeester van 

IJssellandschap wordt.  

 

IJssellandschap heeft een indrukwekkende historie en is 

van oorsprong verweven met zorg. Het monumentale 

pand aan de Brink, waar tot voor kort de bibliotheek was 

gehuisvest, was een gasthuis en verwijst naar die tijd. 

Gasthuizen waren een hotel, bejaardenhuis en 

ziekenhuis voor ouderen en zieken ineen. De toen nog 

Verenigde Gestichten kreeg giften uit legaat en 

bezittingen van boeren of landbezitters. In ruil voor een 

plekje in de hemel of het kostje voor de oude dag lieten 

zij gronden of soms complete hoeves na. In 1986 is de 

Verenigde Gestichten in zorg voor het landschap en zorg 

voor ouderen en zieken gesplitst.  
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Landschap is de basis van IJssellandschap van nu. 

‘Gelukkig zijn we onafhankelijk. We zijn dus niet 

gebonden aan subsidiestromen zoals een 

natuurbeschermingsorganisatie,’ zegt Jaap. 

‘IJssellandschap is eigenaar van de gronden die voor niks 

op de balans staan. Die gezonde basis houden we graag 

zo.’  

 

De rentmeester is de oppasser van het landgoed. Hij 

regelt de pachtcontracten, int de pachtgelden, doet de 

aanbesteding van de boskap en harkt een paar procent 

subsidie binnen. ‘Wij zijn afhankelijk van het welzijn van 

onze pachters, die genereren onze inkomsten’, legt Jaap 

uit. ‘Als het hen goed gaat, gaat het ons goed. Als de 

wereld van landbouw en pachters instort, gaat het ons 

niet goed.’ Landgoederen moeten volgens Jaap meegaan 

met nieuwe ontwikkelingen. IJssellandschap heeft 

gronden en is rijk, maar grond alleen is niet liquide. ‘Ik 

denk dat er bijvoorbeeld ook een rol voor landgoederen 

is weggelegd om mensen met veel passie en drive van 

hier naar toe te halen en een stuk grond te bieden.’ 

Door het aantrekkelijke landschap, de natuur, de 

vruchtbare landbouwgrond en de cultuurhistorie goed 

te beheren, kan IJssellandschap naast het materiële ook 

de immateriële waarde, - de identiteit, beleving en 

recreatieve waarde rondom de stad en het landschap-, 

blijven ontwikkelen. Het IJssellandschap is verrijkt door 

legaten, maar zorgt van oudsher ook voor de medemens 
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en geeft terug aan de samenleving. ‘Daarmee’, zegt Jaap 

trots, ‘zijn we van grote waarde voor de omgeving en de 

inwoners van de stad. Om te kunnen wonen, werken en 

te recreëren.’  

 

Evenwicht is de deugd in het midden 

De tijden veranderen en de rentmeester dus ook. ‘Ik heb 

een modern beroep’, zegt Jaap. ‘Continu op zoek naar 

het goede evenwicht tussen de korte en de lange 

termijn, het gebruik en de draagkracht en tussen de 

verschillende functies van het landgoed. Dat is mijn taak 

en visie van goed rentmeesterschap.’  

 

Jaap noemt de functie van ‘rentmeester-landmeester’, 

die als zorgdrager invulling geeft aan het beheer van het 

landschap met haar singels, lanen, solitaire bomen, 

hooiweiden, beken en uiterwaarden. Het onderhouden 

van de bossen met hoge natuurwaarden, het opleveren 

van de houtoogst, het aantrekkelijk maken van 

recreatie, het restaureren van de landgoederen en 

landhuizen en het onderhouden van de hoeves voor de 

landbouw. Daarnaast is de rentmeester-

vertegenwoordiger, ofwel de gebiedsautoriteit. De 

hoeder van waarden voor ruimtelijke ontwikkelingen 

van onder meer water, milieu, verkeer en de woningen 

in het gebied. De rentmeester, Jaap de bioloog én 

boerenjongen, ziet vooral kansen voor IJssellandschap 

als gebiedsontwikkelaar. ‘Om goede landbouw mogelijk 
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te maken zijn we continu op zoek naar het evenwicht 

tussen levensvatbare landbouw en natuur en economie. 

"Natuurderij Keizersrande" is een succesvol 

voorbeeldproject waar natuur, rivier en landbouw 

samengaan. "Heerlijkheid Linde" in Linderveld moet 

slagen als verbinding met stad en de natuurlijke 

omgeving. Daarnaast de duurzame initiatieven op 

vrijkomende erven en hoeves waar niet meer geboerd 

wordt, zoals "Nieuw Veldhuis". Wonen en werken met 

zorgfuncties heeft de toekomst, met als inzet de 

meerwaarde van het naoberschap.' 

 

Natuurderij Keizersrande 

De boeren boeren en de natuurbeheerders beheren 

natuur. Zo gaat het al enige tijd in Nederland, waarbij de 

natuurlijke samenhang tussen flora en fauna en het 

boerenbedrijf bijna is verdwenen. ‘De weidevogels 

kennen we alleen nog van vroeger en de veldleeuwerik 

hoor je bijna niet meer,' zegt Jaap. De hedendaagse 

rentmeester heeft nog een lans te breken.  

 

Ook IJssellandschap richtte zich lang enkel op landbouw, 

met minder aandacht voor het natuurlijke landschap. 

Daarom voelt Jaap de dringende taak om weer meer 

natuur in te brengen. Uiterwaarden zijn bestemd als 

natuur en daar wil hij weer meer van. Er zijn tal 

voorbeelden van goede samenwerking tussen Rijk en 

regionale overheden, zoals "Ruimte voor de rivier" of 
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"Natuur in de uiterwaarde". Toch is vaak de oplossing bij 

zo’n project: ‘De boer eruit en een kudde vee erin.’ Jaap 

is ervan overtuigd dat de boer ook aan natuurbeheer 

kan doen. Hij vatte het idee op om in de uiterwaarden 

een boerenbedrijf te combineren met optimaal water- 

en natuurbeheer. Het gedachtegoed kreeg gestalte in de 

Natuurderij Keizersrande, waar biologisch-dynamische 

landbouw op duurzame en gezonde wijze in een 

gesloten systeem wordt toegepast. Produceren uit 

Moeder Natuur zonder meststoffen van buiten, is de 

filosofie. Bij toeval klopte ondernemer Annette 

Harberink op het goede moment aan. Zij is nu de boerin 

van de Natuurderij Keizersrande. 

 

‘Door stug vol te houden en doorlopend te blijven 

lobbyen is het project tot stand gekomen', zegt Jaap. 

'Een goed idee is niet zo moeilijk, maar een goed idee 

van de grond krijgen wel. Het is een godswonder dat we 

dit gebied natuurrijp hebben kunnen maken. Alle 

overheden, van gemeenteraad tot de staatssecretaris, 

kregen we mee in het traject. Maar ergens halverwege 

de ambtelijke rit ging het fout. De vergunningen om te 

mogen bouwen in het uiterwaardengebied konden niet 

worden verleend. Dat was achteraf best logisch en 

binnen de provincie niet goed afgestemd. Van 

vergunningverleners mag worden verwacht dat ze de 

letter van de wet in acht nemen. De lange rechtsgang 

die volgde en waar uiteindelijk de landsadvocaat bij aan 
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te pas is gekomen, mondde uit in een compromis. Toen 

werd duidelijk dat de Natuurderij er toch kon komen in 

de geest van de wet zoals de wetgever het bedoeld 

heeft. Op een belangrijk aantal onderdelen zit de wet- 

en regelgeving het zoeken naar een nieuw evenwicht 

tussen ecologie en economie en landschap en landbouw 

in de landerijen nog steeds in de weg.'  

 

Uiteindelijk is de Natuurderij Keizersrande door het 

krachtige sluitende verhaal met veel verbeeldingskracht 

en vooral door de steun en medewerking van gemeente, 

provincie en Rijkswaterstaat weer in beweging 

gekomen. De belangrijkste bijdrage kwam van het Rijk, 

dat open stond voor het experiment en als geen ander 

de noodzaak van maatschappelijke ontwikkelingen ziet. 

Geef het landschap een nieuwe boost en betaal ervoor. 

In 2013 is de Natuurderij Keizersrande officieel geopend 

door de commissaris van de Koning.  

 

Inmiddels worden de weidegronden van de 

uiterwaarden extensief begraasd door melkvee, de 

roodbonte MRIJ koeien, en op de akkers is graanteelt 

met ruimte voor andere planten en akkervogels. De 

natuur profiteert. Ook wanneer de doorstroom optimaal 

is bij hoog water levert het een aantrekkelijk landschap 

op waar het goed toeven is voor recreanten. De stand 

van de weidevogels en een keur aan andere broedende 

soorten neemt toe. ‘Economisch moeten we wel de 
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vinger aan de pols houden, maar op het model ben ik 

zeer trots’, zegt Jaap. ‘Ik heb veel respect voor Annette, 

die er zes jaar voorbereiding in heeft gestoken en nu 

voor eigen rekening en risico het bedrijf runt. De 

Natuurderij Keizersrande blijft hoe dan ook ons 

geesteskind. Noem het de icoon voor IJssellandschap.' 

 

Heerlijkheid Linde in Linderveld 

In 2017 heeft IJssellandschap samen met een grote 

groep bewoners uit de omgeving het plan voor het 

Linderveld met maatschappelijk rendement voorgelegd 

aan de gemeente Deventer. Het is een integraal 

gebiedsplan met een nieuw te ontwikkelen type 

landbouw met korte keten gericht op de stad. Het 

voedsel komt van en uit het natuurgebied. Tuinafval 

wordt verzameld, gecomposteerd en voor mest 

gebruikt, exact zoals gebruikelijk was in vroegere tijden, 

toen natuur en landbouw als vanzelfsprekend hand in 

hand gingen. Jaap noemt het ook wel karma. ‘Alles uit 

het verleden leidt naar de visie "Heerlijkheid Linde". De 

naam Heerlijkheid vonden we zelfs terug op een oude 

kaart.’  

 

Het gebied ligt aan de noordkant van Deventer, grenst 

aan de wijk de Vijfhoek, met 25.000 inwoners een grote 

nog jonge wijk van Deventer. Het Linderveld is ooit als 

industrieterrein aangekocht om bedrijven te 

ontwikkelen. Dit plan is gesneuveld bij de Raad van 
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State. Net als de plannen voor recreatie-, woon-, en 

zonneparken, die ook nooit van de grond zijn gekomen. 

Het gaat om 85 hectare landschap en natuurlijk schoon 

met veel oorspronkelijke structuren, gelegen pal tegen 

de stad. De boeren zijn weg en de boerderijen worden 

antikraak of verhuurd bewoond. Het gebied is een 

bijzonder aantrekkelijk gebied pal tegen de stad aan. Dit 

moeten we koesteren. 

 

Ondanks de steun van belangenverenigingen en de 

bevolking werd het plan en het bod op het totaal van 

IJssellandschap afgewezen. Van het totaal van 85 ha. 

werd 23 ha. verkocht. ‘We zijn nog steeds 

geïnteresseerd’, zegt Jaap volhardend. ‘Op het moment 

onderzoeken we samen met de gemeente de 

haalbaarheid van een nieuw plan voor Heerlijkheid 

Linde, om met minder grond een boerderij met koeien, 

een boerderijwinkel, lokaal geproduceerde producten, 

horeca en een plek voor zorg te realiseren. Maar net als 

destijds bij Natuurderij Keizersrande loopt het nu spaak 

op wet- en regelgeving en zitten we in een impasse. Dit 

komt voort uit het Programma Aanpak Stikstof (PAS) van 

de overheid met maatregelen om de uitstoot van 

stikstof te verminderen’.  

Boerderij Heerlijkheid Linde is helemaal volgens de 

ideeën van kringlooplandbouw à la Minister Schouten, 

maar kan niet om die regelgeving van de PAS heen. Ook 

niet als de boerderij wordt verplaatst. De gemeente is 
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nu wel met de provincie in gesprek om te proberen deze 

hobbel te slechten. Dat is qua regelgeving niet 

gemakkelijk want het heeft nationale en internationale 

achtergronden. ‘Ik wil doen wat nodig is om deze streek 

vitaal te houden en met Linderveld, onze expertise en 

inzet kunnen we iets goeds toevoegen. Daarmee kunnen 

we betekenis geven aan de omgeving. Maar het is alleen 

haalbaar als wetgeving ruimte biedt aan “bijzondere 

dingen mogelijk maken”. Daar vraagt deze tijd om. Ik 

praat voor eigen parochie, maar het is jammer dat dit 

soort projecten sneuvelen’, besluit Jaap. ‘Terwijl notities 

als "Kringlooplandbouw, " of "Nederland koploper in..." 

ons aanmoedigen.’ 

 

Nieuw Veldhuis 

Aan de noordkant van Deventer ligt "De Veldhuizen", 

het oudste landgoed van IJssellandschap. Het is een 

prachtig natuur- en bosgebied, met boerenerven. ‘Het 

boerenbestand in onze provincie is relatief jong, maar 

sommige boeren stoppen ermee en dan staat een 

boerderij vrij. Hoe breng je die onder? Dat zijn discussies 

die ik met overheden wil voeren’, zegt Jaap. Landgoed 

De Veldhuizen is een terrein met vier boerderijen en een 

geschiedenis die dateert uit de 13e eeuw. 'We willen een 

geheel nieuwe erfinvulling geven aan de hoeve waar de 

boerderij Nieuw Veldhuis staat.' Hanna Struik, 

ondernemer uit de zorg, heeft zich met een zorgkwekerij 

(vaste planten) gevestigd. IJssellandschap richt zich op 
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de bouw van seniorenwoningen. ‘Dat doen we samen 

met Humanitas', zegt Jaap, ‘de organisatie die vanuit 

humanistische grondslag nieuwe gemengde 

gemeenschappen ontwikkelt. Humanitas wil hier een 

wooneenheid voor de demente medemens realiseren.'  

 

Jaap is zeer enthousiast over het plan "Nieuw Veldhuis", 

dat veel verder gaat dan het beleid "rood voor rood". 60 

jaar geleden waren deze hoeves een boerencentra en 

een bron van werkgelegenheid, met vaak drie of vier 

generaties en een keur aan personeel. De bedrijvigheid 

van toen is een inspiratiebron voor nu. Wij zijn ervan 

overtuigd dat het nieuwe type naoberschap voor nieuwe 

vitaliteit in de streek zorgt. Het idee om economisch en 

sociale waarde uit de grond te halen en weer elders te 

investeren is niet alleen voor gemeentes interessant, 

maar ook voor IJssellandschap. Die erven zijn geschikt 

voor nieuwe vormen van werken en wonen en zorg of 

combinaties daarvan. Bouw de nieuwe erven onder 

architectuur en het worden de monumentale 

erfgoederen van de toekomst. 

 

Rol voor de provincie 

‘We zitten in dynamische tijden met grote belangrijke 

maatschappelijk vraagstukken. Eén van de punten waar 

ik voor pleit en samen met de provincie aan wil werken 

is ruimte in wet- en regelgeving, waardoor voluit 

geëxperimenteerd kan worden. Ik vraag om speelruimte 
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voor nieuwe ontdekkingen, zegt Jaap. ‘Ik kom nog te 

vaak onzekere ambtenaren tegen met als gevolg lange 

procedures als ik zaken wil doen. Voor dit proces ben ik 

op zoek naar een vrijere rol van de provinciale 

ambtenaren. Ik denk aan een “onderzoekslab met 

bewegingsruimte”. Het gaat om projecten met een 

eindtijd en een helder kader die worden gesteund door 

het bevoegd gezag met een mandaat (van gedeputeerde 

of de provinciale staten). Binnen dat mandaat mag vrij 

gewerkt en geëxperimenteerd worden en mogen ook de 

ongewenste mislukkingen of tegenslagen plaatsvinden 

zonder hinder te ondervinden van de politiek.' 

 

‘Pilots en proeven voor kringlooplandbouw van Minister 

Schouten hebben ruimte nodig. Daarvoor zouden Rijk en 

provincie samen moeten optrekken. Als je het Annette 

van de Natuurderij Keizersrande vraagt, zegt ze: 'Geef 

me een joker!' Zij is degene die het harde werk doet en 

voedsel produceert. Stel haar in staat om dit op een 

goede manier tegen een goede prijs te doen. Zij zoekt 

vanuit naar natuurfilosofie ruimte buiten de strakke 

kaders van water en natuur. Niemand is gebaat bij een 

brij aan wetten en een afvinkcultuur. Reken op de 

mensen en vertrouw op hun vakmanschap. Dat heeft te 

maken met het "nieuwe vertrouwen" dat je nu overal 

hoort. De Omgevingswet komt eraan. Je kan nu in het 

kader van de omgevingswet regioplannen maken, maar 

de betekenis van het begrip "ruimte geven" (om 
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bijzondere dingen mogelijk te maken) moet nog ingevuld 

worden. Een oefening waar we met zijn allen voor 

staan’, zegt Jaap. ‘Participeren is in de basis goed met 

elkaar samenwerken.' 

 

'Binnenkort organiseren IJssellandschap en ambtenaren 

van gemeentes een Rentmeesterdag over het 

onderwerp “participeren is een oefening in wijsheid”. De 

wens om met elkaar te oefenen komt zowel van de 

ambtenaren als ons. Met de komst van de 

Omgevingswet neemt de onzekerheid over 

grondbeginselen en het gevaar van willekeur en 

rechtsongelijkheid, toe. Alles wordt zo anders. Niet zo 

lang geleden was het nog de overheid en de markt. Nu is 

het overheid en markt en de gemeenschap of de 

burgers. Dat vraagt nieuwe experimenteerruimte. De 

vitale ontwikkelingen in het landelijk gebied zijn vaak 

multifunctioneel; daar is de wetgeving nog niet op 

geënt’. 

 

‘Ik denk dat het heel belangrijk is wanneer je als regio 

durft te zeggen dat je een leerschool bent en precies 

formuleert wat de problemen zijn. Dit vraagt 

uithoudingsvermogen en veel debat. Een cruciale rol is 

weggelegd voor "openbaar burgerschap". Dat is echt 

participeren. Het zijn de professionals die de rol op zich 

nemen en druk opvoeren van buitenaf. Ik zie de 

provincie Overijssel steeds vaker naar buiten komen, 
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mede door het type ambtenaren dat wordt 

aangetrokken. Volgens mij is deze provincie echt in staat 

koplopers de ruimte te geven om zich verder te kunnen 

ontwikkelen. De rest volgt vanzelf.' 
 

Het gesprek met Jaap vond plaats op 23 januari 2019 en is 

opgetekend door Annemarie de Graaf. 
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6 Paula Konter breit met 

het Texperium aan 

nieuwe textiel uit Twente 

  
De Stichting Texperium in Haaksbergen is in 

2010 opgericht om de verwerking van textiele 

afval tot nieuwe producten met toegevoegde 

waarde te bevorderen. Het overgrote deel van 

dit afval wordt door consumenten nu nog 

weggegooid bij het restafval of ingezameld door 

afvalverwerkers en verdwijnt in 

verbrandingsovens. Het zou duurzamer en 

winstgevender zijn om textiele materialen te 

herwinnen en opnieuw te gebruiken, althans dat 

is de opdracht aan het Texperium als open 

innovatiecentrum om uit te zoeken.  

 

Als innovatiecentrum is het Texperium tegelijkertijd een 

bouwsteen om Twente opnieuw te profileren als 

textielregio. Ooit werkte bijvoorbeeld 80% van de 

beroepsbevolking van Haaksbergen in de lokale 

textielfabriek Jordaan & Zonen. Nu zal het Texperium 

niet de textielproductie zelf terughalen, maar kan het 

wel bijdragen aan een onderscheidend duurzaam profiel 

van de regio. Wij spreken hierover met Paula Konter, 
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sinds 2015 bestuurder van het Texperium. Janneke en ik 

zijn benieuwd naar wat het innovatiecentrum concreet 

doet en wat Paula’s rol is in de herprofilering van 

Twente.   

 

‘Waar ik naar zoek’, zegt Paula Konter, ‘is het samen met 

andere partijen realiseren van innovaties in de 

textielherverwerking en het toepassen van herwonnen 

materialen in nieuwe duurzame en winstgevende 

toepassingen. Dat is kort gezegd waarom de Stichting 

Texperium op aarde is’. Samenwerken vindt Paula 

onmisbaar in deze sector. Voor het Texperium is het 

zelfs een bestaansreden. ‘Voor wat het Texperium 

ontwikkelt’, zegt Paula, ‘zijn anderen nodig om het 

verder te brengen’.  

 

Trots pakt ze een kleine reiskoffer erbij, die ze open op 

tafel legt. In de koffer zitten diverse stalen van 

producten waarin herwonnen materiaal van het 

Texperium is verwerkt. Zo is uit materiaal van oude ABN-

uniformen een trui gemaakt voor de We Fashion, is van 

afgedankte kleding van het cabinepersoneel van de KLM 

een prachtige shawl gemaakt en is denimdoek 

ontwikkeld voor de HNST-jeanscollectie, die uit het 

momenteel maximaal haalbare percentage aan 

gerecycleerde grondstoffen bestaat. En kortgeleden is 

hier het idee geboren voor een nieuwe machine die de 

bovenkant van sportschoenen kan recyclen. De provincie 
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heeft voor dat project subsidie verstrekt.  

 

Van verbranden naar herwinnen 

Voorheen was het met textielafval meestal zo dat 

herdraagbare spullen werden ingezameld en hergebruikt 

en dat de rest, waar geen vraag naar was, werd 

verbrand. De noodzakelijke transitie van onze lineaire 

economie naar een circulaire economie, die ons ten 

goede komt, gaat die routine veranderen. ‘Ik zie dat het 

gebruiken van herwonnen vezels in economisch en 

maatschappelijk opzicht meer waarde toevoegt dan het 

verbranden ervan’, zegt Paula. ‘Daarom zijn wij vanaf de 

start aan de slag gegaan met het creëren van vraag en 

het zoeken en bijeenbrengen van partners die het 

halffabrikaat dat wij ontwikkelen willen en kunnen 

toepassen in een of ander product, dat zij op de markt 

kunnen brengen. Wij zijn de enige organisatie in 

Nederland die de mogelijkheden voor hergebruik van 

textiele grondstoffen op deze manier in een pre-

commercieel stadium onderzoekt, ontwikkelt en 

faciliteert en daartoe nieuwe technologieen voor 

recycling initieert’, zegt ze trots.  

 

Samenwerken in de keten 

We zitten in de kantoorruimte van het Texperium op het 

bedrijventerrein Stepelo in Haaksbergen. Achter ons 

hebben wij door een groot raam zicht op de proeffabriek 

met diverse machines en daarachter een loods met 
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balen gebruikt textiel. Aan de wand van het kantoor 

hangen ingelijste certificaten, oorkondes en een bewijs 

van erkenning dat het Texperium voldoet aan de 

kwaliteitscriteria voor leerbedrijven. In de hoek staat 

een levensgrote paspop met de spijkerbroek aan waarin 

herwonnen vezels verwerkt zijn. De buurman van de 

Stichting Texperium op dit terrein is het bedrijf 

Frankenhuis, grootschalig verwerker van textiele 

afvalstromen en “vader” van de Stichting. 

 

‘Eigenlijk zijn wij een soort ketenregisseur’, zegt Paula 

Konter. ‘Wij werken onder andere samen met retailers, 

wasserijen, kledingfabrikanten, weverijen en andere 

industriële partijen in een netwerk. In dat netwerk 

nemen wij de rol op ons om nieuwe consortia te 

vormen. Het idee is om bedrijven te faciliteren en te 

stimuleren dat zij op basis van door ons ontwikkelde 

proefmonsters stappen zetten om die garens te 

verwerken in nieuwe producten met toegevoegde 

waarde’. De innovatie verloopt bij het Texperium dus tot 

het moment van garenspinnen. ‘Dat was tot voor kort 

zo’, zegt Paula. ‘Er komt nu verandering in omdat het 

Texperium zelf ook op kleinschalige wijze gaat spinnen 

en garens gaat produceren. De reden daarvoor is dat we 

met concrete eigen producten de markt beter kunnen 

informeren en bedienen én dat we blij zijn als we over 

die producten feedback uit de markt krijgen waarmee 

we onze producten kunnen verbeteren’.  
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Een voorbeeld is de toepassing van vlaspolyester garen 

in werkkleding (schorten), die gedragen wordt door 

studenten van het plaatselijke ROC. Katoen is in dit 

schort vervangen door vlas omdat vlas veel duurzamer is 

dan katoen. Het Texperium heeft het nieuwe 

vlaspolyester garen ontwikkeld, gesponnen en verwerkt 

in de werkkleding. De gebruikservaringen van de ROC-

studenten worden teruggekoppeld naar het Texperium. 

Dat kan bijvoorbeeld gaan over de kleurechtheid of hoe 

vaak het product gewassen kan worden en kan leiden 

tot verbetering van het garen.  

 

Circulaire inkoop als game changer 

‘Ook bij opdrachtgevers merk ik een kentering. Circulaire 

inkoop wordt steeds belangrijker. Waar voorheen voor 

hen de prijs van een product doorslaggevend was, zijn 

dat steeds vaker de kwaliteit en de circulaire eisen waar 

het product aan moet voldoen’. Zo won het ministerie 

van Defensie recent een belangrijke internationale prijs 

voor duurzame inkoop. Het ging om de aanschaf van 

100.000 duurzame handdoeken en 10.000 washandjes 

voor de Nederlandse krijgsmacht. De handdoeken 

bestaan voor bijna de helft uit gerecycled katoen, 

afkomstig van gebruikt textiel. Het Texperium had een 

belangrijk aandeel in dit succes. Het was initiatiefnemer 

en medeontwikkelaar en werkte samen met andere 

partijen aan het eindproduct. ‘De handdoeken en 

washandjes voor Defensie zijn maar fractioneel 
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duurder’, zegt Paula, ‘en het mooie is dat je voor afval 

een hoogwaardige inzet vindt waardoor uiteindelijk na 

opschaling het hergebruik winstgevend gemaakt kan 

worden’.  

Tegelijk laat dit voorbeeld ook zien hoe oneerlijk de 

concurrentieposities soms kunnen zijn, want de strijd 

met de goedkope producten uit Bangladesh winnen zij 

hiermee niet als niet ook de misstanden daar en de 

werkelijke kosten in rekening worden gebracht. ‘Die 

misstanden zijn voor ons’, zegt Paula, ‘ook een 

belangrijke reden om met partners hier in de regio te 

werken en transparant te zijn over waar materialen 

vandaan komen. Daarmee kunnen we het verschil laten 

zien, niet alleen richting de consument, maar ook 

business-to-business’.  

 

Regionale profilering 

‘Ik merk dat er bij veel partijen grote animo is om de 

textiel terug te halen naar Twente en de regio opnieuw 

te profileren als textielregio’, zegt Paula. ‘Niet zoals 

vroeger met grootschalige textielproductie, maar 

veeleer op een onderscheidende, sociale en duurzame 

manier met innovaties en nicheproducten’. De 

ontwikkeling van het vlaspolyester garen door het 

Texperium is daarvan een mooi voorbeeld. Dat garen 

zelf is niet alleen duurzamer, het gaat ook over de 

regionale teelt van vlas, nieuwe manieren om het te 

benutten en om het vermarkten van natuurvezels. ‘Dat 
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kan er voor zorgen dat de teelt van hennep en vlas, die 

ooit hier in de regio dominant aanwezig was, terugkomt 

en dat de kennis over dit materiaal, over het spinnen en 

over andere verwerkingstechnieken behouden blijft. Dat 

is profijtelijk voor de economie en ook interessant als 

praktijkcasus voor studenten’.  

 

Zo verknoopt ze in het Texperium onderzoek en 

ontwikkeling, onderwijs en commercie aan elkaar. ‘Ik zie 

dat als gemeenschappelijk belang van de regio’, zegt 

Paula, ‘we moeten ketenpartners zijn, elke partij in de 

regio moet er baat bij hebben. We moeten delen en 

samenwerken met respect voor elkaars 

businessmodellen en gebruikmaken van elkaars ervaring 

en netwerken’. Nogmaals: de traditionele spinnerijen 

ziet zij niet zo snel terugkomen, maar wel bijvoorbeeld 

het spinnen van circulaire nicheproducten.  

 

Het zou ook mooi zijn als daar een vorm van continuïteit 

op zou komen op basis van een structurele stroom aan 

recyclaat. Dat brengt zekerheid over de 

grondstoftoevoer en vormt dus een basis voor 

investeringen. ‘De KLM-shawl was namelijk een 

eenmalige actie en wel heel goed voor onze exposure, 

maar daarna houdt het op, is er geen vervolg. Mede 

daarom hebben we besloten om zelf ook kleinschalig te 

gaan spinnen’.      
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De rol van de provincie 

‘De herintroductie van natuurvezel, waarover ik zojuist 

sprak’, zegt Paula, ’is ook een goed voorbeeld van het 

samenkomen van regionale cultuur, economie, 

bedrijfsleven en onderwijs. Na aanvankelijke aarzeling, 

heeft provincie Overijssel voor dit project subsidie 

verleend. Het project gaat nu door het leven als 

‘Bio2HighTex’ en er is veel belangstelling voor. Wel merk 

ik daarbij dat iedereen gebonden is aan de specifieke 

inrichting van het systeem waarin hij of zij werkt en 

opereert. Dat maakt me nogal afhankelijk van de 

persoonlijke inzet en belangstelling, maar over het 

algemeen vind ik de dialoog met de ambtenaren van de 

provincie prima. Kortere lijnen zouden mij overigens wel 

aanspreken’, zegt ze met een lach, ‘en een grotere 

zichtbaarheid voor het Texperium’. 

 

Het zou ook goed zijn voor de regionale economische 

ontwikkeling wanneer scherper zicht komt op regionale 

grondstofstromen, de regionale variatie aan bedrijven, 

hun specifieke productiemethodes en –technieken en de 

kansen die er zijn om met hen nieuwe ketens te creëren 

of bestaande te verduurzamen. ‘De schaal van de regio 

zie ik dan wel op het niveau van Overijssel en Gelderland 

samen. Voor grotere ontwikkelingen moet je echt 

grensoverschrijdend gaan denken onder het motto van 

beter een goede buur dan een verre vriend’, zegt Paula. 

‘Ik geloof zeker dat we in deze regio de textiel weer op 
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gang kunnen krijgen, mits we onszelf onderscheiden, de 

twee provincies zich er vierkant achter stellen (en er niet 

teveel op gokken dat “de markt” het wel gaat doen) en 

er een investeringsplan komt voor het faciliteren van de 

ontwikkeling en toepassing van gerecyclede content 

voor nieuwe textiele producten’.  
 

Het gesprek met Paula vond plaats op 5 februari 2019 en is 

opgetekend door Peter Heerema. 
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7 Hein Pieper en het 

ontzielde bonum commune  

 

‘Een groot manco van deze tijd’, zo valt Hein 

Pieper met de deur in huis, ‘is dat we het publieke 

domein ontdaan hebben van waarden. We 

spreken niet meer over dromen of verlangens, 

maar over protocollen en regels’. Hein Pieper is 

sinds 2011 dijkgraaf van het waterschap Rijn en 

IJssel. Daarvoor zat hij voor het CDA in de Tweede 

Kamer en weer daarvoor studeerde hij theologie 

en werkte hij als pastoraal werker. Hein is erg 

begaan met hoe wij – burgers, overheden, 

organisaties – omgaan met het bonum commune, 

zoals dat in de katholieke traditie heet.  

 

Vandaag de dag spreken we over het publieke belang, 

dat wat iedereen aangaat, wat wij gemeenschappelijk 

hebben. Daar zit ook een bepaalde waardenbeleving 

achter en beïnvloedt keuzes over beheer, inrichting en 

sturing. Het raakt direct zijn werkveld als dijkgraaf. Wij 

spreken hierover met Hein in zijn transparante 

werkkamer in het kantoor van het waterschap in 

Doetinchem. Janneke en ik zijn nieuwsgierig naar het 

verhaal van deze man op grond van wat we al over hem 

hebben weten te googlen. Met zijn openingswoorden 
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overrompelt hij ons, hij boort als het ware een diepere 

laag aan in onze verhalenvangerij.    

 

‘Een treffend voorbeeld van hoe we het gesprek over 

waarden in het publieke domein uit de weg gaan en ons 

vastbijten in wetten en regels is het verhaal van Johanna 

de potvis’, zegt Hein. Dat verhaal gaat over de potvis die 

een aantal jaren geleden levend aanspoelde op ons 

Noordzeestrand. Enkele heftige debatten wijdde de 

Tweede Kamer toen aan het beest, zijn hoge 

aaibaarheidsfactor en diens onafwendbare dood. Want 

natuurlijk loste het probleem vanzelf op toen de potvis 

dood ging. ‘Intrigerend of tekenend’, zegt Hein, ‘is wat 

de overheid vervolgens doet. Zij deelt ons land op in 15 

potvisregio’s, stelt een potvisprotocol op, formeert 15 

potvisteams, die jaarlijks oefenen en is tevreden dat 

alles geregeld is, mocht in de toekomst opnieuw een 

potvis aanspoelen. We pakken dan het protocol erbij en 

zijn de moeilijke discussies kwijt. En de volgende keer 

gaat het over een vuurwerkramp, een vliegtuigcrash of 

een treinongeluk. Dan maken we nieuwe voorschriften 

en protocollen en veronderstellen dat ook dat voortaan 

geregeld is’.   

 

Spreken en handelen vanuit intentionele rationaliteit 

‘De beheerder van het bonum commune dient de 

overheid te zijn, niet de markt’, zegt Hein, ‘en dan 

bedoel ik de overheid als vertolker van de waarden die 
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in het publieke domein leven, een overheid die daarover 

de dialoog wil blijven voeren en werkt vanuit de relatie’. 

Maar zo gebeurt het nauwelijks meer, het neoliberale 

marktdenken is al decennia dominant en daarin staan 

niet waarden (zoals vertrouwen, vakmanschap, respect), 

maar geld, wetgeving en protocollen centraal. In de 

gezondheidszorg kijken we niet meer naar wat goede 

zorg is, maar naar goedkoopste zorg. In het onderwijs 

kijken we niet meer naar geestelijke en culturele 

vorming en burgerschap, maar naar permanente 

inzetbaarheid. ‘Terwijl ik vind dat het publieke gesprek 

juist gevoerd zou moeten worden vanuit intentionele 

rationaliteit en niet vanuit instrumentele rationaliteit. In 

het eerste geval spreek je vanuit je hart, traditie, 

doorleving, intuïtie en het onmeetbare; in het tweede 

geval spreek je vanuit nut, functie en het meetbare. Het 

eerste paradigma is lastig, complex, maar ook boeiend 

en sociaal-verbindend; het tweede perspectief is de 

norm, standaard, een afvinklijstje, individualistisch’.  

 

De relatie tussen het waterschap en het gebiedseigene 

Het waterschap Rijn en IJssel is de waterbeheerder in 

het oosten van Gelderland, het zuidelijk deel van 

Overijssel en Zuidoost Veluwe. Het beheersgebied 

betreft bijna 200.000 hectare, waarin 21 gemeenten 

liggen. Het waterschap zorgt voor de waterveiligheid, 

het beschermt het gebied zo goed mogelijk tegen 

wateroverlast en droogte en zorgt voor de kwaliteit van 
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het oppervlaktewater. Het streeft daarbij naar een 

duurzame waterketen.  

 

‘Ook bij het waterschap wordt vaak op instrumentele 

wijze gedacht en gehandeld, net zoals bij de provincie en 

andere overheden en maatschappelijke organisaties. Ik 

leer mijn medewerkers (dat zijn er ongeveer 375) om 

wat vaker – wat ik noem – hermeneutisch te kijken. Dat 

betekent: leer als het ware het belangrijkste van een 

tekst te ontdekken in het wit van het papier en niet in de 

woorden die er staan. Leer de relatie te zien tussen een 

project en het gebied en zijn gebruikers. Daarvoor 

gebruik ik het begrip “Rijnlands denken.  

 

In het Rijnlands denken staan het zelforganiserende en 

zelflerende vermogen van mensen centraal en een vorm 

van waardengedreven sturen. Het publieke domein 

wordt er niet beschouwd als een soort van 

technocratische doos. Dat laatste is volgens Hein één 

van de redenen dat veel mensen zich geen eigenaar 

meer voelen van het publieke domein en dat niet langer 

zien als hun bonum commune, maar als iets van de 

overheid, waaraan zij de verantwoordelijkheid als het 

ware hebben afgedragen.  

 

Hein wil de uitvoering van de taken van het waterschap 

juist dicht bij de mensen en de cultuur van het gebied 

houden. Zij hebben er rechtstreeks en dagelijks mee te 
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maken hoe het waterschap hun gebied inricht. 

Voorheen was die primaire gebruiker hier vooral de 

boer, maar de klimaatverandering (‘en ik weet niet waar 

dat heen gaat’, zegt Hein, ‘maar het gaat snel en de 

gevolgen zullen groter zijn dan we nu denken’) en een 

veranderend gebruik van het gebied dwingen het 

waterschap te kijken naar nieuwe waarden en nieuwe 

gebruikers van het gebied, zoals de recreant en de 

toerist. Dat verandert de dialoog met het gebied. Het 

openstaan daarvoor probeert hij elke keer terug te 

leggen in zijn organisatie: ‘wat zijn de waarden van de 

gebruikers van het gebied en waar hebben we het over 

met elkaar?’  

 

De traditie en waarde van de Berkel 

Een mooi voorbeeld is de Berkel. De Berkel is een rivier 

die in Duitsland ontspringt, in Nederland door de 

Achterhoek stroomt en bij Zutphen in de IJssel uitmondt. 

Het waterschap Rijn en IJssel is verantwoordelijk voor 

het beheer van het Nederlandse deel van de Berkel. Een 

aantal jaren geleden is door een aantal mensen de 3e 

Berkel Compagnie opgericht. In de middeleeuwen 

bestonden er al een 1e en 2e Berkel Compagnie. De 

bewoners grijpen dus terug op een traditie. Doel is een 

duurzame ontwikkeling van het Berkeldal in de breedste 

zin van het woord. Recreatie, natuur, landbouw, 

ondernemers en bewoners moeten er allen wel bij 

varen.  
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‘Ik merk dat wij met elkaar het gesprek voeren over hoe 

we de Berkel moeten inrichten en ik zie dat het 

voortouw steeds meer bij het gebied zelf komt te 

liggen’, zegt Hein. ‘Vroeger hadden wij eerst plannen 

uitgewerkt en gingen dan met de mensen ter plekke in 

het gebied in gesprek. Nu halen we eerst op, gaan uit 

wat mensen van waarde vinden in het gebied, wat men 

niet kwijt wil.’ De gebiedsbenadering voor de plannen 

wordt gevormd door het stroomgebied van de Berkel, 

een benadering die door Hein bij zijn aantreden in ere is 

hersteld. Hij probeert die stroomgebiedsbenadering ook 

door te trekken over de grens tot en met de bron van de 

Berkel in Billerbeck in Duitsland. Dat verloopt wat 

moeizaam vanwege de veronderstelde 

cultuurverschillen, hoewel men honderd jaar geleden 

hier en over de grens nog vrijwel dezelfde taal sprak en 

ook wel familie van elkaar was. 

 

‘Wat ik nu zie in het gebied van de Berkel is een 

kanteling of zelfs omdraaiing van initiatief en 

verantwoordelijkheid. De mensen vormen er zelf 

commissies en werkgroepen die over hun ambities met 

het waterschap in gesprek gaan. Wij brengen onze 

kennis in vanuit een levende, open relatie met hen’, zegt 

Hein, ‘in plaats van dat wij dat voor hen (vanuit een 

misplaatste instrumentele rationaliteit) gaan bedenken’. 

Zo beheert bijvoorbeeld een stichting van bewoners een 

gebied van 40 ha bij de Mallumsche Molen bij Eibergen. 
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Zij krijgen een vergoeding van het waterschap voor de 

onderhoudskosten en zorgen zelf voor de kwaliteit van 

het landschap in de omgeving van de molen. ‘Het eerste 

wat ze deden’, zegt Hein, ‘was het omzagen van een 

aantal bosjes die wij hadden aangeplant. Op een andere 

plek, die zij beter vonden passen in het landschap, zijn 

de bosjes weer terug geplant’. De ingreep illustreert 

voor hem op een mooie manier dat de inrichting van de 

omgeving heel goed kan plaatsvinden op basis van 

doorleefde kennis van de praktijk in plaats van op basis 

van theoretische kennis, normen en regels.  

 

Dat het bij de Berkel goed gaat, wil overigens niet 

zeggen dat het overal stroomgebied breed wordt 

opgepakt. Hein noemt als voorbeeld het herstel van de 

Buurserbeek. Waterschap Rijn en IJssel, de provincie 

Overijssel en Landgoed Lankheet werken samen met 

andere partijen aan het herstel van de Buurserbeek 

tussen de Schans en Rietmolen. De beek is in het 

verleden vooral ingericht op het snel afvoeren van 

water. Door de verandering van ons klimaat krijgt de 

beek nu behalve met extremere pieken in de 

waterafvoer ook te maken met extremere droogte. Dat 

betekent zoeken naar tijdelijke opvang en berging, maar 

tegelijkertijd ook naar mogelijkheden om water vast te 

houden in droge perioden. Daarnaast is er nu ook meer 

aandacht voor de waterkwaliteit en ecologie in en om de 

beek. De Buurserbeek en het omliggende gebied is 
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bovendien een toeristische trekpleister waar volop 

gewandeld en gefietst wordt. Er worden nu gezamenlijk 

verschillende inrichtingsprincipes verkend. ‘De 

Buurserbeek is niet te vergelijken met de Berkel. Maar ik 

denk wel’, zegt Hein, dat het meer waarde zou hebben 

als we ook hier naar een gezamenlijke aanpak vanuit het 

hele stroomgebied, dus van partijen rond de 

Buurserbeek én Schipbeek, zouden kunnen toewerken. 

Water kent immers geen grenzen.’ 

 

Over ontzorgen en verantwoordelijkheid nemen 

In Nederland is in korte tijd het begrip ontzorgen 

behoorlijk populair geworden. In overheidskringen 

betekent het wel dat de burger ontlast moet worden. Zo 

is het (als het gaat om waterveiligheid) gewoon 

geworden dat de overheid er voor zorgt dat wij droge 

voeten houden. ‘Ontzorgen vind ik echter het stomste 

wat je als overheid kunt doen’, zegt Hein stellig. ‘Je moet 

mensen niet ontzorgen, maar bewust maken van kansen 

en mogelijke waterveiligheidsproblemen, zorgen dat ze 

de risico’s en gevaren kennen, maar niet per definitie de 

problemen voor ze oplossen. Waar ligt dan de grens met 

de eigen verantwoordelijkheid?’  

 

Hij refereert aan de situatie dat vanaf de jaren zestig 

diverse nieuwbouwwijken zijn aangelegd in 

uiterwaarden en buitendijks gebied. ‘Vroeger kenden 

mensen het gevaar en bouwden ze hun huizen zodanig 
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dat de parterre zonder al te veel schade kon onderlopen 

en namen ze dat risico. Daarna hebben we als overheid 

die verantwoordelijkheid voor waterveiligheid van ze 

afgenomen en zijn op basis van waterveiligheidsnormen 

dijken aangelegd met als gevolg dat nieuwe huizen niet 

langer waterrobuust zijn gebouwd en de eventuele 

schade bij overstroming groot is. Moeten we dan voor 

miljoenen euro’s hen daartegen alsnog gaan 

beschermen?’, vraagt hij zich af. Als voorbeeld noemt hij 

een vakantiepark in zijn beheersgebied. Dat park ligt 

buitendijks. Inmiddels wordt zo’n 75% van de woningen 

permanent bewoond. ‘Dat is fijn voor de mensen daar’, 

zegt hij, ‘maar als waterschap gaan we daar nu geen 

specifieke en dure maatregelen nemen en ik zal me met 

hand en tand verzetten als er in ons gebied weer zo’n 

wijk gepland wordt’.  

 

‘Wat wel belangrijk is, is dat het water weer een sterk 

ordenend principe in de ruimtelijke ordening wordt’, 

zegt Hein. Dan gaat het over locatiekeuzen, 

positionering en het al dan niet verplicht stellen van de 

watertoets uit de Omgevingswet. Met een motie in de 

Tweede Kamer heeft hij indertijd als kamerlid aan de 

wieg gestaan van de Omgevingswet. De strekking voor 

hem was om uit de houdgreep te komen van een 

doorgeschoten instrumentele rationaliteit. ‘Voor de 

ondertunneling van de A2 bij Maastricht waren wel 4000 

vergunningen nodig en de verbouwing van Hoog-
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Catharijne in Utrecht vergde wel 4200 vergunningen. 

Zo’n tsunami aan regels geeft burgers ten onrechte het 

idee dat de overheid alles kan beheersen en dat is een 

idee fixe’, zegt hij. Een stroomgebiedenbenadering, 

waarin water het ordenend principe is voor 

locatiekeuzen, geeft burgers een veel beter houvast en 

legt de verantwoordelijkheid voor keuzen ook in 

sterkere mate terug bij hen. ‘Dan kan je bewuster kiezen 

waar je wel gaat bouwen of niet’.  

 

Wat hem betreft strekt die benadering zich ook uit over 

de grens met Duitsland. ‘Het is raar dat in veel 

beleidsnota’s Nederland gezien wordt als eiland en dat 

de plannen ophouden bij de grens. De kaart is daar wit, 

een terra incognita. Ik pleit er voor om meer over de 

grens te kijken. De Duitsers zouden vrij gemakkelijk en 

ook goedkoper een aantal maatregelen kunnen treffen 

die het watervraagstuk hier zouden verlichten’. Hij ziet 

dat als gemeenschappelijke verantwoordelijkheid, maar 

die visie wordt in Den Haag niet alom gedeeld. Gelukkig 

heeft hij goede contacten met de waterschappen over 

de grens. ‘Ik durf dat wel aan’, zegt hij, ‘want ik ken de 

cultuur. Het naoberschap is daar precies hetzelfde als 

hier, we koesteren ook dezelfde waarden’. En hij licht 

toe dat hij geboren is in Nieuw-Schoonebeek in het 

uiterste zuidoosten van Drenthe. Het is een 

ontginningsdorp in een drassig gebied dat ontstaan is 

door de komst van Duitse kolonisten. Het waren 
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economische vluchtelingen die vanuit het koninkrijk 

Hannover hier naartoe liepen om een beter bestaan op 

te bouwen. Het katholieke Nieuw-Schoonebeek bleef 

nog lang op Duitsland gericht. Janneke knikt, ze herkent 

het. Zij is geboren en opgegroeid in het esdorp Aalten. 

Dat ligt ook pal op de grens met Duitsland.  

  

Koppelen van de grote opgaven aan wat een gebied wil 

en aankan 

Het voeren van een open dialoog met betrokkenen over 

waarden zou kunnen stuiten op behoudzucht en een 

zeker conservatisme. Dan is er geen ruimte meer voor 

verandering en wordt het lastig om de nieuwe grote 

opgaven op het gebied van klimaat en energie te 

accommoderen. Daar moet immers ook een plek voor 

gevonden worden. ‘Als waterschap willen wij 

bijvoorbeeld in 2025 energieneutraal zijn’, zegt Hein. ‘De 

plaatsing van enkele windmolens is dan onvermijdelijk. 

Natuurlijk roept dit vragen op bij de bewoners in zo’n 

gebied. Met elkaar in gesprek gaan voordat er concrete 

plannen zijn is de eerste stap die je dan als overheid 

moet zetten.’  

 

Uit die dialoog kwamen vier gebieden naar boven waar 

de meeste mogelijkheden zijn en het draagvlak relatief 

groot is. Bovendien bood dat gesprek de mensen de 

gelegenheid om met alternatieve oplossingen te komen, 

die het waterschap nog niet had gezien. Daarnaast 
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stimuleert deze open dialoog mensen om met andere 

oplossingen te komen in het hele gebied van Rijn en 

IJssel. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van het verval 

van de rivieren in ons beheersgebied. Inmiddels is de 

techniek zo ver gevorderd dat hiermee op een aantal 

plekken kan worden geëxperimenteerd. ‘Ik juich het toe 

wanneer mensen – al dan niet verenigd in een 

corporatie - dit de moeite waard vinden en er een 

businesscase van proberen te maken’, zegt Hein.  

‘Maar ik zeg ook tegen ze dat de energie-opgave pijn zal 

gaan doen, dat is onvermijdelijk. Ik vergelijk het dan 

maar met de aanleg van een weg. Iedereen wil die weg 

gebruiken, maar niemand wil ‘m in z’n voortuin. Daar 

moet je dan open met elkaar de discussie over kunnen 

voeren. Net zoals je het gesprek moet voeren over de 

gevolgen van opwarming. Dat kan ertoe leiden dat het 

aantal insecten afneemt. Moet je dan miljoenen gaan 

steken in het behoud van de korhoender op de Sallandse 

Heuvelrug?’ Het is een retorische vraag, maar het 

antwoord en de eventuele beleidsreactie kan in zijn 

ogen niet beperkt blijven tot cijfers en protocollen. ‘Ook 

dat gesprek gaat over waarden’, zegt hij, ‘over wat wij 

belangrijk vinden en hoe we met verandering omgaan 

en dat vinden wij in de kern doodeng, maar het gesprek 

is wel nodig en onmisbaar’.  
 

Het gesprek met Hein vond plaats op 7 februari 2019 en is 

opgetekend door Peter Heerema.  
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8 Peter Brouwer, 

centrummanager in het 

veranderend decor van de 

 binnenstad 
 

Peter Brouwer is centrummanager en het 

boegbeeld van Stichting Deventer Binnenstad 

Management (SDBM). Deze professionele 

binnenstadsorganisatie met 1.242 partijen aan 

boord is een collectief van ondernemers en 

vastgoedeigenaren. Door de kracht van het 

collectief te benutten, en in nauw overleg met 

de gemeente en provincie, komt Peter op voor 

het belang van een economische sterke en 

aantrekkelijke binnenstad. Zijn belangrijkste 

taak is het versterken van het ondernemers- en 

bezoekersklimaat.  

 

Bijzonder aan de functie van Peter is dat niet de 

gemeente, maar ondernemers hem hebben aangesteld 

en zijn functie financieren. De ideeën die vanuit de stad 

komen, vormen de basis van het plan "Samen eigenaar 

worden van een gemeenschappelijk doel". Hoe 

organiseer je gezamenlijk eigenaarschap voor een sterke 
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binnenstad? Wij vragen hem wat hem drijft en hoe hij 

zich hard maakt voor de binnenstad.  

 

Het kantoor van de SDBM ligt in het hartje van Deventer, 

middenin het winkelgebied. Na heel wat trappen 

omhoog vinden we Peter op de zolderverdieping. Hij zit 

aan een lange vergadertafel onder het schuine dakraam. 

Tijdens het koffie zetten, vertelt hij enthousiast over het 

aangeboren ondernemersbloed. Zijn vader runde 

vroeger slagerijen in Deventer. ‘Het is een must om te 

begrijpen hoe een familiebedrijf in elkaar steekt’, zegt 

hij. ‘Als je niet begrijpt hoe hard een ondernemer knokt 

voor zijn tent en zuinig is op het vastgoed dat vier of vijf 

generaties in de familie is, moet je geen 

binnenstadsmanager worden.' 

 

Peter is een geboren Deventenaar. Hij houdt wel van 

een woelige zee. ‘Alleen in een bootje op kabbelend 

water is niets voor mij. Als één van de tweeling trok ik al 

samen op met mijn zusje’, zegt hij. ‘Typisch ook iets voor 

mij om als eerste geboren te worden. Nog steeds houd 

ik ervan om de leiding te nemen en voor de troepen uit 

te gaan.’ Hij groeit op in een druk ondernemersgezin 

met vijf broers en zussen. Organiseren is hem van jongs 

af aan op het lijf geschreven. Zijn levensmotto is dan ook 

al gauw: als je goed voor jezelf kan zorgen, doe je dat 

ook voor anderen. Op de middelbare school zette hij 

zich in voor de algemene belangen van de 
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leerlingenraad. En waar hij woont, organiseert hij voor 

alle nieuwe bewoners van de kersverse woonwijk het 

buurtfeest en neemt meteen ook het voortouw bij de 

oprichting van de kookclub. ‘Zo gaat het eigenlijk altijd’, 

zegt hij. ‘Het zal wel op mijn gezicht af te lezen zijn.’ Hij 

wijst lachend naar zijn voorhoofd. ‘Nee, zo is het 

natuurlijk niet. Zoiets word je gegund. Ik heb er een neus 

voor om goede mensen om me heen te verzamelen en 

altijd het voorrecht gehad om met goede mensen te 

mogen samenwerken.’  

 

Hij vindt zijn weg in het bedrijfsleven. Als 

verandermanager bij Bruna, AKO en Betapress leert hij 

alle lagen van organisaties kennen en de taal spreken 

van de raden van bestuur en commissarissen, de 

financiële afdelingen en het management team. Het zijn 

niet de gespreide bedjes waar Peter op afgaat. Brandjes 

blussen en werken aan de structurele verbetering van de 

organisatie wordt de rode draad in zijn loopbaan.  

 

Binnenstadsmanager 

‘De kracht van het veranderen zit altijd in het collectief’, 

zegt Peter. ‘Zo werkt het ook voor de binnenstad van 

Deventer. We moeten echt samenwerken om het 

gezamenlijk doel te bereiken. Dat lukt alleen als alle 

partijen, ondernemers, vastgoedeigenaren en de 

gemeente, daartoe bereid zijn. Daarvoor ga ik met ze in 

gesprek en zoek ik naar mooie initiatieven. Zij dragen de 
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ideeën aan die we samen uitvoeren. Het is continu 

schakelen tussen de partijen en op verschillende 

niveaus. Gisteren was ik voorzitter tijdens een 

vergadering van een vereniging met veertig man. Zojuist 

sprak ik een gezelschap over een groot event. Straks heb 

ik een bijeenkomst met het gemeentebestuur. 

Vanavond zit ik aan de keukentafel van een “kleine” 

zelfstandige onderneming en morgen zit ik bij het 

college van de gemeente Deventer’, zegt Peter.  

 

‘Ondernemers zijn actiegericht op de korte termijn en 

hebben individueel minder zicht op de totale keten van 

de binnenstad. Ik zorg ervoor dat radertjes gaan draaien 

en dat de gemaakte afspraken worden nageleefd. Dat 

lukt als ik de vraagstukken voorleg en de bijeenkomsten 

organiseer. Daarvoor ga ik op de “kist” staan. Wanneer 

mensen mij op straat, via sociale media of tijdens 

bijeenkomsten spreken hoor ik wat er leeft in de stad. 

Door mijn functie is een belangrijk deel van de regie en 

invulling van binnenstadsvernieuwing bij de 

ondernemers en vastgoedeigenaren terechtgekomen. 

Dit mechanisme kenden we in Deventer twee jaar 

geleden nog niet.’ 

 

‘Het vak van centrummanagement wordt nog te vaak 

gezien als hobby voor een ondernemer of ambtenaar die 

tijd over heeft. Daar ben ik het niet mee eens. Sommige 

gemeenten en ondernemers beseffen niet dat 
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centrummanagement serious business is. Ik wil 

gemeenten graag overtuigen naar experts te zoeken, die 

in staat zijn om een professionele 

centrummanagementorganisatie om zich heen te 

bouwen’ zegt Peter. Hij is één van de vier 

initiatiefnemers van de Centrummanagement Academy.  

 

‘Gemeenten moeten maatregelen nemen om optimaal 

in te spelen op veranderingen in de stad zoals onder 

andere vergrijzing, krimp en de toenemende 

concurrentie van het internet. De noodzaak om naar de 

binnenstad te gaan verandert sterk. Je zult de 

consumenten nu veel meer moeten gaan verleiden en 

ervoor zorgen dat het stedelijk verblijf met elkaar een 

feestje wordt!  

 

Ondernemers ervaren dat ook zo. Alles wat je in de 

binnenstad kunt kopen, kan de online consument 

binnen 24 uur thuis ontvangen. Iedereen weet dat 

nieuwe ontwikkelingen en investeringen nodig zijn om 

te blijven voldoen aan de consumentenwensen, voor nu 

en in de toekomst. Voor de binnenstad zijn dit niet 

alleen bedreigingen, maar als je samen de schouders zet 

onder de stad zijn er ook veel kansen. De Academy wil 

mensen opleiden om beslagen ten ijs te werken aan 

transformatieopgaven en de nieuwe aanpak voor de 

toekomstbestendigheid van winkelcentra.’ 
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Bedrijf binnenstad  

‘Twee jaar geleden introduceerde ik het “bedrijf 

binnenstad” in Deventer, waarmee ik bedoel dat de 

binnenstad werkt vanuit een samenhangende visie en 

professioneel georganiseerd moet worden. Ik vind het 

belangrijk dat je de consumenten, je doelgroepen leert 

kennen en vandaaruit je beslissingen neemt. Enerzijds 

voor meer inzicht waarom zij zich aangetrokken voelen 

tot het centrum van Deventer en hoe je ze het beste kan 

bereiken. Anderzijds door te (h)erkennen waarin de 

binnenstad zich onderscheidt en karakteriseert. Dat idee 

is goed opgepakt. Gezamenlijk zijn we tot de "visie 

binnenstad” gekomen’, zegt Peter.  

 

‘Deventer heeft een goede naam op het gebied van de 

historische binnenstad, de sfeer en evenementen. Om 

onze positie ten opzichte van andere steden te bepalen 

noemen we onszelf authentiek, eigenwijs en 

vernieuwend. Van daaruit geven we als bedrijf 

binnenstad gezamenlijk vorm aan onze propositie, 

evenementen, marketing en communicatie. 

On- en offline promotie en storytelling blijken heel 

effectief. We bloggen en vloggen over van alles wat te 

maken heeft met de binnenstad’, zegt Peter trots. 'Een 

veelheid aan ideeën is opgetekend in een plan van 

aanpak. Eén van de belangrijkste pijlers is het 

ondernemers- en vastgoedfonds. Het 

investeringsinstrument, de Wet op de 



101 
 

Bedrijveninvesteringszones, maakt het mogelijk dat 

ondernemers en vastgoedeigenaren voor 5 jaar 

meebetalen aan concrete projecten en activiteiten. De 

gemeente doet daar nog een jaarlijkse investering 

bovenop. Weinig binnensteden in Nederland hebben 

zo’n groot omvangrijk fonds. Sinds wij het fonds hebben 

opgericht, beschikken we over de regie én eigen geld. 

Het fonds is geen doel, maar een uitstekend middel om 

de plannen daadwerkelijk te kunnen realiseren.’ 

 

Binnenstad is een beleving 

Peter wil graag het belevingsgevoel van de binnenstad 

verder vergroten. ‘De historische kern is een 

trekpleister, maar de publieke ruimte en entree bij 

sommige winkelstraten kan beter’, meent hij. Van 

investeringen in de publieke ruimte hebben de 

ondernemers, maar ook de gemeente en de 

vastgoedeigenaren profijt. De cofinanciering is hiervoor 

vastgelegd. De gemeente schept de condities voor 

vergroening, aankleding en verlichting en de SDBM 

draagt daar ook een steentje aan bij.  

 

Peter is ervan overtuigd dat reuring Deventer nog 

aantrekkelijker maakt, ook voor grotere partijen. 

‘Afgelopen december hadden we Shopping Night (Black 

Friday) met 50.000 man in de stad. Maar we richten ons 

ook op de aandachtsgebieden.’ Hij noemt het 

Broederenplein dat met de slagzin "kus het 
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Broederenplein wakker" letterlijk uit een slaapstand is 

gehaald. Nu een jaar later weet iedereen bij de 

provincie, gemeente en de investeerders hoe het ermee 

staat. Een aantal partijen beraden zich inmiddels op een 

plan voor vernieuwingen en herontwikkeling. 

 

In Deventer is er nu een terugloop van winkelleegstand 

zichtbaar. Toch is er onrust. Gisteren tijdens de 

presentatie van de visie binnenstad, hebben een groot 

aantal ondernemers grote zorgen geuit over het voorstel 

om het mogelijk te maken winkelvastgoed (deels) te 

transformeren naar wonen. ‘Ik neem deze kritiek ter 

harte, want dit is een wezenlijke discussie’, zegt Peter. 

‘Het is een pijnpunt dat breed wordt gevoeld in het 

collectief. De besturen van de ondernemers, 

vastgoedondernemers, en ook de gemeente moeten 

met elkaar in debat en dat betekent nog heel veel 

bijeenkomsten organiseren. Met de SDBM kan ik deze 

gezamenlijke zoektocht vormgeven. Wat werkt wel en 

wat werkt niet? Elke situatie vraagt om een andere 

aanpak. Wat gisteren een geslaagd experiment was, 

wordt morgen een nieuwe manier van werken. Maar je 

moet ook de onzekerheden omarmen en plannen weer 

durven loslaten. Beleid moet zich kunnen aanpassen en 

als centrummanager moet ik continu verbindingen 

blijven leggen, bruggen slaan tussen verschillende 

partijen en opvattingen van ondernemers, ambtenaren 

en bestuurders. Ik heb goed te luisteren en moet blijven 
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zoeken naar oplossingen waar iedereen zich in herkent, 

maar tegelijkertijd moeten wij ook keuzes durven te 

maken.’ 

 

De rol van de provincie 

‘Binnenstadsmanagement is ondernemen, actief 

netwerken en mensenwerk. Ik nodig mezelf uit op de 

koffie bij de ambtenaren van de provincie Overijssel, de 

gemeente Deventer, of de eigenaar van de frietshop in 

de binnenstad. 

 

De provincie Overijssel investeert in mensen die bereid 

zijn de kar te trekken en het verschil willen maken. 

Mede door de ondersteuning van de provincie hebben 

we in Deventer een professionele organisatie voor de 

binnenstad en daarmee echt stappen kunnen maken. 

Financiële middelen zijn een voorwaarde, maar net zo 

belangrijk is de kracht van onze achterban en hun 

support. De provincie staat niet alleen achter ons, maar 

is ook mee gaan doen. In 2017 hebben we alle 

Gedeputeerden en de Commissaris van de Koning op 

bezoek gehad. Richting de stad is dit goed uitgepakt en 

is het rad gaan draaien. Ik ken geen provincie in 

Nederland die het belang van een goede organisatie 

voor de binnenstad haarscherp op het netvlies heeft. 

Dat komt door Monique van Haaf, een ambassadeur die 

‘het’ in haar bloed heeft. Zij is een voorbeeldfunctie voor 

andere provincies.'  
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'Steden en dorpen in de provincie Overijssel zijn een 

schat van waarde op het gebied van historie en cultuur, 

door het groene buitengebied en hun geografische 

ligging aan het water. Elke stad heeft zo een eigen 

profiel. Consumenten kiezen voor steden op basis van 

dit profiel. Als de provincie de verschillende profielen 

van de steden stimuleert, draagt dat ertoe bij dat elke 

stad zich beter kan profileren. Door de kwaliteit van het 

aanbod te versterken, ontstaan voorkeuren en kiest de 

consument voor stad A of B. Als je de profielen 

consequent doorzet in alle facetten van de stad, en niet 

alleen via de ondernemers, horeca en retail, maar ook 

het publieke- en culturele domein erbij betrekt, valt er 

nog veel te winnen. De provincie kan dat aanjagen.' 

 

‘Bart Ellenbroek en Bjorn Edelenbos, beide 

beleidsontwikkelaar bij de provincie Overijssel, hebben 

het initiatief genomen om periodiek met 

centrummanagers samen te komen voor 

kennisuitwisseling. De provincie faciliteert dit netwerk 

van centrummanagers. Fantastisch vind ik dat. Voor het 

volgende event nodigen mensen zich al zelf uit om erbij 

te mogen zijn. We hebben een groepsapp waar ik met 

anderen van gedachten wissel over bijvoorbeeld de 

ontwikkeling van de markt. Diverse vragen van 

ondernemers uit de verschillende steden komen voorbij. 

We zitten nu midden in de discussie over de rol van de 

kermis, moet deze de binnenstad in of uit? Via de app 
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wordt duidelijk om welke belangen het gaat, wie welke 

positie heeft en waarom. Je ziet het hele circus van 

partijen, belangen en meningen voorbij komen. Dat is 

hoe het werkt.’ 

 

Kennispool voor een beter functionerende centrum 

‘De economisch sterke steden in de provincie hebben 

een professioneel binnenstadsmanagement, maar voor 

een aantal kleinere steden is dat niet geval. Zij hebben 

een duizendpoot aan het werk, waarvan wordt verwacht 

dat die één dag per week de hele marketing op poten 

zet, locatieadvies geeft, verstand heeft van 

transformatie bij leegstand en startende ondernemers 

begeleidt bij herbestemmings- en vergunningstrajecten 

voor bijvoorbeeld een pand dat tien jaar leegstaat. Hoe 

kan dat?’  

 

'Als binnenstadsmanager moet je voortdurend de vinger 

aan de pols houden. Stel dat een Blokker of Hudsons Bay 

omvalt - dat is niet ondenkbeeldig - dan moet je hierop 

kunnen reageren. Het terugdringen van winkelleegstand 

vraagt om beleidscontinuïteit. Voor dit werk is het 

belangrijk dat er altijd mensen beschikbaar zijn. Je 

beperken tot één centrummanager is kwetsbaar. 

Bovendien is een eigenschap van dit type koplopers dat 

ze snel vertrekken.’ 
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Het netwerk van centrummanagers inspireert om 

creatief en innovatief aan de slag te gaan met 

gebiedsvernieuwing voor alle binnensteden en ook de 

openbare ruimte van minder goed functionerende 

gebieden in de provincie. Het is van groot belang te 

werken aan aanbodversterking en leegstandsbestrijding 

om de weerbaarheid van sommige gebieden te 

vergroten. Daarvoor moeten we nog grote stappen 

maken en daarvoor is veel geld nodig. Daarom geloof ik 

in kennispools: een expertteam op provinciaal niveau 

waar alle steden gebruik van kunnen maken, dat kennis 

verspreidt en vergroot. Een expert op het gebied van 

herbestemming en transformatie kan interessant zijn 

voor Deventer, maar ook voor Enschede of Raalte. Denk 

ook aan experts die kennis hebben die nodig is bij de 

oprichting van een ondernemers- en vastgoedfonds, 

zoals wij voor Deventer hebben gedaan. Waarom het 

wiel uitvinden als de know how al bij provincie aanwezig 

is? Kennis moet benut worden en daarmee ga ik aan de 

gang. Het kabbelende bootje is en blijft niets voor mij', 

lacht Peter. 

 
Het gesprek met Peter vond plaats op 21 februari 2019 en is 

opgetekend door Annemarie de Graaf. 
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9 Karlijn Mol pioniert in 

Overijssel met de 

circulaire weg  
 

Een circulaire weg is niet een weg waar je alleen 

maar in de rondte kan rijden en het is ook geen 

ander woord voor een rotonde. Het is een weg 

die op zo’n manier ontworpen en gemaakt is dat 

je aan het einde van zijn levensduur de 

grondstoffen ervan opnieuw kunt gebruiken. 

Zo’n cyclus van circulariteit gaat over het 

maken, gebruiken en hergebruiken van 

grondstoffen in plaats van over het maken, 

gebruiken en weggooien ervan.  

 

Wij praten met Karlijn Mol, manager duurzaamheid bij 

Dura Vermeer. Dit middelgrote familiebedrijf is al ruim 

160 jaar actief als bouwbedrijf in woningbouw, 

utiliteitsbouw en infrastructuur. Dura Vermeer en de 

provincie Overijssel zijn kortgeleden een experiment 

gestart met de N739 tussen Haaksbergen en Hengelo. 

Het is een proef om de circulaire weg een stap dichterbij 

te brengen. Wat dit project zo speciaal maakt is dat 

beide partijen een intentieverklaring hebben 

ondertekend om te komen tot een circulaire weg. Dura 

Vermeer wordt beheerder van de weg, de provincie 
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betaalt voor de beschikbaarheid ervan en de 

eigendomsoverdracht van de weg aan Dura Vermeer is 

onderwerp van onderzoek tijdens het experiment.  

 

‘Waar wij in de kern naar streven’, zegt Karlijn op een 

gegeven moment tijdens ons gesprek, ‘is een 

systeemverandering waarbij de producent zelf 

verantwoordelijk blijft voor zijn product, zodat de 

grondstoffen aan het eind van de levenscyclus ervan 

voldoende restwaarde hebben om opnieuw te 

gebruiken.’ Dat werkt alleen als dat in het belang is van 

de producent, dus wezenlijk onderdeel uitmaakt van 

diens verdienmodel. Hiermee bevindt het bedrijf zich in 

het gezelschap van mensen zoals Thomas Rau, die zo’n 

systeemverandering bepleit om verspilling tegen te gaan 

en beschikbare grondstoffen zo efficiënt mogelijk in te 

zetten. Dat is een model dat nu de circulaire economie 

heet. ‘Wij willen er aan bijdragen’, zegt ze, ‘dat het 

systeem duurzaamheid bevordert en niet afremt.’ 

 

Zoeken naar balans tussen maatschappelijke en 

economische waarde 

‘In mijn werk zoek ik altijd naar een balans tussen 

maatschappelijke waarde en financiële, economische 

waarde’, zegt Karlijn, ‘maar dat blijkt in de praktijk nog 

niet zo vanzelfsprekend.’ Na een studie 

gezondheidswetenschappen gaat ze aanvankelijk aan de 

slag bij zorgverzekeraar Achmea en Achmea Foundation. 
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Daar ontdekt ze dat het creëren van maatschappelijke 

waarde (zoals goede zorg) hand in hand moet gaan met 

een stevig en schaalbaar verdienmodel. Bij Achmea 

bedenkt ze een nieuw afwegingskader met commerciële 

en andere prikkels die de maatschappelijke impact van 

het verzekeringsbedrijf vergroten. ‘Dat opbouwen, 

neerzetten en mensen daarin meekrijgen, vind ik heel 

leuk om te doen’, zegt ze. Het blijkt de opmaat voor een 

vervolgstap op het terrein van duurzaamheid. 

 

Opboksen tegen de pragmatiek in de doe-wereld van 

infrastructuur 

Sinds april vorig jaar werkt Karlijn bij de 

infrastructuurtak van Dura Vermeer. Het is een 

commerciële wereld die draait op projecten. Vanwege 

de maatschappelijke relevantie van mobiliteit levert elke 

verbetering van het mobiliteitssysteem al snel waarde 

op. Tegelijkertijd heeft weginfrastructuur als zodanig 

een negatieve impact op onder andere het klimaat en 

het gebruik van grondstoffen. ‘Er is dus veel potentie 

voor verandering’, zegt Karlijn met een positieve draai, 

’en het is mooi dat zowel het familiebedrijf Dura 

Vermeer als onze publieke opdrachtgevers naar hun 

aard een langetermijnperspectief voor ogen hebben, 

wat ook nodig is als je werkt aan duurzaamheid.’  

 

Als eerste gaat ze op zoek naar wat het bedrijf zelf 

werkelijk wil, waarom het écht met duurzaamheid aan 
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de slag wil en welke rol en verantwoordelijkheid Dura 

Vermeer op zich zou willen nemen. ‘Het liefst zou ik 

proactief aan de slag gaan (zeg maar een beetje zoals de 

Tony Chocolony’s van deze wereld) en niet reactief, 

wachtend op wat de markt doet of wat opdrachtgevers 

vragen. Ik zie duurzaamheid in dit licht dan ook niet als 

een middel om winst te maken, maar winst als middel 

om duurzaam te zijn’, zegt ze. 

 

Als manager duurzaamheid krijgt ze binnen het bedrijf 

alle ruimte. Voor haar geen staatjes om declarabele uren 

in te vullen, want die heeft ze niet. Ze verdiept zich in 

het onderwerp circulaire economie en vraagt zich af of 

met het concept van de circulaire weg (als potentiële 

oplossing voor de negatieve impact van 

weginfrastructuur) iets kan worden neergezet dat als 

verdienmodel schaalbaar is en of ze de organisatie 

daarin mee kan krijgen. ‘Het is nu in deze sector 

gebruikelijk om je te houden aan de wensen van de 

opdrachtgever met als prikkel om tegen zo laag 

mogelijke kosten te voldoen aan de contracteisen’, zegt 

ze. Omdat op de korte termijn duurzame maatregelen 

meestal kostenverhogend zijn, zullen bouwers niet snel 

dat soort maatregelen uit zichzelf voorstellen. En mocht 

de opdrachtgever eisen gaan stellen ten aanzien van 

duurzaamheid (bijv. via circulaire inkoop), dan blijf je als 

bouwbedrijf nog steeds binnen het reactieve 
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aanbestedingsmodel en neem je niet zelf de 

verantwoordelijkheid’, zegt ze.  

 

“Wat wij zouden moeten doen is dat wij onszelf als 

opdrachtnemers de vraag stellen wat onze eigen 

ambities zijn ten aanzien van duurzaamheid. We moeten 

intrinsiek gemotiveerd zijn, proactief als marktpartijen 

tezamen. Wij kunnen opdrachtgevers bijvoorbeeld ook 

adviseren hoe een project duurzamer kan in plaats van 

hun wensen klakkeloos uit te voeren”, schrijft ze in een 

blog in januari dit jaar op de website van Dura Vermeer. 

Het veranderen van de markt vergt evenwel dat ook het 

systeem verandert, beseft ze zich. ‘En het hele veld van 

concurrentie zal dan mee veranderen.’  

 

Ook intern binnen Dura Vermeer blijkt nog enig 

zendingswerk nodig. ‘De kunst is daar’, zegt ze, ‘om 

collega’s te laten inzien dat op termijn en op een andere 

manier toch waarde wordt gecreëerd. Ik zoek dan 

bijvoorbeeld naar persoonlijke drijfveren van collega’s, 

naar de motieven van hen die bijvoorbeeld in een nul-

op-de-meter-huis wonen.’ Daarnaast vindt ze dat 

duurzaamheid onderdeel moet zijn van 

resultaatafspraken en straks misschien van invloed is op 

de variabele beloning. Ze is verder bezig met het 

uitwerken van een soort interne CO2-taks waardoor 

duurzaam materieel goedkoper is in te huren dan niet-

duurzaam materieel. Ook wil ze dat je met IT-systemen 



112 
 

niet alleen in euro’s kunt calculeren, maar ook in 

milieuopbrengsten. 

 

Circulariteit en de shift van bezit naar gebruik 

‘Mijn droom is dat we als sector de spelregels op een 

zodanige manier veranderen dat het streven naar 

maximale circulariteit vanzelfsprekend en intrinsiek 

gemotiveerd wordt’, zegt Karlijn. Circulariteit is dan geen 

“dressing” meer of vervat in losse projectjes, maar 

serieus ingebed in het systeem. ‘Die systemische 

koppeling tussen maatschappelijke waarde en 

economische waarde is kenmerkend voor hoe de 

circulaire economie er nu voor staat’, zegt ze. ‘Voorheen 

was het vooral een verhaal over maatschappelijke 

waarde, nu is hergebruik en betere benutting van 

grondstoffen serious business geworden. Die 

ontwikkeling zal versnellen wanneer het duurder wordt 

om niet-duurzaam te zijn en goedkoper om dat wel te 

zijn.’  

 

‘Ons huidige economisch systeem’, legt ze uit, ‘voorziet 

ons vooral van producten die geprogrammeerd zijn om 

redelijk snel kapot te gaan’. Dat is op de korte termijn 

leuk voor producenten maar niet bepaald duurzaam 

omdat het onder andere leidt tot veel afval en verspilling 

van grondstoffen. ‘Kijk naar zo’n product als de panty die 

ik nu draag’, zegt Karlijn. ‘De producent ervan ontwerpt 

dat product zodanig dat een panty snel een ladder krijgt. 
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Dus kan de producent veel panty’s verkopen. Dat wordt 

anders als ik een abonnement heb op panty’s (ze dus 

wel gebruik, maar geen eigenaar ben). Dan wordt de 

kwetsbaarheid een zorgpunt voor de producent omdat 

het onderdeel is geworden van diens nieuwe 

verdienmodel, i.c. het leasen van panty’s. Ik weet zeker 

dat ze dan zo ontworpen en gemaakt gaan worden dat 

ze veel langer meegaan, omdat dat in het belang van de 

producent is’, zegt Karlijn stellig.  

Met een weg is het precies zo, is haar veronderstelling. 

‘Bedenk je wel’, zegt ze, ‘dat als we al het asfalt dat nu in 

Nederland ligt in vrachtwagens zouden stoppen en die 

vrachtwagens achter elkaar zetten, dan kunnen we al 3,3 

keer de aarde rond. Ik vind dan ook dat in plaats van te 

focussen op nieuw asfalt, wij onszelf meer zouden 

moeten gaan buigen over hoe we het bestaande asfalt 

zo goed mogelijk kunnen hergebruiken.’  

 

Als Dura Vermeer eigenaar is van een weg en de 

verantwoordelijkheid draagt voor ontwerp, aanleg en 

beheer (en de opdrachtgever betaalt voor de 

beschikbaarheid van die weg), dan is het logisch dat zij 

daar zo goed mogelijk voor zal zorgen. ‘In de basis is het 

idee dat hoe beter wij een weg ontwerpen, maken en 

beheren en goed zorgen voor de materialen en 

grondstoffen én zo goed mogelijk kunnen hergebruiken, 

hoe meer die materialen waard zijn. Dan hebben wij als 

bedrijf er niet alleen profijt van, maar is ook het milieu 
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er mee gediend omdat bespaard is op grondstoffen en 

CO2. En op het moment’, zegt Karlijn, ‘dat wij daar echt 

heel goed in zijn geworden en grondstoffen schaars zijn, 

dan zou het zomaar kunnen dat de provincie Overijssel 

niet langer betaalt, maar geld ontvangt voor de 

beschikbaarheid van de weg.’ Over andersom denken 

gesproken!  

 

De N739 als casus voor systeemverandering 

In theorie zou het concept van een circulaire weg 

kunnen werken. De vraag is dan: hoe zorg je er voor dat 

het werkt? Hoe maakt je dit schaalbaar en dus 

betaalbaar? Wat betekent het voor je organisatie? Hoe 

bepaal je restwaarden? Wat betekent dit voor 

contracten en contracttermijnen? Worden die flexibel 

net zoals bij Spotify? Hoe veranderen de rollen, de inzet 

van menskracht en de vormen van samenwerking? Hoe 

verhoudt het concept zich tot technologische 

innovaties? Een nieuw product zoals bio-asfalt zal in het 

huidige systeem niet snel toegepast worden (omdat het 

in aanvang duurder is) tenzij overheden dat in hun 

aanbestedingen voorschrijven, denkt Karlijn. Hoe zit dat 

als we de spelregels veranderen?  

Het experiment met een stukje van de N739 in Overijssel 

is vooral bedoeld om dit soort vragen uit te puzzelen. De 

provincie heeft zijn nek uitgestoken en gelooft in het 

nieuwe model, maar weet ook niet precies – net zoals 

Dura Vermeer – hoe het uitpakt. Eén van de ideeën van 
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Karlijn is dat een externe onderzoekspartij tijdens de rit 

zal kijken of de nieuwe benadering echt leidt tot meer 

circulariteit. De lessons learned zullen breed worden 

gedeeld. De verwachting is dat de markt zal veranderen 

omdat de drijfveren en prikkels zullen veranderen.  

 

‘Een belangrijke keuze voor de casus N739 is dat we de 

scope in eerste instantie bewust klein en overzichtelijk 

houden, onszelf focussen op de weg als 

grondstoffendepot en niet ook kijken naar de berm, de 

verlichting of de vangrail. Daarmee bouwen we een 

soort volgordelijkheid in, niet alleen qua thematiek, 

maar ook voor wat betreft de kring van betrokken 

koplopers in het provinciehuis.’  

 

Door de beperkte scope onderscheidt deze aanpak zich 

ook van het in de sector gebruikelijke model van Design, 

Build, Finance en Maintain (DBFM). En meer nog: bij 

DBFM is de cyclus niet rond, wordt niet gekeken naar 

herbruikbaarheid en wordt de restwaarde van 

materialen niet ingebouwd. ‘Wat er bij DBFM zelfs wel 

eens gebeurt, is dat er door toevoeging van een 

bepaalde stof de onderhoudsduur kunstmatig wordt 

opgerekt zodat aan de contractuele eisen wordt 

voldaan. Daardoor wordt echter tegelijk de mogelijkheid 

voor hergebruik van de materialen drastisch 

gereduceerd’, aldus Karlijn verontwaardigd. ‘Maar als 

anderzijds je verdienmodel nog steeds is om tegen zo 
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laag mogelijke kosten te voldoen aan de contracteisen, 

dan kan je dat niemand kwalijk nemen, toch?’ 

De batterij van haar gedrevenheid wordt gevoed door 

het verschil dat ze maakt. ‘Als ik over dit project thuis in 

Raalte (waar zij is geboren en opgegroeid) vertel aan 

mijn ouders, dan zijn ze helemaal trots. Ik zeg dan ook 

dat als dit lukt, mijn baan gelukt is. Ik geloof er namelijk 

helemaal in’, zegt ze vol enthousiasme. ‘We hebben het 

nu zelf voor zo’n 60% theoretisch uitgedacht. Die laatste 

40% moeten we samen doen met de opdrachtgever. Het 

blijft gek’, zegt ze, ‘dat de provincie buiten miljoenen 

euro’s aan kapitaal heeft liggen, dat nu afgeschreven 

wordt naar nul!’ 

 

Voor Dura Vermeer Divisie Infra is het first mover 

advantage dat het bedrijf iets kan gaan ontwerpen wat 

echt functioneel voldoet aan de behoefte van de 

provincie. Voor de provincie zal het iets gaan betekenen 

voor de eigen organisatie, voor asset management, voor 

toezicht, onderhoud en controle en niet op de laatste 

plaats voor de taakinvulling van sommige ambtenaren in 

het provinciehuis.  

 

Ik adviseer de provincie dan ook om te anticiperen op 

deze systeemverandering’, zegt Karlijn. Dan denkt ze 

onder meer aan het zorgen voor voldoende 

systeembewustzijn binnen de organisatie, het ruimte 

geven aan koplopers om te ontwikkelen en te 
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experimenteren, hen een podium te geven en continu 

alert te zijn op de regeltechnische gevolgen. Ook 

adviseert ze om hierover open te communiceren met 

andere provincies en opdrachtgevers. Daarbij wil ze wel 

graag onderstrepen hoe constructief het is om met een 

provincie als publieke organisatie te werken. ‘Ten 

opzichte van gemeenten heeft de provincie vaak meer 

capaciteit en ruimte en ten opzichte van Rijkswaterstaat 

is de provincie vaak wat flexibeler. Dus zeg ik: neem die 

voortrekkersrol!’ 

 

En de next step? 

‘Eerst maar eens de spelregels van het spel veranderen’, 

zegt Karlijn met een gepaste vorm van understatement. 

‘Daarna kijken we wel verder. Over twintig jaar staan we 

misschien weer ergens anders.’ Misschien is de 

beschikbaarheid van de weg tegen een vaste prijs 

slechts een tussenmodel en willen we als samenleving 

straks mobiliteit tussen A en B tegen een vaste prijs. Of 

wordt straks de circulaire weg een sturend item in een 

gebiedsbenadering waarbij locaties worden gekozen op 

basis van de beschikbaarheid van zo’n weg. ‘Misschien 

gaan we wel wegen in vakken aanleggen die we kunnen 

optillen en verplaatsen. Misschien gaan we wegen in 

aparte laagjes maken met iets ertussen waardoor de 

laagjes makkelijk loslaten en dan veel zuiverder elders 

gebruikt kunnen worden. Misschien wordt het 100% bio-

asfalt, 100% recyclage van zinken vangrails etcetera. 
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Geen idee’, zegt Karlijn, ‘zo lang iemand daar maar 

belang bij heeft en de verantwoordelijkheid op zich 

neemt.’ 

 

Voorlopig is ze samen met Lindy Molenkamp, Jan 

Spoelstra en andere ambtenaren van de provincie nog 

druk bezig met de N739 en de nog onvoorspelbare 

gevolgen voor de spelregels, de omkering in het systeem 

en de veranderende rol en verantwoordelijkheden van 

de betrokken organisaties. ‘Ik hoop’, zegt ze, ‘dat we 

over pak ‘m beet anderhalf jaar meer van dit soort 

trajecten succesvol hebben doorlopen en dat we dan 

iets breder kunnen delen wat het inhoudt, welk type 

uitvraag er bij past, wat de impact is op technisch, 

financieel en organisatorisch vlak en dat we dan een 

concept hebben dat we ook in ons partnerprogramma 

(een soort community of practice) met andere bouwers 

kunnen bespreken opdat we van elkaar kunnen leren. 

Het zou mooi zijn wanneer de provincie Overijssel intern 

ook een vorm vindt om de kennis en ervaringen over te 

dragen. Wat voor een weg kan, kan immers wel voor 

meer dingen’, zegt ze tot slot. 

 
Het gesprek met Karlijn vond plaats op 4 maart 2019 en is 

opgetekend door Peter Heerema. 
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10 Koos Janssen: Deventer 

verdient een stadsstrand 
 

Wanneer Rijkswaterstaat het project Ruimte 

voor de Rivier Deventer in 2015 oplevert, 

lanceert horecaman Koos Janssen op Facebook 

zijn plannen voor een stadsstrand voor het 

“nieuwe” gebied. Een lofzang van positieve 

geluiden, over het idee voor de leefomgeving 

aan de Westelijke oever van Deventer, stijgt op 

uit de stad. Aangemoedigd door de hype en het 

aantal “likes” is er geen weg meer terug. Koos 

trekt het stadsstrand tot een concreet 

masterplan en overtuigt de politiek en het 

ambtelijk bestel van de potentie van zijn plan 

voor Deventer. Onder zijn supervisie ontstaat 

een cocreatie van welwillende overheden, 

investeerders, en bewoners. 

 

We spreken Koos op een doordeweekse avond in DAVO, 

de levendige stadsbrouwerij in het Sluiskwartier van 

Deventer. Met zicht op gezellig rumoer van het 

bierenbedrijf zitten we met zijn drieën in een afgelegen 

ruimte van het industriële pand. Koos verontschuldigt 

zich voor zijn vermoeidheid. Ondanks de zonnige 

vooruitzichten van de opening van het stadsstrand in 
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april zijn met name de laatste hectische weken hem niet 

in de koude kleren gaan zitten.  

 

Je zou kunnen denken dat hij er niet van houdt om 

geïnterviewd te worden, zo bescheiden is de 

aanwezigheid van horecaondernemer Koos. Hij praat 

zoals hij zit, ingetogen en rustig. In een zucht vertelt hij 

zijn verhaal over het stadsstrand van Deventer en hoe hij 

van initiatiefnemer een professional wordt in de wereld 

van gebiedsontwikkeling. Met zachte stem neemt hij het 

woord: ‘Vroeger organiseerden we busreisjes. Gingen 

we met honderdvijftig man het land door op 

discothekenjacht. Later waren het feesten, die zelfs 

uitgroeiden tot een meerdaags festival. Kregen we ook 

veel mensen mee op de been. Dat regelneverige is 

geloof ik niet iets van gisteren.’ 

 

Koos groeit op in Twello met zijn twee ondernemende 

zussen en ouders die werkzaam zijn in de 

gezondheidszorg. Al tijdens zijn jeugd voelt hij zich als 

een vis in het water in het horecaleven waar hij al gauw 

zijn vrouw Evelien leert kennen. Na diverse commerciële 

functies bij Heineken Brouwerijen en later bij een 

groothandel in food en non-foodproducten werkt hij nu 

nog tijdelijk op projectbasis bij twee bedrijven in de 

horeca- en foodsector in de regio.  
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Tien jaar geleden ging het stel in Deventer samenwonen. 

‘We droomden er altijd al van om een horecazaak te 

beginnen, maar anders dan de gevestigde orde, zoals op 

de Brink’, zegt Koos. ‘Rondkijkend naar eigenzinnige 

panden en plekken zagen we met groeiende interesse 

de Westelijke oevers van de IJssel herboren worden. 

Door de realisatie van de nieuwe nevengeulen, de 

Schipbrug die was hersteld, en de plaatsing van trappen 

op de brug zagen we het gebied veranderen, en steeds 

weer door andere ogen. Mensen kennen de 

aantrekkingskracht van de IJsseloevers, maar je zag de 

populariteit van het uitloopgebied toenemen. Steeds 

vaker zag je hardlopers, fietsers en wandelaars. Steeds 

meer bewoners, maar ook bezoekers van buiten 

Deventer, doen met mooi weer de IJsselstrandjes van de 

westelijke IJsseloevers aan’, zegt Koos. 

 

‘In dezelfde periode opent mijn zus de stadse vrijhaven, 

Het Veerkwartier aan de Veerplas, in Haarlem. Inmiddels 

heeft ze ook een tweede restaurant: Frisk in de oude 

Drostefabriek. Laagdrempelige horeca met een 

kwaliteitstwist is altijd al een veelgehoord gemis in 

Deventer. Containers met een overdekt zitgedeelte en 

een vrijplaats wilden wij ook en ik wist ook waar. Ik zag 

het helemaal voor me, tussen - het IJsselhotel en de 

Bolwerksmolen - op de “nieuwe plek” bij het talud van 

de Wilhelminabrug en de Melksterweide. Het gebied 

wordt begrensd door de brug, de Bolwerksweg en de 
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nieuwe nevengeul en is bereikbaar door de ligging van 

de brug en het pontje. Ik zag de liefhebbers van ons 

horecapaviljoen en recreatie allemaal samenkomen, 

zegt Koos. ‘Mijn hart maakt nog steeds een sprongetje 

als ik denk aan de plek, maar het was ook een uitdaging. 

Ik ergerde me al jaren aan het achterstallig onderhoud 

van het Worpplantsoen: het zwerfaval, de overlast van 

geparkeerde auto’s en het gebrek aan voorzieningen. 

Ondanks het geldende zwemverbod wordt zonder 

toezicht of handhaving in de gevaarlijke vaargeul van de 

IJssel gezwommen. Net zoals veel stadsbewoners miste 

ik beleid voor het gebied.’  

 

Betrek de mensen en de stad bij de IJssel 

Het is 2015 en een zomerse dag in augustus als Koos 

spontaan sfeerbeelden plaatst op Facebook met de 

woorden “Deventer verdient een stadsstrand”. Heel 

intuïtief wordt het gemeenschappelijke gevoel voor het 

gebied getriggerd. Deventenaren reageren uitbundig. 

Binnen een week heeft het initiatief 3.000 likes en de 

pers achter zich aan. In de lente doet Koos opnieuw een 

oproep via sociale media. In de hype verzamelen zich op 

de Melksterweide meer dan honderd man met een 

picknickmand en - kleedje. ‘Toen dacht ik echt: “shit!” 

zegt Koos. ‘Je voelde de dynamiek. Ik geloof nog steeds 

dat het een collectief statement was. Ik gaf toevallig het 

signaal en de flow verspreidt zich als een olievlek.’  
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‘De meerwaarde van een stadsstrand heeft een enorme 

aantrekkingskracht op bewoners, bezoekers én 

bedrijven. Het stadsstrand Deventer staat voor een 

bewustere manier van leven met 

duurzaamheidsprincipes en aandacht voor natuur. Nog 

steeds melden zich mensen met ideeën die willen 

aanhaken. Soms uit eigenbelang, maar meestal om mee 

te denken. Het is belangrijk om steeds breder in te 

zetten en het groter te maken. Maar, ik wil de filosofie 

achter het plan helder houden. Door ons goed te 

positioneren, trekken we gelukkig de lokale partners en 

leuke leveranciers aan’.  

 

‘Het lijkt alsof ik de schoonheid van het gebied steeds 

meer ga waarderen. Maar ik heb ook een commerciële 

drive. Ik ben al twintig jaar horecaman. Voor mij is dat 

noodzakelijk om onafhankelijkheid te zijn. Let wel, winst 

is nodig voor de continuïteit, maar geen 

opzichzelfstaand oogmerk. Er is méér dan directe 

economische waardecreatie alleen. Het gaat ook om 

stimulering van lokale economie, het strand, de IJssel, de 

sociale cohesie. Als de horeca goed draait, kan 

tegelijkertijd het gebied mooi en schoon gehouden 

worden. Als mensen hier samenkomen, ga je 

automatisch de overlast op andere meer afgelegen 

plekken tegen. Die combinatie maakt het geheel 

kloppend en dat past bij ons. Dat geeft het plaatje 

bestaansrecht. Voor ons is het een vanzelfsprekend 
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concept, maar voor overheden en investeerders was het 

zeker in het begin nog complex en moeilijk te 

doorgronden.’ 

‘De pers begreep het wel meteen en pikte het snel op. 

“Dit type ondernemen is een nieuwe manier van 

aanvliegen” las ik of: “RTV Oost rukt uit en geeft het plan 

aandacht”. Dit heeft in het begin zeker aan het succes 

bijgedragen’, vertelt Koos. 

 

Wet- en regelgeving nodig voor een professioneel plan  

Voor de verwezenlijking van zijn plan begint Koos bij de 

gemeenteraad. Met frisse zin trekt hij van fractie naar 

fractie om de bedoeling van zijn stadsstrand uit te 

leggen en dat sorteert effect. Bij raadsvergaderingen 

weet hij de potentie van de IJsseloevers voor de stad 

onder de aandacht te brengen. Raadsleden zijn 

enthousiast hetgeen ertoe leidt dat Koos kennis maakt 

met klantregisseur Mirjan Klok van stadskantoor 

Deventer. Zij vormt de spil tussen de burger en de 

ambtelijke organisatie en neemt de regie op zich binnen 

het ambtelijke proces. ‘Als ik toen mijn eigen gang was 

gegaan, was het een houtje-touwtjeplan - op tijdelijke 

pop up-achtige basis - een snackwagen of frietkot 

geworden’, zegt Koos.  

 

‘Zeer zorgvuldig werd al het mogelijke en onmogelijke 

voor het gebied afgepeld. Als het over Natura2000 

wetgeving gaat, loop je tegen heel veel onverwachte 
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zaken aan. Tal van onderzoeken moesten daaropvolgend 

uitgevoerd worden. Niet alleen als het gaat over 

Natura2000, maar ook het oordeel van de 

welstandscommissie, het horecabestemmingsplan of 

nog duizend andere dingen. Dit is tijdrovend en 

kostbaar. Binnen het proces van afgifte van 

vergunningen kan je niet om onderzoeksbureaus heen. 

Onderzoek moet aantonen dat broedvogels geen last 

hebben van stikstofuitstoot van mijn keukenactiviteiten, 

het dak moet bestand zijn tegen sneeuwbelasting terwijl 

we alleen in de zomer actief zijn, etc’.  

 

‘Zonder adviezen en rapporten van onderzoeksbureaus 

kom je er niet. Dit is een werkwijze waar ik wel eens 

moeite mee heb. Het kost soms onnodig veel energie. Ik 

zou me kunnen voorstellen dat ambtenaren zelf 

meedenken hoe iets wél kan als iets niet kan. Ga 

samenwerken met de burger en doe suggesties in plaats 

van telkens terugverwijzen tot het doen van onderzoek 

naar natuur of een beschermd stadsgezicht. Evelien is in 

deze fase afgehaakt. ‘Iedereen zou dat doen’, zegt Koos. 

‘Dat ik niet kon stoppen, komt denk ik door mijn tikkie 

eigenwijze karakter. Met die houding beweeg ik me ook 

in de ambtelijke wereld. Gewoon door mezelf te zijn en 

met de vraag: Help me dan!’ 

 

‘En heel veel inlezen en researchen op zoek naar 

relevante publicaties voor mijn plan, die ik vervolgens op 
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het bordje van Mirjan neerlegde. Zij wist natuurlijk ook 

niet alles en werd waarschijnlijk soms helemaal gek van 

me. Voor het verlenen van de vergunning voor de 

Natura2000-omgeving begaf ik me al gauw op 

provinciaal niveau. Zo kwam ik in aanraking met Stadslab 

Deventer en het Programma Stadsbeweging Overijssel. 

Tot mijn verbazing bleek het Deventer stadsstrand een 

rol te hebben gespeeld bij de totstandkoming van de 

programma’s waarvoor maar liefst 9,8 miljoen euro 

beschikbaar is gemaakt. Het is niet voor niets dat we als 

eerste de stadscheque van € 2500 hebben ontvangen. 

Dat gaf rust; ik had zoveel in het project geïnvesteerd. 

Met die cheque heb ik de Stichting Deventer Stadsstrand 

officieel gemaakt, geregistreerd bij de KvK en een 

onderzoek kunnen betalen. Dat was een belangrijke stap 

voorwaarts’. 

 

‘De samenwerking met beleidsontwikkelaar Bart 

Ellenbroek van Stadsbeweging van de provincie 

Overijssel was een doorbraak. Deze ambtenaar is van de 

korte lijnen, denkt mee, onderhoudt goede contacten 

met de gemeentes en weet welke fondsen vrijkomen. Hij 

voelt feilloos aan hoe het ambtelijke apparaat werkt. 

Mijn plan vraagt anders denken, creativiteit en ook lef 

van ambtenaren. Bart heeft een pool van vakmensen 

samengesteld waarmee we het varkentje konden 

wassen. Alleen was dat me niet gelukt. Eind vorig jaar 

kregen we een flinke duw in de rug en hebben we 
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samen met de provincie en gemeente Deventer gas 

kunnen geven.’ 

 

Werkwijze  

‘Op één bewoner na heeft nooit iemand bezwaar 

gemaakt tegen mijn plan. Ook niet uit de hoek van de 

natuurbeweging. De vrees van overheden voor 

zienswijzen op een ontwerpbesluit, deel ik niet. Ik kreeg 

één zienswijze. Het is een grappige anekdote van een 

bewoner, die genoeg had van alle negatieve 

ontwikkelingen in het Worpplantsoen en principiële 

bezwaren had. Ik ben naar hem toegegaan en heb het 

uitgelegd. Inmiddels onderhouden we goede contacten. 

Het is een heel beste vent.’ 

 

‘Dat zegt iets over het vertrouwen in samenwerken, 

vertrouwen in elkaar en de goede wil, en het geloof van 

mensen dat het goed komt. Ik blijf bewonersavonden 

organiseren, ook al komen er soms maar tien man. Ik 

ben open in mijn communicatie en beantwoord echt alle 

vragen. Ik draai er niet omheen, ik ben open en oprecht 

- over alles en tegen iedereen. Daarmee ontstaat vanzelf 

goodwill. Dat zie ik ook bij de ambtenaren van het 

stadskantoor en het provinciehuis met wie ik 

samenwerk. We doen dit project echt samen. Er is 

genoeg creativiteit aanwezig in de systeemwereld. Bart 

en Mirjan vervullen een voorbeeldfunctie. Het is ook 

even omschakelen als een initiatiefnemer als ik opeens 
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bij je aanklopt. Ik wil overal in meegaan en tegelijk 

alternatieven verzinnen: “mag dit niet, maar mag dat 

dan wel?” zeg ik dan. Ik ben niet creatief, maar een 

ontzettende kloot-chaoot. En daarmee zet je soms iets 

in een stroomversnelling.’ 

‘Dat kan door een actie op sociale media. Ik denk aan de 

mensen van de vrijwilligersorganisatie 

WorpWegwerpvrij die zich al tijden inzetten voor een 

groene en duurzame leefomgeving van Deventer. Elke 

maand prikken zij vuil weg op de IJsseloevers. Ik zag ze 

over tien jaar nog precies hetzelfde doen. Dat is volgens 

mij niet de oplossing. 

 

Voor een move heb ik de lokale politiek via Twitter 

uitgedaagd om bij de volgende prikactie te komen 

helpen en de problematiek met eigen ogen te zien. Alle 

fracties reageerden. We hebben iedereen naar het 

gebied gehaald en sommige vrijwilligers gingen zelfs met 

kano’s te water. Met vuilniszakken vol plastic kwamen 

ze de IJssel weer uit. Cameraploeg erbij. Kort daarop 

werd het vraagstuk in de gemeenteraad behandeld en 

kregen we inspraakbevoegdheid. Inmiddels is anderhalf 

ton vrijgemaakt voor het gebied. Er komen 

fietsenrekken, meer afvalbakken, controle en toezicht. Ik 

hoop oprecht dat WorpWegwerpvrij in de toekomst niet 

meer zoveel hoeft te prikken, dat hebben ze al meer dan 

genoeg gedaan.’ 
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‘Door mijn ambitie loop ik tegen politieke en ambtelijke 

vraagstukken aan waar de gemeente Deventer zelf ook 

zoekende in is. Het zijn actuele vragen. Wat te doen met 

de vele mensen die willen recreëren aan de oevers van 

de IJssel? Hoe kunnen we een deel van het gebied 

ontwikkelen waardoor elders de overlast minder wordt? 

Achterstallig onderhoud, toezicht en beheer kost veel 

geld als het gaat over wegwerken van afval, overlast van 

dealen of wild parkeren. Ik ben in voor een 

samenwerking als we duidelijke afspraken maken. Graag 

ben ik bereid mij in te zetten voor het beheer binnen de 

grenzen van het gebied.’ 

 

‘Op het gebied van citymarketing heeft het stadsstrand 

Deventer iets te bieden. Maar ik hoor of zie nooit 

iemand. Ben ik nou “eigenwijze Koos” als ik zeg: 

“Gevestigde orde van Deventer - koekoek - weten jullie 

wat we hier aan het doen zijn?” Ik denk dat een vaste 

kliek met hun netwerk en subsidies erg op de centen 

zitten. Daar kom je als buitenstaander niet zomaar 

tussen.’ 

 

‘Je hoort mij niet snel negatief over ambtenaren. De 

betrokkenheid van Mirjan en Bart heeft mijn project 

geprofessionaliseerd. Ik ben de “lucky bastard” die zich 

heeft omringd met mensen die weten hoe ze door het 

complexe ambtelijke systeem laveren. Ik koester het 

contact met Bart, net als de sleutelrol van Mirjan binnen 
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het ambtelijke woud. Uiteindelijk kreeg zij 

Rijkswaterstaat, de Gemeente Deventer, Waterschap 

Vallei & Veluwe en Provincie Overijssel bij elkaar aan 

tafel. In juni 2016 heeft het College Burgemeester & 

Wethouders een eerste positief principe standpunt 

ingenomen over het plan. Mirjan heeft inmiddels 

afscheid genomen bij de gemeente Deventer, dat vind ik 

een groot verlies. Ik had het traject graag met haar 

afgemaakt. Maar het is veelzeggend dat ze haar 

afscheidsetentje met collega’s bij ons komt vieren.’ 

 

Crowdfunding 

‘Ik ben niet direct liefhebber van de bankenwereld. Voor 

de financiering van de horeca heb ik gekozen voor 

crowdfunding. In eerste instantie heb ik met donatie-

crowdfunding de dure onderzoeken kunnen betalen. 

Banken zijn terughoudend, omdat ons project afwijkt 

van het reguliere financieringsmodel. Ik heb geen eigen 

pand, de grond is geen eigendom. Dat is spannend, 

want: “Het project is tijdelijk en stel dat het water te 

hoog staat en de natuur doet dit of dat en wat als dat?” 

Omdat het niet alleen over financiële waardecreatie 

gaat en door de lange aanloopperiode, is het lastig 

beoordelen voor een financier. In het westen van het 

land is crowdfunding meer ingeburgerd. Je ziet de trend 

heel langzaam overwaaien richting het oosten. 

Regelmatig vertel ik ondernemers en investeerders hoe 

dat werkt’, zegt Koos. 
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‘Crowdfunding past bij ons “eigenwijze” project. Wat mij 

aanspreekt is het commitment dat de investeerder 

aangaat. Het levert rendement, en extra inkomsten in 

het verschiet. Dat bindt partijen voor langere tijd aan 

ons plan’, zegt Koos. Deelnemers krijgen een 

jaarrendement van 5,2 procent op hun investering. ‘Ons 

type onderneming heeft een wezenlijk ander 

businessmodel dan reguliere ondernemingen. Wij 

pakken een gemeenschappelijk doel op een 

ondernemende manier aan. Als blijkt dat meer dan 

tweehonderd mensen bereid zijn om in de horeca te 

investeren, is er dus genoeg vertrouwen in het project.’ 

zegt Koos. 

 

Duurzaam 

‘Regelmatig krijgen we aanvragen voor bruiloften en 

feesten tot laat op de avond. Die nemen we niet aan. 

We hebben vooral een dag-functie. We willen geen 

feestavonden die de omgeving tot last zijn. Ik ga af op 

mijn innerlijk gevoel. Ik wil niet dat er ‘s nachts nog 

vijftig man op het strand rondhangen met een slok op.’ 

‘Mijn zus heeft me geïnspireerd om op duurzame wijze 

te ondernemen. Het hele pop up idee om met 

zeecontainers en rauwe demontabele materialen aan de 

slag te gaan is tof, maar in de praktijk is duurzaam 

bouwen gecompliceerder dan ik dacht. Door tijdsdruk of 

te hoge kosten moet ik regelmatig water bij de wijn 

doen en belangen afwegen. Als de timmerman op tijd 
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hout nodig heeft, ga ik toch naar de bouwmarkt. Ook 

wet- en regelgeving beperkt dikwijls.  

 

Een voorbeeld. Tweedehands deuren zijn meestal 83 cm 

breed, maar als ik het bouwbesluit naleef, heb ik 93 cm 

breedte nodig, en die zijn moeilijker te vinden. We 

streven voor het horecapaviljoen naar een circulair 

systeem, maar afgesloten zijn van de buitenwereld 

belemmert op allerlei wijze de bedrijfsvoering. Geen 

gasaansluiting hebben is een hele uitdaging, omdat we 

op piekmomenten veel meer stroom nodig hebben. Ik 

ben geen groene gekkie. Het stadsstrand is onze 

broodwinning. Uiteindelijk is het voor onze rekening en 

risico en daarom doen we het op onze eigen manier. 

Tegelijkertijd ben ik me ervan bewust dat een bijzondere 

duurzame plek iets bijzonders oplevert’, zegt Koos.  

 

Rol van de overheid  

‘Het Deventer stadsstrand is vanaf april een feit. Ik ben 

ervan overtuigd dat door de hechte samenwerking met 

de overheid, wet- en regelgeving en naleving van de 

procedures, een tof plan tot stand is gekomen. We 

hebben in ruim drie jaar tijd een fantastisch netwerk 

opgebouwd. Iedereen heeft een beetje water bij de wijn 

gedaan en ergens in het midden zijn we elkaar 

tegengekomen. Ik voel me gesteund door het ambtelijk 

systeem’, zegt Koos. 

‘Op 11 april 2018 zijn de benodigde vergunningen 
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verleend en zijn Gemeente Deventer, Provincie 

Overijssel en Rijkswaterstaat akkoord gegaan met het 

plan. Nu wordt de laatste hand gelegd aan de inrichting 

van het stadsstrand en het plaatsen van het 

horecapaviljoen. Het gebied is geëgaliseerd voor 

recreatie, ingezaaid, de nutsvoorzieningen zijn geplaatst 

en het is nu wachten op de fietsenstallingen. In april 

2019 gaat het stadsstrand open.’ 

 

Kopstukken 

‘Het proces zou minder traag en minder kostbaar zijn als 

ambtenaren aan de poort meer bevoegdheid krijgen om 

mee te denken en suggesties kunnen doen. Als tegen mij 

was gezegd: “Koos, als je het zo doet, kan het wel,” zou 

dat enorm hebben geholpen. Ik begrijp de zin van nota’s 

en ik snap dat beleidstukken moeten worden nageleefd, 

maar het succes begon voor mij bij de ambtenaren die 

mijn plan konden omarmen. “Omgaan met bottom up 

initiatieven” is een nieuwe werkwijze binnen de 

provincies en gemeentes, dat blijkt. Ambtenaren ervaren 

dat ook zo. Gelukkig spreken Bart, Mirjan en ik dezelfde 

taal en dat bracht het proces in een versnelling’. 

 

‘Ik heb de vergunningen en iedereen is enthousiast. De 

deurtjes in de ambtelijke toren gaan open. Als de 

welstandscommissie nog ergens mee komt, ga ik met ze 

in gesprek of leg ik het terug bij de wethouder. Op dit 

moment weet ik wat te doen. De gemeente en de 
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provincie zijn inmiddels gebaat bij het succes. Dat is een 

eerlijk verhaal. Onlangs zaten we met alle partijen rond 

de tafel, in het kader van de parkeerplaatsen voor de 

Melksterweide en de herinrichting van het gebied. Dat 

noem ik cocreatie, een échte samenwerking.  

 

Een voorstel richting Stadsbeweging: Wees royaler en 

geef cheques van € 25.000 aan de beste ideeën. 

Daarmee kunnen initiatiefnemers echt iets gedaan 

krijgen. Pak intern wat minder uit met marketing, dure 

locaties voor congressen en poppetjes op het project 

(proceskosten). Dat is mijn idee. 

Zonder zieligdoenerij. Dit project vraagt (nog steeds) 

veel doorzettings- en aanpassingsvermogen. De laatste 

jaren heb ik tegen veel heilige huisjes moeten schoppen, 

ik heb er mijn baan voor opgezegd, noem het een passie. 

Dit soort trajecten belopen naast je privéleven is een 

uitdaging. Als ik vooraf had geweten wat het met mij 

persoonlijk doet, had ik het misschien niet gedaan. Maar 

straks gaan we open en kunnen we ons weer meer 

richten op leuke zaken met uitzicht op de mooiste 

skyline van Nederland!’ 
 

Het gesprek met Koos vond plaats op 10 maart 2019 en is 

opgetekend door Annemarie de Graaf. 
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11 Annette Harberink van 

Natuurderij Keizersrande: 

“koplopers blijven 

koplopers” 
 

Annette Harberink runt sinds 2010 in de 

uiterwaarden van de IJssel vlak boven Deventer 

het biologisch-dynamische melkveebedrijf 

Natuurderij Keizersrande. Ze pacht de grond van 

Stichting IJssellandschap. Ze houdt 70 Maas-

Rijn-IJsselkoeien met horens, die goed gedijen 

onder de sobere omstandigheden waarin ze 

leven en het ruige natuurgras dat ze eten. Op de 

Natuurderij bedrijft Annette sinds tien jaar 

landbouw voor een betere wereld: goed voedsel, 

meer biodiversiteit en een 

langetermijnoplossing voor wateroverlast. 

 

Janneke en ik luisteren naar Annette op de Natuurderij 

Keizersrande. Het is een stralende dag in mei en we 

zitten aan een picknicktafel op het erf. Het werk op de 

boerderij voltrekt zich om ons heen. Op het terras van 

de ontvangstruimte buiten is het een gezellig komen en 

gaan van medewerkers, boeren en buitenlui. We kijken 
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naar dartelende koeien in de uiterwaarden met uitzicht 

op de IJssel.  

 

Annette is een innemend persoon vol energie. Ze is met 

innovatieve kringlooplandbouw een koploper in 

Nederland en kan iedereen overtuigen van de noodzaak 

ervan: ‘Wij staan een landbouw voor met een positieve 

impact op het klimaat. Ons doel is dat we volledig 

circulair werken en in ons bedrijf geen externe 

grondstoffen nodig hebben. We maken ons eigen 

diervoer, wekken eigen energie op en beheren ons eigen 

water. De koeien leveren een regionaal product.’  

 

Annette legt ons uit waarom regionale afzet zo 

belangrijk is: ‘Grote maatschappelijke vraagstukken kan 

je ook aanpakken met kleine betekenisvolle stapjes door 

je ideeën heel empirisch uit te proberen’, zegt ze. ‘Dat is 

het mooie van landbouwer zijn. Het is concreet werk en 

de resultaten zijn spoedig tastbaar. Maar, het is ook een 

proces van barrières overwinnen, veel nadenken, 

uitrekenen en achterhalen wat nodig is.’ 

‘Hoeveel eieren eet de gemiddelde Nederlander naar 

hectare gebruik per gezin?’ Annette rekent haar 

bedrijfsvoering volgens de gulden snede door, totdat de 

sommen op hetzelfde getal uitkomen. ‘Ik zoek altijd naar 

de juiste verhouding en win-winsituaties, om zoveel 

mogelijk uit de natuur te halen en de grond - met 
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behoud van biodiversiteit - zo goed mogelijk te 

gebruiken.’ 

 

‘Samen met collega-boeren willen we een gemeenschap 

uit de stad en omgeving van onze producten voorzien. 

Wanneer ik de hectares op de Natuurderij met alle 

koeien die daarbij horen doorbereken, kan ik voor 1.200 

gezinnen uit Deventer een basispakket voeding leveren. 

Per week per gezin ongeveer 3 flessen melk, een potje 

kwark, een stukje vlees en een pondje kaas. Graag zou ik 

zien dat mensen de Natuurderij gaan associëren met 

hun voedsel. Het moet weer logisch worden dat je eet 

van het landschap waar je woont.’ 

 

‘Ik ben niet geboren op een boerderij, maar ik wilde 

altijd al boer worden’, zegt Annette. ‘Toen ik tegen het 

eind van mijn middelbare school moest kiezen voor een 

vervolgopleiding nam ik de romantische beelden van 

nieuw leven, voorbijtrekkende luchten, weilanden met 

grootse uitzichten mee uit mijn kindertijd. Maar ook het 

stoere leven trok me aan. De trekkers, de grote 

gebouwen, heftige mestgeur en veelheid aan 

gereedschap en materialen. Als boer maak je onderdeel 

uit van de natuurelementen en de mogelijkheden die de 

omgeving biedt. Dat geeft voldoening. 

Daarnaast heb ik van jongs af aan een grenzeloze 

behoefte om de wereld te verbeteren. Gedreven door 

noodzaak. Noem het idealisme. 
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Mijn ouders zijn geen wereldverbeteraars, maar hebben 

me wel zo opgevoed. Tijdens de middelbareschooltijd 

ben ik steeds meer gaan lezen over een zelfvoorzienend 

en veganistisch leven. Ik kwam in aanraking met 

biologische voeding en wilde als puberale 

zeventienjarige iedereen ervan overtuigen ook 

biologisch te gaan eten. Zo ontstond de drijfveer om de 

wereld beter achter te willen laten. Even heb ik 

nagedacht over een loopbaan in de politiek, maar de 

landbouw als culturele bakermat van de maatschappij 

ligt me meer.’ 

 

Annette ging naar de biologische landbouwopleiding 

Warmonderhof in Dronten. Ze ging werken op diverse 

boerderijen, waardoor ze ontdekte wat bij haar paste. 

‘Op een goed moment voelde ik me gek genoeg om een 

pachtbedrijf voor mezelf te beginnen. Ik schreef 

verschillende grondeigenaren aan en maakte al gauw 

kennis met Jaap Starkenburg van Stichting 

IJssellandschap. Hij droomde van nieuwe natuur in de 

uiterwaarden met behoud van agrarisch gebruik voor 

het landgoed Keizersrande. Het kwam voort uit een 

maatschappelijke wens en de Natura 2000-doelstelling 

voor het gebied. Dat betekent een rustplek voor 

weidevogels waar landschapselementen moeten 

worden onderhouden. Het was 2007 en in Nederland 

had nog niemand zich aan een natuurproject als dit 

gewaagd. Dat is een uitdaging in een behoudende 
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provincie als Overijssel, die bekend staat om de 

Sallandse trots en het minst aantal biologische boeren 

telt.  

 

Voor het herstel van natuurwaarden in de uiterwaarden 

had Stichting IJssellandschap een praktische boer nodig 

voor dienstbaar beheer. Dit houdt in dat de agrarische 

exploitatie geheel ten dienste moet staan van natuur- en 

landschapswaarden. De wens om natuur, landbouw, 

ecologie, economie en recreatie met elkaar te 

verenigen, vroeg om een avontuurlijke ondernemer, die 

bereid was risico’s te nemen. Afstemming over 

commitment tussen pachter en verpachter was een 

belangrijke voorwaarde over en weer. Er was nog geen 

bedrijf. Er moest een bedrijfsplan gemaakt worden, een 

ontwerp komen voor de stal, en de vergunningen voor 

de Natuurbeschermingswet (Nb-vergunningen) moesten 

worden aangevraagd. 

 

Project Natuurderij Keizersrande 

In die periode leerden Annette en Jaap het projectteam 

van Rijkswaterstaat van het programma Ruimte voor de 

Rivier kennen. Annette had oplossingen voor de 

realisatie van natuurdoelstellingen en kon 

Rijkswaterstaat garanderen dat het intensieve beheer 

goed zou gebeuren. Dat de oplossing voor de nationale 

wateropgave goed samenging met de 

natuurdoelstellingen bleek een uitkomst. Provincie 
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Overijssel was ook enthousiast omdat zij voor het halen 

van het quotum van hun provinciale natuurdoelen 

goede kansen zag. Dat gold ook voor de gemeente 

Deventer, die een recreatief uitloopgebied voor haar 

bewoners wilde realiseren. Zo startte een nieuw 

netwerk met een complexe natuurgebiedsontwikkeling, 

het project Natuurderij Keizersrande. Tijdens de 

intensieve trajecten van afwaardering van 

natuurbestemmingen, het aanvragen van vergunningen 

en het vrijmaken van gronden van bestaande pachters, 

begon Annette meteen al met de praktische stappen 

voor de Natuurderij.  

 

Door op de weilanden, maar ook op het akkerland 

mooie dingen te doen, werden haar inspanningen al snel 

zichtbaar. Annette breidde haar kudde koeien uit, stopte 

met het gebruik van kunstmest en het spuiten van gif. 

‘Het succes zit eigenlijk in tastbare betekenisvolle 

veranderingen op kleine schaal’, zegt ze. ‘Iedereen zag 

de veranderingen in het landschap en dat maakte al 

gauw concreter wat we met het project voor ogen 

hadden. Je moet natuurlijk altijd een goed plan hebben, 

maar ik geloof vooral in het maken van behapbare 

stappen, het gebruik van boerenverstand en praktische 

aanpassingen. Het doorbreekt de verlammende 

overmaat aan procedures en de bijbehorende 

regelstress.’ 
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‘Blijf niet hangen in overleg of papierstukken’, dacht ik 

vaak. ‘Het gevaar van grote innovatieve projecten is dat 

onzekerheden al gauw blijven steken in een hoog 

abstractiegehalte en de vraag naar onderzoeken 

toeneemt. Ingenieurs leven van onderzoeken en 

beheerplannen. Ik kreeg ook zo’n dik beheerplan te 

lezen. Tot mijn verbazing leidde mijn aanwijzingen 

hierop weer tot een vervolgopdracht en een nieuw 

onderzoeksrapport. Zo ging tijdens het voortraject de 

helft van het totale budget op aan voorbereidingen voor 

de verlening van leges, vergunningen en nodige 

onderzoeken.’  

 

‘Het was een ingewikkeld proces van een paar jaar waar 

ik als praktische boer en beheerder aan tafel zat. Ik hield 

me aan de stip op de horizon, al wist ik ook niet hoe die 

er uit zou gaan zien’, lacht Annette. ‘Het is mijn taak om 

boeren en het beheer betaalbaar te houden, en dat gaf 

gewicht bij het afwegen van de belangen. Dramatische 

overgangen zijn hartstikke leuk bedacht door 

landschapsarchitecten maar als je een bomenlaan van 

twee hectare aanlegt die ik kan maaien, maar niet 

beweiden, is dat hartstikke duur. Op die manier is veel 

overleg nodig geweest. Als er teveel met recreatieve 

voorzieningen werd gestrooid, riep ik: “willen jullie 

weidevogels of een wandelpad?” Dan keken mensen 

best boos, maar op die manier bleven de 
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natuurdoelstellingen scherp. Het spanningsveld met 

recreatiedoelen is er eigenlijk nog steeds wel. 

Stichting IJssellandschap en ik hebben veel steun en 

support ondervonden van het projectteam 

Rijkswaterstaat. Dat de Nb-vergunning en de 

bestemmingswijziging integraal werden opgenomen in 

de opgave Ruimte voor de Rivier is een mooi voorbeeld. 

Uiteindelijk heeft de hele gebiedsontwikkeling een 

aantal jaren geduurd. Dat vond ik lang, maar voor 

overheidsbegrippen is het snel en vlekkeloos gegaan. In 

2013 is Natuurderij Keizersrande officieel geopend.’  

 

‘Elk landschap heeft een zekere logica in zich. Ook hier 

op de Natuurderij vraagt het gebruik van de ondergrond 

om heel verschillend beheer. Eeuwenlang wisten boeren 

daarmee om te gaan. Vanaf de jaren 50 van de vorige 

eeuw is dat verlaten door de komst van kunstmest en 

het gebruik van meer gif, dat alles omtovert in groen, 

maar wat ook minder bodemkwaliteit en minder 

diersoorten betekent. Dat we tegenwoordig meer 

energie in een hectare stoppen dan we ervan af oogsten 

zit ’m in het gebruik van kunstmest, diesel en de 

toepassing van geavanceerde technologie.  

 

Het herstel van de bodem en het landschap zit voor een 

heel groot deel in het herwaarderen van de kennis van 

vroeger. Toen ik minder ging bemesten en op sommige 
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percelen helemaal stopte, zag ik hoe verbazend snel een 

gezonde vruchtbare ondergrond terugkeert.’ 

 

‘Op de Natuurderij werken we aan kringlooplandbouw. 

De koeien moeten het doen met wat we hier 

verbouwen. Dat betekent dat we geen meststoffen of 

andere mineralen aanvoeren. In plaats van een 

monocultuur van gras - waar kunstmest voor nodig is - 

en krachtvoer als aanvulling, teel ik liever een salade 

buffet van planten en kruiden. Net als mensen hebben 

koeien ook een gezond, natuurlijk dieet nodig. De melk 

wordt daardoor lekkerder.’ 

 

Annette veert op als ze een app ontvangt van een 

collega natuurbeheerder waarin wordt vermeld dat op 

haar terrein een velduil is gesignaleerd. ‘Het is etiquette 

om elkaar te feliciteren met bijzondere dieren. Keiharde 

puntenscoorders’, zegt ze vrolijk. ‘Het is nu 2019 en er 

zijn leeuwerikvelden en faunaranden aangelegd waar 

vogels kunnen broeden. De Natuurderij gaat goed. De 

biodiversiteit neemt toe. Er komen steeds meer weide 

en akkervogels.’ 

 

‘Het waterbeheer hier blijft hard werken. Op het land 

zijn drie grote geulen gegraven, die ervoor zorgen dat de 

rivier bij hoog water bij Deventer twaalf centimeter lager 

blijft. Wij zorgen dat de geulen vrij blijven van begroeiing 

zoals riet en wilgen. Het is continu zoeken naar een 
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balans tussen waterveiligheid en verruiging en 

verrommeling waar natuur zich kan ontwikkelen.’  

‘We ontvangen hier scholieren en jonge kinderen via 

educatieprogramma’s als de Boerderijschool en de 

Speeluiterwaarde. Het zijn kostendekkende activiteiten, 

die passen bij mijn bedrijfsvoering. En hou ik er rekening 

mee dat langs de wandelroute behalve bloeiend 

hooiland ook akkergewassen met klaprozen en 

korenbloemen te zien zijn, dat maakt het landschap 

toegankelijker voor mensen. Na vijf jaar Natuurderij zijn 

de resultaten zo goed. Ik verwonder me dagelijks,’ zegt 

Annette.  

 

‘Misschien verbaas ik me nog wel het meest over wat 

mijn 70 koeien en jongvee me geven. Ik profiteer keer 

op keer van hun natuurlijke systeem. De dieren zijn 

volledig afhankelijk van mij als mens. Ik bepaal wanneer 

ze een kalf krijgen, wanneer ze worden gevoerd of naar 

de slachter gaan. De koeien hier hebben een goed 

bestaan. Maar wat geef ik ze eigenlijk terug? 

Als een dier naar het slachthuis gaat, heb ik een rotdag. 

Ik kan er slecht aan wennen. Ik huiver hoe over dieren 

wordt gesproken: “vleesvee is worst, een melkkoe is 

zuivel”. Dan zit het houden van vee me soms wel eens 

dwars.’ 

 

‘De meeste boeren houden het hoofd boven water door 

de schaalvergroting. Ik ga niet groter, ik ga hooguit 
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minder. Simpel gezegd: hoe meer natuur, hoe minder 

melk, hoe lekkerder de melk. De lekkere melk of het 

goede vlees van mijn koeien mag niet in de bulk terecht 

komen. Ik ben daar klaar mee en wil de eenvoudige 

melkkoe centraal stellen, zodat ze beter tot haar recht 

komt. Hoge kwaliteit welzijn levert een goed 

eindproduct op.  

 

Mijn plan is nu om op de Natuurderij een ruimte te 

bouwen waar zonder stress geslacht kan worden en het 

vlees ambachtelijk verwerkt. Verantwoorder kan ik het 

niet bedenken. Ik vergelijk het met zelf kaas maken. Je 

moet de protocollen naleven, de Nederlandse Voedsel- 

en Warenautoriteit controleert het. Maar bij het plan 

om aan huis te slachten, loop ik tegen iets van mythische 

denkbeelden aan. Tegelijk zijn het de dilemma’s die bij 

steeds meer bevolkingsgroepen in de samenleving 

doorklinken. Daarom wil ik dit soort vraagstukken op de 

Natuurderij blootleggen en in beeld brengen.’ 

 

Landbouw als onderdeel van de omgeving 

‘Net als het issue ‘fossiele energie’ dat ons 

welvaartsniveau enorm zal gaan beïnvloeden. De 

gedachteloosheid waarmee we nu nog diesel en benzine 

tanken, is over twintig jaar echt voorbij. In de toekomst 

gaat het over prioriteiten. Gaan we onze schaarse 

energie inzetten voor medische zorg of bijvoorbeeld 

traditionele veehouderij?’  
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‘Het beperken van input van energie wordt steeds 

belangrijker en daarvoor moeten we op allerlei terreinen 

fundamenteel anders gaan werken. Het buitengebied 

moet bij de stad aansluiten en andersom. Als we het 

buitengebied willen verduurzamen moeten we niet 

alleen eisen stellen aan de boeren, maar ook de burgers 

erbij betrekken. De voedselproductie met bijbehorende 

verdienmodellen kan anders worden georganiseerd als 

mensen uit de omgeving met hun lokale 

landbouwsysteem weer verbonden zijn. Het is een 

samenwerkend systeem van wederzijdse afhankelijkheid 

en met verantwoordelijkheden.’ 

 

‘De keuzes voor voedsel die burgers maken, bepalen hoe 

het landschap eruit ziet. Met mijn landbouwsysteem kan 

ik hierop anticiperen. Door de verhalen over de grote 

opgaven waar boeren dagelijks mee te maken hebben 

door te vertellen, kan ik mensen overtuigen hoe zinvol 

landbouw is, en werken aan een veerkrachtige regionale 

afzet. Samen met vier biologische collega’s, de Deventer 

stadsboeren, bezinnen we ons op een distributie 

systeem. We kunnen van alles bedenken zoals 

abonnementen, vaste pakketten, bezorgservice, winkel 

op het bedrijf of juist in de stad. Maar nog beter is het 

als mensen zelf vertellen hoe ze het hebben willen.’ 

 

Rol van de provincie 
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‘We hebben vijf jaar genomen om dit bedrijf in de benen 

te krijgen en het loopt. Ons doel om natuur, landbouw, 

ecologie, economie en recreatie met elkaar te verenigen 

is geslaagd. We verdienen genoeg om investeringen te 

kunnen doen. Ecologie en natuur gaan waanzinnig. Dat 

heeft ook een pijnlijke zijde. Blijkbaar is het slecht 

gesteld qua leefomgeving dat een kleine biologisch-

dynamische ingreep op een specifieke plek als de 

Natuurderij al zoveel teweeg kan brengen. De negatieve 

effecten op mens, dier, milieu en klimaat worden steeds 

zichtbaarder.  

 

Ik wil stappen maken met de Natuurderij naar 

kringlooplandbouw als onderdeel van de omgeving. En 

dan bedoel ik: échte kringlooplandbouw. En dan denk ik 

meteen verder. laten we het getij keren en zorgen dat 

over tien jaar de wereld komt kijken hoe Nederland 

vooroploopt in kringlooplandbouw.’ 

‘Mijn vergunningaanvraag voor een eigen slagerij op de 

boerderij is bij de afdeling Agro en Food van Provincie 

Overijssel afgewezen. Inmiddels heb ik een 

kennisvoucher aangevraagd en de noodzaak van 

slachten aan huis in het belang van dierenwelzijn en 

regionale afzet opnieuw gemotiveerd. Het is een unique 

selling point. Ik weet dat een heleboel mensen, 

consumenten dit willen. Maar de provincie wijst het af, 

omdat het niet haalbaar is. Het is te moeilijk qua 

regelgeving.’ 
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‘Het aantal dieren dat ik mag houden is vastgesteld in de 

NB-vergunning. Ik kon in het voortraject niet voorzien 

dat ik vijf jaar later veel minder koeien kan melken, en 

wil dat nu bijstellen. Tegenwoordig hebben we het 

Programma Aanpak Stikstof (PAS) dat afgaat op de 

virtuele ruimte (op basis van negentig melkkoeien) die 

mijn NB vergunning inneemt’.  

 

‘Ik wil graag 1.000 kippen erbij gaan houden. Voor mij is 

dat een nevenactiviteit, die past in mijn plaatje van 

kringlooplandbouw-systeem en regionale afzet, 

waarmee ik 1.200 huishoudens een basispakket voeding 

kan leveren, maar het loopt vast op iets kleins. 1.000 

kippen is minder emissie dan twintig koeien. Toch moet 

ik een nieuwe vergunning aanvragen om aan te tonen 

wat de milieuschade is. De aanvraag van zo’n vergunning 

is voor een kleinschalige boer als ik best kostbaar. Je wilt 

als provincie toch diversiteit in je buitengebied, en de 

economische activiteit van startende bedrijfjes 

vasthouden?’ 

 

Koplopers blijven koplopers 

‘Je hebt altijd mensen die vooruit lopen op zaken waar 

de beleidsmaker ook naar toe wil. De koplopers kan je in 

kaart brengen en bevragen waar ze tegen aanlopen. 

Maar de opgehaalde data enkel in publicaties opnemen 

en daar verder geen gevolg aan geven, is niet juist. Dat 

zorgt voor frustratie. Je moet iets doen met de uitkomst 
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van koplopers, want die blijven koplopen, dat zit in de 

aard van de koploper.  

Dat ervaar ik hier op de Natuurderij met mijn plannen 

voor de toekomst. Bovendien hangt er nog iets om mij 

heen van: “die heeft al veel mazzel gehad”. 

Ondernemers die het aandurven om risico’s te lopen, 

moeten naar mijn mening door de provincie blijvend 

ondersteund worden. Sterker nog: “koester de 

koplopers”. Ik heb een aantal dingen die ik wil, maar 

waar de beleidswereld niet op ingericht is. Een overheid 

kan veel standaard organiseren en oplossen, maar niet 

alles. Dat hoeft ook niet. Creatieve innovatieve ideeën 

vragen nou eenmaal om nieuwe antwoorden en 

oplossingen. Niet iets waar de beleidswereld zich mee 

bezig hoeft te houden, lijkt me.  

 

Wel zou ik graag bij de aanvraag van een vergunning, 

voordat ik 1.500 vragen moet doorwerken, persoonlijk 

contact hebben met een ambtenaar. Iemand die eerlijk 

zegt: “Als je het zo wegstuurt, wordt je aanvraag niet 

gehonoreerd.” of “Laten we het er samen over hebben. 

Laten we iets verzinnen.” Ik heb behoefte aan 

persoonlijke toelichting en samenwerking.  

De echt goede ideeën mogen wat mij betreft beloond 

worden. Waarom vrezen voor willekeur of 

precedentwerking? Hoe erg is het wanneer meer boeren 

natuurbeheer voor hun rekening nemen, de Natura 

2000-regeling willen realiseren voor meer stalruimte of 
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een hoogwaterplaats aan de andere kant van de dijk, of 

iets dat goed is voor hun desbetreffende specifieke 

bedrijfsvoering? Is dat niet precies waar we naar toe 

willen?’ 

 

Het gesprek met Annette vond plaats in april 2019 en is 

opgetekend door Annemarie de Graaf.  
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12 De Melkbrouwerij van 

Rick en Arjuna, een 

voorbeeld van lokale 

voedselproductie voor de 

stad 
  

Vier jaar geleden verlieten Rick en Arjuna Huis in 

‘t Veld de stad Utrecht om zich te vestigen in het 

Overijsselse dorpje Lettele. Ze veranderden het 

traditionele boerenbedrijf van Ricks ouders in 

een biologische boerderij met De Melkhouderij 

aan huis. Van 45 blije Maas-Rijn-IJssel koeien 

verzuivelen ze nu een deel van de eigen melk tot 

verse producten. Sinds vorig jaar werken ze 

onder supervisie van Atelier Rijksbouwmeester – 

van o.a prijsvraag Brood en Spelen – aan de 

uitvoering van het project Melk & Noot. Met het 

oog op herstel van de biodiversiteit willen ze 

laten zien dat landbouw anders kan.  

 

Dat ‘anders’ betekent: geen intensieve massaproductie 

en maximale opbrengsten, maar terug naar de kleine 

fijnschaligheid van het boerenbedrijf. Met een visie om 

tevens weer hoeders van natuurwaarden en bewakers 
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van landschap te kunnen worden. In samenwerking met 

boeren uit de regio willen Rick en Arjuna naar een 

veelzijdige verduurzaming van de voedselproductie. Dat 

betekent een regionaal landbouwsysteem, dat de stad 

en het buitengebied met elkaar in verbinding brengt. We 

drinken koffie met zelf gebrouwen melk in de 

woonkeuken van de oude boerderij van Ricks 

grootvader. Janneke Wessels en ik luisteren naar de 

perspectieven die de omschakeling van gangbaar boeren 

naar biologisch boeren teweegbrengt. Het verhaal van 

Rick en Arjuna gaat over natuur- en diervriendelijk 

boeren, ondernemen, pionieren en leren van je 

(groot)vader.  
 

‘Toen ik jong was had mijn vader op deze plek een 

boerderij met 53 koeien op 30 hectare grond. Je kon mij 

bijna altijd vinden op het erf met mijn skelter en als 

twaalfjarige zat ik op de trekker en hielp ik mee met het 

gras schudden. Boeren was voor mij spelen. Net als mijn 

broers en zus had ik nog niet het idee om ooit het bedrijf 

over te nemen. Mijn ouders stimuleerden het ook niet 

echt’, zegt Rick. ‘Ik koos voor een opleiding grafische 

vormgeving aan de kunstacademie.’ Arjuna studeerde 

klassieke zang op het conservatorium toen ze elkaar in 

Utrecht leerden kennen. Op de vrije school ontwikkelde 

zij haar gevoel voor de natuur. Ook de interesse in de 

herkomst van voedsel was er al vroeg. Dat werkte 

aanstekelijk. Rick leest sinds ze samen zijn tijdens het 



153 
 

ontbijt de teksten van de verpakkingen van 

voedingsproducten hardop voor. 

 

Rick, geen kantoortype en niet van de 

tekentafeloplossingen, gaat stagelopen in Rotterdam bij 

Landscape & Urban design. Een bedrijf dat kleine 

stadsparkjes beheert en gespecialiseerd is in de 

openbare ruimte. Hij houdt zich bezig met tijdelijke 

projecten van braakliggende terreinen in relatie tot de 

stad. In het centrum en in achterstandswijken betrekt hij 

bewoners uit de buurt om het kwaliteitsproces bij het 

opzetten van moestuinen en groenteteelt te laten 

slagen. Dat betekent observeren, goed luisteren en 

achterhalen wat er speelt in het gebied. Het 

gemeenschappelijk bedenken, schetsen en uitwerken 

wordt dagelijkse routine. Net als het gezamenlijk 

presenteren voor stadsdelen om de benodigde euro’s bij 

elkaar te harken. Het agenderen van de thema’s groen, 

gezonde samenleving, voedsel, met en voor publiek is 

Rick op het lijf geschreven. Ook Arjuna, die vaak bij de 

projecten betrokken is, krijgt bevestigd dat het werken 

aan maatschappelijk relevante ideeën vanuit eigen 

overtuiging voldoening geeft. ‘Het werk in Rotterdam is 

een bron van inspiratie geweest om onze idealen hier op 

de enkgronden waar boeren al honderden jaren land 

bewerken, te realiseren’, zegt ze.  

 

Rick is gaan studeren, maar zijn vader en 
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(over)grootvaders waren altijd ‘agrariër van hier’. Tot 

vlak na de oorlog was de boerderij nog kleinschalig en 

gemengd. Opa had zeven koeien, honderd kippen en 

een paar varkens. Hij deed aan kleinschalige akkerbouw 

met ongeveer vijftien man aan het werk, die ook op de 

boerderij woonden.  

 

Op de oude enkgronden, de droge zandruggen 

afkomstig uit de ijstijd, vestigden zich van oudsher 

boeren en had je veel van dit soort zelfvoorzienende 

sobere landbouwbedrijfjes. Op de potstallen, waar 

koeien poepten en de mest naartoe werd gebracht voor 

het plaggen steken op de akkertjes, heeft zich 2000 jaar 

lang zeer vruchtbare bodem gevormd. Ook rond de 

boerderij van Rick en Arjuna, waar altijd koeien hebben 

rondgelopen en de laatste dertig jaar niet is geploegd, 

ligt nog oud grasland met een gezonde bodemopbouw.  

Maar verder van huis liggen de tien hectare eigen 

percelen waar decennialang mais, lelies, uien en andere 

gewassen zijn verbouwd. Sinds de wederopbouw is door 

het intensieve boeren de bodem daar volledig uitgeput, 

keihard zonder levende organismen. 

 

In de jaren zestig kreeg Ricks grootvader een voorlichter 

van de overheid op bezoek, die hem voorrekende en 

ervan overtuigde dat een nieuwe stal (met bijkomend 

hoge hypotheek bij de bank) met een vijftigtal 

melkkoeien het bedrijf en de Nederlandse samenleving 
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naar voorspoed en welvaart zou leiden.  

 

‘Boeren krijgen nog altijd subsidie op landbouwgrond. 

Onderzoeken, beleidskeuzes en investeringen van 

banken, zuivel- en voerbedrijven, maar ook 

landbouwopleidingen en de administratieve 

dienstverlenende tak; het hele “Nederlandse 

landbouwsysteem” is erop gericht om maximaal te 

produceren tegen een zo laag mogelijke prijs’, zegt 

Arjuna. ‘Door hun afhankelijkheidspositie kun je dit de 

boeren dus eigenlijk niet verwijten. Ze worden 

gestimuleerd om intensief te boeren. Alle huidige 

adviseurs hebben baat bij intensieve landbouw, meer 

productie en de maximale opbrengsten, zodat meer 

verdiend kan worden.’  

 

Daarnaast is er een groeiende weerstand vanuit de 

samenleving, een krachtige opkomst tegen de huidige 

productie gedreven landbouw. Het is een kracht die 

steeds meer verzet uitoefent. In het huidige 

landbouwsysteem zijn Arjuna en Rick een van de 

pioniers die - tegen de stroom in - biologisch boeren. 

Toen Ricks vader naar bedrijfsopvolging zocht, wees een 

vriend hen op Warmonderhof. Om te onderzoeken of ze 

de boerderij echt wilden gaan overnemen en naar hun 

maatstaven konden veranderen, doorliep Rick deeltijd 

deze biologische dynamische opleiding in Dronten. Het 

plan om te gaan boeren werd concreter. Hun 
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grondhouding vormde zich. Het doel: het herstel van 

leven op en in de bodem, de connectie van 

landschappelijk gebied met de stad - de verbindende rol 

van voedsel, kreeg gestalte. ‘Burgers kunnen het verschil 

maken’, zegt Arjuna. ‘We willen nieuwe principes in 

gang zetten en inzichtelijk maken dat toekomstige 

voedselkeuzes rechtstreeks impact hebben op de 

ontwikkeling; de kwaliteit en vormgeving van het 

landschap.’ 

 

Omschakelen naar biologisch boeren  

‘We verbouwen en voeren geen mais, gebruiken steeds 

minder krachtvoer en ploegen niet meer. We stimuleren 

de biodiversiteit zoveel mogelijk met nieuwe 

aanplanting en zaaien grassen, klavers en kruiden. Door 

de strorijke mest en de compost van de koeien op het 

land uit te rijden, herstellen we de bodem. Het 

bodemleven verwerkt stro en de mest voedt de bodem. 

De kruiden halen de mineralen uit de bodem ten gunste 

van het bodemleven en bodemverbetering. Het 

bodemleven zorgt ook voor een goede humusopbouw, 

waardoor de bodem CO2 vasthoudt. 

 

Om biologisch te boeren houden Rick en Arjuna 

gehoornde koeien met een stier in de wei. Ze hebben de 

Maas-Rijn-IJsselkoe(MRIJ), een ras voor melk en vlees, 

en zijn bezig om naar 100% raszuiverheid te fokken. 

Voor goede mest hebben ze een nieuwe strostal 
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gebouwd.  

‘De nieuwe strostal symboliseert hoe wij willen boeren’, 

zegt Rick. ‘Dit maakt een natuur- en diervriendelijke 

manier van boeren mogelijk. De koeien hebben niet 

alleen veel meer ruimte, maar kunnen nu ook 

zelfstandig de stal in en uit om naar de bloemrijke 

weides te wandelen. De strostal heeft een dak, maar is 

verder open zonder muren. “Door geldgebrek niet 

afgebouwd”, was de roddel hier in de omgeving. Maar 

het kan. De koeien kiezen of ze binnen, buiten, droog, of 

in de schaduw willen staan. Ook in de winter. In 

sneeuwstormen heb je altijd een paar meiden die 

gewoon naar buiten willen. Dit is de Enk, dat is hoge 

grond. Het duurt een tijd voordat het hier te nat wordt.’ 

 

Verstikkend netwerk 

‘Toen wij als de biologische opvolgers van de boerderij 

voor financiering van de strostal bij de Rabobank 

aanklopten, werd ons verzoek met één gebaar 

afgewezen. Wel kregen we met terugwerkende kracht 

een tik op de vingers, omdat mijn vader niet scherp 

genoeg zou hebben geboerd. Dat was heel wrang.’ 

Ricks vader heeft zijn hele boerenleven aan Friesland 

Campina geleverd. Toen Rick en Arjuna de biologisch 

omschakeling ter bespreking wilden brengen, kregen ze 

nul op het rekest omdat Friesland Campina geen 

interesse heeft in de verkoop van biologische melk. De 

gangbare landbouw bevindt zich in een houtgreep. Rick 
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en Arjuna waren gebonden aan een jaarcontract en een 

tegemoetkoming was onbespreekbaar. Het heeft de 

overstap naar Eko Holland, een coöperatie van 

biologische melkveehouders, vertraagd. 

 

‘Mijn vader heeft wel het een en ander moeten loslaten 

in de omschakeling naar biologisch boeren, maar hij gaat 

er goed mee om’, zegt Rick. ‘Net als de stagiaires van de 

landbouwschool die hier in elk opzicht het 

tegenovergestelde leren. De schoolprojecten en 

excursies worden gefaciliteerd door Agrifirm, de 

grootste veevoerfabrikant van Noordwest-Europa die de 

colleges over mengvoeren verzorgt en zelfs de leraren 

levert. Dit zegt veel over de richting die jonge boeren als 

vanzelf kiezen na hun studie. Ik zou wel een dag in de 

week alternatieve landbouw willen doceren op de 

landbouwschool’, zegt Rick. 

 

‘De boerengemeenschap is een gesloten wereld met een 

paar persoonlijk adviseurs die als klankbord dienen’, 

zegt Rick. ‘Het bedrijf is waar de boer woont en wat hij 

meekrijgt. Boeren leven op een eiland. Het verstikkende 

netwerk waar boerenbedrijven in zitten, heeft diepe 

indruk op ons gemaakt’, zegt Arjuna. ‘Ik denk dat jonge 

boeren de wereld in moeten om andere, nieuwe ideeën 

op te doen, voordat ze het familiebedrijf overnemen. 

Het werkt in ieders voordeel. Wij hebben zo ontzettend 
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veel van andere bedrijven geleerd om vervolgens onze 

eigen weg te kiezen.’  

 

Voor meer weerbaarheid willen ze het gangbare bedrijf 

vooruitbrengen naar een diverse boerderij. Bij 

extensieve landbouw hoort een lokale markt, en voedsel 

blijkt de perfecte manier om hun verhaal over het 

landschap te vertellen. In de zoektocht naar 

samenwerking leerden ze drie andere ambitieuze 

biologische boeren rond Deventer kennen. Dat was de 

start van de Stadsboerenclub. Vier boeren met gelijke 

visie, die elkaar steunen zijn: Jopie Duijnhouwer met de 

Levende tuinderij Haverkamp, Berry Klein Swormink van 

vleesvee en Annette Harberink die haar melk verkaast. 

Arjuna en Rick doen de verse zuivel. Met elkaar kunnen 

ze een divers aanbod van producten aan Deventer-stad 

leveren. 

 

De Melkbrouwerij 

Eigenlijk was Ricks vader aan het afbouwen, maar omdat 

hij weer veel meer plezier in het werk kreeg, hadden ze 

arbeid over en ontstond het idee om De Melkbrouwerij 

te gaan ondernemen. Nabij de stal heeft Rick een lichte 

ruimtelijke koelwerkplaats van bestaande materialen 

gebouwd waar de verse koemelk rechtstreeks naar de 

huisketel wordt geleid. De melk wordt bewerkt en 

getapt, net zoals de yoghurt en karnemelk gebotteld in 
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flessen met een kek design. Ook de zelfgemaakte boter 

wordt op het erf verkocht.  

 

De Melkbrouwerij is eigenlijk een kleine fabriek, die een 

pakket horeca hygiëne-eisen aan regelgeving met zich 

meebrengt. Alles op de boerderij wordt geregistreerd. 

‘Een aantal keer per jaar hebben we controles van o.a. 

Skal, Zuivel, Qlip, NVWA. We verwerken nu tien procent 

van onze melk zelf. Dat kost ongeveer tweeënhalve dag 

in de week. Meer dagen melk verwerken doen we niet. 

Het liefst besteden we een deel van De Melkbrouwerij 

uit, zodat we ons op nieuwe projecten kunnen richten’, 

zegt Rick. ‘Misschien zijn we meer ondernemer dan boer 

alleen.’  

 

Kringlooplandbouw: project mobiel melken 

‘Het mooist zou zijn als we helemaal zelfvoorzienend 

worden en de voerproductie en de mest van de koeien 

zelf zouden afzetten. Daarvoor moeten we met onze 

extensieve landbouw naar twee hectare grond per koe. 

Dit is tegen de huidige pacht- of grondprijzen niet terug 

te verdienen. Het kan wel als we natuurgronden tegen 

een lagere prijs zouden kunnen pachten. Het liefst 

dichtbij de stad. 

 

‘Nu maaien en oogsten we onze kavels, die ver uit elkaar 

liggen, voor het wintervoer. Ik vind het leuk om te doen, 

maar het werk bestaat uit een heleboel handelingen en 
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we verbruiken veel fossiele brandstof’, zegt Rick. ‘Als we 

in de plaats daarvan onze koeien inzetten, hoeven we 

aanzienlijk minder te maaien en kunnen we al vroeg in 

het voorjaar beginnen met beweiden. Het natuurlijke 

gedrag van de koe kan zelfs voor een deel de oplossing 

zijn voor landschapsbeheer. Bovendien heb je lage 

kosten van machines, brandstof en minder CO2-lasten. 

Koeien eten gras en poepen op de grond. Het maakt de 

koe niet uit of hij op een groot aaneengesloten stuk wei 

van tien hectare of langs een zestal stukjes van 1 hectare 

omringd met houtwallen loopt. Dat is alleen onpraktisch 

voor de boer, want zoiets maaien met de trekker is 

nauwelijks te doen en machinaal oogsten al helemaal 

niet. 

 

Een koe eet gewoon om houtwallen en natuurlijke 

bermen heen, maar dan moeten ze ook op deze locatie 

– in de wei – gemolken worden. Doe je dat met een 

mobiele melkrobot, dan kunnen de koeien ook zelf 

bepalen wanneer ze gemolken worden. Als je de 

melkrobot in een stal houdt, moeten de koeien uit de 

kudde naar de robot en weer terug. Daarmee verstoor je 

het kuddegedrag van de dieren veel te veel. Het liefst 

doen koeien alles samen in een kudde en tegelijk. Nu 

weiden we bijvoorbeeld het jongvee, dat niet terug 

hoeft om te worden gemolken op verschillende plekken 

ver van huis. Als je overal kan weiden, kunnen we de 

moeders met dochters, de pinken en de kalfjes bij elkaar 
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houden in de familiekudde. Daarvoor hebben we alleen 

op dit moment te weinig huiskavel.’ 

 

‘Rondom Deventer en de Vinexwijken Vijfhoek en 

Lindeveld zijn sinds kort een aantal boeren gestopt met 

boeren en dat proces zet zich in de nabije toekomst 

voort. Dit betekent dat in een straal van twee kilometer 

om ons heen veertig procent van de grond binnen nu en 

tien jaar zal vrijkomen. Wij kunnen deze vrijkomende 

landbouwgronden rond de stad met onze extensieve 

landbouw goed gebruiken, alleen is de pachtprijs te 

duur. Maar kopen wij niet dan doen intensieve 

boerenbedrijven het wel om alles met mais of Engels 

raaigras te verbouwen. Dat is nu al aan de gang.’ 

‘Voor mij is biologisch boeren belangrijk, al zijn we maar 

met een kleine groep boeren in Nederland, noem het 

een niche. Intensieve boeren in Nederland kunnen net 

zo goed idealistische familiebedrijven zijn, anders 

zouden ze er niet voor kiezen om te boeren. Maar als je 

systematisch en logisch nadenkt over regionale 

voedselvoorziening dan is de grootschalige intensieve 

landbouw vlakbij de stad vanuit elk perspectief 

ongewenst.’  

 

Global goals 

‘Extensieve boerenbedrijven kunnen bijdragen aan 

natuurwaarden, schoner drinkwater en CO2-opslag. Het 

is interessant als je het zo bedenkt voor beleidsmakers 
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dat we daarmee de Global Goals halen. Meer CO2-opslag 

kan ik bereiken door te stoppen met grasland ploegen, 

composten of vaste mest toe te voegen. In Zwitserland 

wordt dit aan boeren uitbetaald. Biologische boeren 

krijgen daar 300 tot 400 euro per hectare per jaar voor 

CO2-opslag. Met zo’n vergoeding kan ik goed vooruit.  

Ook het herstel van biodiversiteit levert meer vogels, 

vlinders, insecten en een weerbaarder ecosysteem, 

maar helaas kennen wij geen financiële koppeling. Als ik 

de koeien ophaal word ik blij van een broedende kievit. 

Zou ik hier de flora en het dieren- en insectenleven zien 

verdwijnen, heb ik het gevoel dat ik iets goed fout doe 

als boer. Onder het huidige beleid neemt de 

biodiversiteit alleen maar af. Natuur- en 

landschapsbeheer aan biologische boeren overlaten is 

echt een onderdeel van de oplossing. Kortom, laat het 

platteland niet het probleemkind zijn.’ 

 

Regionale voedselvoorziening 

‘Ik geloof in de kracht van regionale voedselvoorziening. 

Met de Stadsboeren en via onze producten bereiken we 

de stad. Mensen krijgen veel meer gevoel bij deze plek 

als ze weten waar hun voedsel vandaan komt; wie de 

producten maken of verbouwen. Mensen die zich 

verbonden voelen met de plek waar ze wonen, geven 

waardering aan lokale producten. Wij eten de kaas van 

Annette, de groente van Jopie en het vlees van Berry. Ik 

koop geen worst meer bij de Albert Heijn. Het is vast 
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lekker, maar ik heb er niets mee. Anonimiteit maakt 

onbemind. 

 

Als we het bewustzijn van de stadsmensen in Deventer 

weten te vergroten kunnen we zichtbaar maken welke 

invloed (goedkoop) voedsel heeft op het landschap. De 

Stadsboerenclub kan rechtstreeks producten aan 

Deventer leveren. Dat vraagt om een bedrijfsmodel. Wij 

Stadsboeren hebben dezelfde intentie, maar de tijd 

ontbreekt. Wij kunnen veel doen, maar eigenlijk zoeken 

we bijval van de gemeentelijke of provinciale overheid 

of een ondernemer die de kar wil helpen trekken’, zegt 

Rick. 

 

Prijsvraag Brood en Spelen 

Vorig jaar werd de prijsvraag ‘Brood en Spelen’ van 

Atelier Rijksbouwmeester in het leven geroepen. Het 

verzoek aan grondeigenaren om met ontwerpers tot 

vernieuwende ideeën te komen, is een schot in de roos. 

Oplossingen bedenken voor problemen die de 

veranderingsprocessen op het platteland met zich 

meebrengen, past precies in Rick en Arjuna’s straatje. 

Voor meer biodiversiteit, tevreden dieren en een 

aantrekkelijk landschap hebben ze het plan Melk & Noot 

ontworpen. Samen met landschapsontwerper Charlotte 

van der Woude van MTD Landschapsarchitecten 

ontwikkelen ze een regionaal droombeeld van 

samenwerkende landbouwbedrijven uit de omgeving die 
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voor Deventer en omliggende dorpen lokaal duurzaam 

voedsel produceren. Met zestien anderen hebben ze € 

25.000 aan prijzengeld gewonnen om hun plan uit te 

werken. 

 

Melk& Noot: ingrepen en kwaliteitsimpulsen  

Het stramien van Melk & Noot wordt gevormd door de 

verschillende typologieën van het landschap met een 

variatie aan houtwallen: Weidewal, Enkwal, Waterwal, 

Boswal. Meters eetbare wallen met noten- en 

fruitbomen, struiken, bloemen, planten en gewassen. 

‘Ook willen we de oude boomgaard voor het huis 

terugbrengen en semi-openbaar maken’, vertelt Arjuna. 

‘Als de vruchten van de bomen van de gaard plukrijp zijn 

doen we het hekje open voor bezoekers. Er komt een 

plukpad voor wandelaars. Ook de koeien kunnen eten 

van de struiken en we willen meer kippen en varkens’. 

 

‘Net als op De Melkbrouwerij komen er 

zelfbedieningswinkels - ook in de stad, waar de regionale 

producten van de boeren kunnen worden opgehaald. 

Iedereen kan lid worden. Een student van Saxion werkt 

aan een app voor het betalingssysteem. En we denken 

aan een bezoekerscentrum’, zegt Arjuna.  

Voor de uitwerking van het plan Melk & Noot zijn Rick 

en Arjuna in overleg met mensen van de provincie 

Overijssel en houden ze presentaties voor de gemeente 

Deventer en verschillende stichtingen en 
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landschapspartijen om het plan uit te dragen. ‘Het liefst 

zouden we nog extensiever en op veel natuurlijker 

manier willen boeren. Ik kan geld lenen om Melk & Noot 

uit te voeren. We kunnen zonder vergunning aan de 

slag. Het plan is alleen niet rendabel. De open strostal, 

De Stadsboeren, De Melkbrouwerij verdienen we terug 

met de inkomsten van melkverwerking. Maar met Melk 

& Noot werkt het anders. We kunnen geen 

maatschappelijke meerwaarde creëren uit de inkomsten 

van landbouwproductie alleen.  

 

We starten nu met de aanplant van de houtwallen, maar 

het succes van het plan hangt af van de integrale 

aanpak. Zonder mobiel-melken en de regionale verkoop 

van lokale producten hebben houtwallen niet het 

beoogde effect. Het grote plan maakt ons blij en daarom 

doen we het. De afhankelijkheid van financiële steun 

vormt alleen nog een probleem’, zegt Rick. ‘We hebben 

alle regelingen bestudeerd, maar voor ons is het moeilijk 

inschatten welke subsidies bij Melk & Noot thuishoren. 

We kunnen terecht bij externe adviseurs, maar €10.000 

betalen voor het doen van een aanvraag is dan weer niet 

realistisch.’ 

 

Rol van de provincie 

‘Gangbare boerenbedrijven treffen geen blaam. Onder 

druk van productiedoelstellingen in combinatie met het 

streven naar een zo laag mogelijke prijs hebben ze zich 
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in de schulden gestoken om de schaalvergroting die 

hiervoor nodig was mogelijk te maken.  

Maar voor een betere landbouw, willen wij terug naar 

kleinschaligheid door biologisch te boeren. En we 

realiseren ons steeds beter dat dit om een groter 

maatschappelijk bewustzijn en aanpassing van het 

voedsel- en consumptiepatroon vraagt. Dit bewustzijn 

willen we vergroten door zichtbaarheid te geven aan 

onze visie en werkwijze. Daarom maken we ons hard 

voor een regionaal landbouwsysteem, die de stad en het 

buitengebied met elkaar in verbinding brengt. Ook de 

discussie over biodiversiteit zouden we als 

voorbeeldfunctie willen presenteren naar andere 

boeren. Hoe een andere manier van landbouw 

meerwaarde kan opleveren aan landschappelijke 

kwaliteit, de natuur en het milieu. Voor dit soort 

kwaliteitsimpulsen begeven we ons op het terrein van 

de urgente ruimtelijke opgaven. We zijn op een punt 

aangekomen dat behoefte is aan meer overleg, 

samenspraak en systematische bijdragen van provinciale 

en gemeentelijke overheden.  

 

Praktisch uitvoeren van het plan 

‘Stel je voor dat in Overijssel rondom elke stad 

uitloopgebieden worden aangewezen voor extensieve 

boerenbedrijven, die kunnen voorzien aan natuurlijke en 

landschappelijke kwaliteiten. Kwaliteiten zoals: 

gezondere lucht, schoner water, en herstel van bodem 
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en biodiversiteit van flora en fauna waar de samenleving 

behoefte aan heeft. De boeren hebben profijt van de 

afzet van het product waarmee ze natuurlijke 

meerwaarde creëren, én worden betaald voor specifieke 

(type) natuurbeheer zoals onderhoud van houtwallen, 

poelen; maatwerk van ingrepen van de plek. Het 

dynamische karakter van landschapsbeheer dat de 

stads- of dorpsranden met zich meebrengt, zal de 

boeren en beleidsmakers moeten stimuleren samen op 

te trekken. 

‘Voor prijsvraag Brood en Spelen hebben we nauw 

samengewerkt met de Rijksbouwmeester en zijn we met 

Melk & Noot op het spoor van rijksbeleid 

terechtgekomen. Voor de uitvoering en praktische 

ondersteuning van ons plan zijn we nu in overleg met de 

provincie en gemeente. We zijn enthousiast ontvangen, 

maar weten nog niet goed hoe dit proces verlopen zal.’ 

 

Integraal is het sleutelwoord 

‘Melk & Noot bestaat uit verschillende onderdelen zoals 

mobiel melken, de afzetpunten in de stad en het 

terugbrengen van houtwallen. Het plan is op alle 

onderdelen met elkaar verknoopt, en vraagt om een 

integrale beleidsaanpak. Dat is voor de provincie of 

gemeente Deventer nog lastig te verhapstukken. We 

horen veel: “hiervoor hebben jullie veel mensen nodig, 

of veel mensen moeten hier van af weten, of het plan 

moet door veel verschillende (bestuurs-)lagen.” We 
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hebben ons verhaal nu zo’n tien keer gepresenteerd, 

misschien wel vaker’, zegt Rick. ‘De vraag naar integraal 

denken, breekt de hoofden. Het plan ligt op onderdelen 

bij de verschillende afdelingen ter behandeling. Maar 

met een aanpak op onderdelen werkt de uitvoering 

ervan niet. Voor de realisatie van Melk & Noot is 

samenwerking tussen de verschillende afdelingen van de 

provincie in ieder geval noodzakelijk.’  

 

‘Het zou mooi zijn als we een pilot voor Melk & Noot 

mogen doen; als opmaat om het regionaal 

landbouwsysteem rond Deventer te kunnen starten. Als 

we mogen doorpakken met experimenteren en naar 

verschillende oplossingen kunnen zoeken, komt dit alle 

beleidsvelden ten goede. Ook hebben we baat bij een 

coach, die de weg wijst door de provinciale organisatie 

om ons met professionals in contact te brengen.’ 

 

‘Afgelopen jaar hebben we veel gepraat. Onafhankelijk 

van hoeveel budget willen we aan de slag. Notenbomen 

geven pas over 15 jaar productie. De wilgen en elzen zijn 

al geplant. Voor het Plukpad is subsidie aangevraagd. Als 

de pilot werkelijkheid wordt, mogen we de 

Rijksbouwmeesters Floris Alkemade en Berno Strootman 

inschakelen. Hoe fraai is dat? Binnenkort hebben we 

Agri meets Design, de kunstfietsroute doet bij ons aan 

op het erf, en komen de verschillende kunstenaars met 

hun werk. Met Brood en Spelen is de zin in creatieve 
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projecten sterker geworden. Het geeft inspiratie en 

zorgt voor kruisbestuiving’.  
 

Het gesprek met Rick en Arjuna vond plaats op 29 juni 2019 

en is opgetekend door Annemarie de Graaf. 
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III Enkele rode draden 
 

De verhalen in deze bundel getuigen van passie en 

enthousiasme van twaalf Overijsselaars die met hart en 

ziel werken aan de verbetering van de kwaliteit van hun 

leefomgeving. We noemen hen pioniers of koplopers, 

omdat zij met hun activiteiten en hun manier van 

werken vooruit lopen op wat gebruikelijk is. Het betreft 

een diversiteit aan initiatieven: van de revitalisering van 

een verouderd stadsdeel, de profilering van 

binnensteden of het herstel en beheer van 

landgoederen tot het introduceren van nieuwe 

woonvormen, het sluiten van kringlopen en de 

introductie van innovatieve vormen van 

voedselproductie.  

 

De koplopers komen - ieder op zijn of haar eigen wijze - 

vanuit hun waarden tot nieuwe aanpakken en 

oplossingen en houden de provincie daarmee een 

spiegel voor. De verhalen schetsen elk een omwenteling: 

de twaalf praktijkvoorbeelden tonen ons mensen die 

vaak een zakelijke als ook een persoonlijke ontwikkeling 

zijn doorgegaan. Het gaat over koplopers die willen 

veranderen. Ze laten zien dat verandering van onderop 

op verschillende beleidsvelden mogelijk is.  

De vraag van koplopers naar ruimte voor creativiteit, 

ontplooiing en experiment vergt van ieder van hen een 
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behoorlijke mate van autonomie. Dat gaat over 

doorzettingsvermogen, kunde, energie en geloof, 

gekoppeld aan een besef dat ook andere partijen 

(bewoners, ondernemers, overheden e.d.) onmisbaar 

zijn om de desbetreffende innovatieve praktijk kans van 

slagen te geven. Daarvan getuigen de regelmatig door 

de koplopers gebruikte noties als ‘gebiedsgerichte 

aanpak’, ‘inclusief denken’, ‘verbinden en 

samenbrengen van partners’ en ‘werken vanuit de 

relatie, dicht bij de mensen en de specifieke cultuur van 

een gebied’. Hierbij maakt het dus niet uit of het gaat 

om kunstenaars, (horeca-)ondernemers, boeren, 

bewoners of natuurbeheerders.  

 

Daarnaast komt in alle verhalen naar voren, dat de 

provincie een belangrijke rol kan spelen in het versnellen 

van praktijken of het verruimen van de mogelijkheden 

op het speelveld van de desbetreffende praktijk, 

bijvoorbeeld door het wegnemen van vertragende 

omstandigheden of door hun vrijheid van handelen te 

vergroten.  

 

Hier belichten wij in de vorm van enkele rode draden op 

welke wijze deze twaalf Overijsselaars de provincie 

aanspreken als instantie die verandering op positieve 

wijze zou kunnen beïnvloeden. Vraag is: welk appél doen 

de koplopers met hun verhaal op de provincie, wat 

verwachten zij en op welke wijze zou de provincie hun 
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initiatief verder kunnen helpen? Voor de antwoorden op 

deze vragen kijken we eerst naar enkele rode draden 

van de twaalf verhalen en vervolgens naar de mogelijke 

rol, de instrumenten en inzet van de provincie.  

 

Rode draden 

De werkwijze, die wij gevolgd hebben om rode draden te 

trekken, is een intuïtieve inhoudsanalyse van de twaalf 

verhalen. Door de provincie zijn vijf zogenaamde 

“Verhalen dromen”-sessies met collega’s georganiseerd, 

waarin gebrainstormd is over de inhoud (‘Wat zegt het 

verhaal ons?’) en over de eventuele consequenties voor 

het beleid, de rol en de instrumenten van de provincie. 

Bovendien is tijdens het door de provincie 

georganiseerde Netwerkevent Ruimte, Wonen en Retail 

op 8 november 2019 in een afzonderlijke sessie met een 

aantal van de koplopers gesproken over wat zij van 

elkaar zouden kunnen leren en welke boodschap zij mee 

zouden willen geven aan de provincie.  

 

Uit die koplopersbijeenkomst kwamen met name de 

volgende signalen naar voren:  

 Voorkom dat je hospitaliseert / in het systeem 

vast komt te zitten; 

 Zet creativiteit in om los te komen uit de hokjes; 

 Neem tijd om in vrije ruimte te zitten; 

 Ga werken met klantregisseurs; 
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 Zet in op systeemverandering, werk aan integrale 

samenwerking; 

 Bouw prikkels in die goed gedrag belonen; 

 Geef een vrijbrief binnen een kader met 

toekomstbeeld/doel. 

 

Zelf hebben wij ook – op basis van de inhoudsanalyse – 

nog de volgende rode draden in de twaalf verhalen 

geïdentificeerd. Dat zijn:  

 geef (experimenteer)ruimte, ook institutioneel in 

de vorm van gebiedscoöperaties  

 creëer gunstige startcondities  

 laat los (autonomie) en faciliteer (helpdesk)  

 koester korte lijnen en de sterke regisseur (spin 

in het web)  

 koppel maatschappelijke en economische 

waarden  

 breng economische partners samen  

 toon lef en heb vertrouwen  

 focus op complete ketens in plaats van alleen op 

schakels afzonderlijk 

 koester zelfredzaamheid en eigenaarschap  

 herken het belang van de dialoog en de 

overeenstemming op het niveau van waarden 

 verbindt mensen en functies  

 overstijg de sectorale grenzen en zoek integraal 

naar nieuwe evenwichten tussen ecologie en 

economie (inclusieve gebiedsontwikkeling) 
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 koppel een innovatief initiatief aan een 

eenduidig adres of werkwijze binnen de 

provincie, zoals gelijksoortige koplopers (of 

vooruitkijkers, anticipeerders) in het 

provinciehuis 

 maak meer gebruik van de gebiedskennis, die 

buiten het provinciehuis aanwezig is 

 

Mogelijke instrumenten en de rol van de provincie 

De provincie kan verschillende beleidsinstrumenten 

inzetten om initiatieven verder te brengen. Deze 

instrumenten kunnen op verschillende manieren 

worden gecategoriseerd. Wij hanteren hier een 

praktische indeling in drie groepen om de koppeling te 

maken tussen signalen uit de verhalen en mogelijke 

acties van de provincie. Wij onderscheiden faciliterende, 

financiële en juridische instrumenten. 

 

A. Faciliterende instrumenten  

Dit betreft een brede verzameling acties (die een 

overheid zou kunnen entameren), gericht op het 

aanbieden van informatie, communicatie en 

voorzieningen of het creëren van gunstige condities. 

Denk aan kennisoverdracht, netwerkvorming (‘mensen 

bij elkaar brengen’) en educatie. Ook kan dit betrekking 

hebben op het aanbieden van bijvoorbeeld een digitale 

beslishulp, het vormen van een archiefcollectie of 

erfgoed conserveren. 
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Wat verwachten de koplopers op dit punt van de 

provincie en wat zou de provincie hen kunnen bieden?  

 

Zowel in de ‘droomsessies’ met ambtenaren, als tijdens 

het netwerkevent is hier op ingegaan. Onze koplopers 

denken aan de inzet van expertise, zoals creatorteams 

van kunstenaars (Johann), expertteams, kennispools en 

uitwisselen van know how (Peter), ‘living labs’(Hein), 

een onderzoekslab met bewegingsruimte (Jaap), een 

Community of Practice (Karlijn), oefensessies met de 

Omgevingswet (Jaap) en aan netwerken zoals de 

Woonkeuken en het vergroten van mogelijkheden voor 

circulaire inkoop (Paula, Karlijn).  

 

Anderzijds  vragen koplopers een nieuw type ambtenaar 

met een vrijere rol. Die moet niet alleen een gids zijn 

door de instanties (Caroline), maar ook een actieve en 

creatieve ambtenaar, die naar de mensen toegaat en 

zich inleeft (Aukje), die werkt vanuit de relatie (Hein), 

verbinding maakt (Jaap), partners zoekt (Paula), dezelfde 

taal spreekt, de ander begrijpt en kan schakelen tussen 

partijen (Peter). Ook zou hij of zij de weg moeten 

kennen in de systeemwereld en echt kunnen 

meedenken met de innovator (Koos).  

 

In de sessies met provincieambtenaren is veel gesproken 

over faciliterend instrumentarium. Veel aandacht krijgt 

informatievoorziening, onderzoek (‘meer inzicht in…..’) 



177 
 

en communicatie. Ook moeten ambtenaren meer naar 

buiten, de straat op of het veld in en rechtstreeks 

contact onderhouden met koplopers en initiatiefnemers 

(‘doorloop zelf eens een klantreis’, d.w.z. maak mee wat 

nodig is en waar je tegenaan loopt bij het doen van een 

subsidieaanvraag). Daardoor zou ook meer gebruik 

gemaakt kunnen worden van de gebiedskennis die 

buiten het provinciehuis aanwezig is. Dat vereist wel dat 

intern een veranderingsproces op gang komt. Wat de 

provincie reeds doet op het vlak van de Woonkeuken en 

de Stadsbeweging wordt toegejuicht.  

 

B. Financiële instrumenten 

Bij financiële instrumenten speelt het krijgen of betalen 

van geld een rol. Bijvoorbeeld belasting of retributies 

heffen, maar ook een investeringsaftrek of subsidie 

geven, een slooppremie, een garantstelling of een 

schadevergoeding. Wat verwachten de koplopers op dit 

punt van de provincie en wat zou de provincie hen 

kunnen bieden?  

 

Aukje zou graag zien dat pioniers beloond worden voor 

hun ‘voorwerk’. Net als Koos die vindt dat royalere 

cheques voor initiatieven met de beste ideeën meer 

zoden aan de dijk zet. Centrummanager Peter denkt aan 

een vastgoedfonds, maar net zo belangrijk is de kracht 

van de provinciale achterban en hun support. Verder 

wordt gepleit voor kleine startsubsidies als 
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‘werkkapitaal’ zonder resultaatsverplichting (Johann, 

Caroline). Rick en Arjuna zijn op een punt aangekomen 

dat behoefte is aan meer overleg, samenspraak en 

systematische bijdragen van provinciale en 

gemeentelijke overheden. Tevens blijkt dat Koos - 

wanneer nodig - middelen via andere wegen zoals 

crowdfunding inzet.  

 

Opvallend is dat in de sessies met ambtenaren 

nauwelijks over het belang van financiële middelen is 

gesproken. Het gaat hen er juist om dat je als provincie 

met andere, niet financiële middelen initiatiefnemers 

verder kan helpen (om zodoende ook weg te blijven van 

ongeoorloofde overheidssteun aan commerciële 

activiteiten en precedentwerking). 

 

C. Juridische instrumenten 

Juridische instrumenten hebben te maken met het 

verlenen van rechten, het wijzen op plichten of het 

sluiten van overeenkomsten, zoals verbieden, 

vergunnen, gedogen, handhaven of toestaan, maar ook 

het sluiten van een convenant of bestuursakkoord of het 

opstellen van een Omgevingsvisie met 

Omgevingsverordening.  

 

Wat verwachten de koplopers op dit punt van de 

provincie en wat zou de provincie hen kunnen bieden? 
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Vooral experimenteerruimte of regelvrije zones zouden 

volgens onze koplopers de armslag kunnen bieden die zij 

nodig denken te hebben om de realisering van hun 

initiatief dichtbij te brengen. Of dat juridisch gezien 

allemaal kan en mag is onduidelijk. De provincie maakt 

immers geen wetten, dat doet het Rijk en het Rijk zou 

misschien ruimte kunnen bieden op grond van de Crisis- 

en Herstelwet. 

 

Als alternatief wordt het ‘snelloket’ genoemd: 

meedenken met ideeën en plannen, sneller handelen en 

integraal advies. Ook zien de ambtenaren mogelijkheden 

wanneer een initiatief gekoppeld zou kunnen worden 

aan de formule van een onderzoekslab. Verleen als 

provincie binnen zo’n onderzoekslab een mandaat om 

vrij te werken en te experimenteren, ook als het gaat om 

het maken van fouten. 

 

Wat betekent dit voor de rol van de provincie? 

De koplopers verwachten dat ambtenaren van de 

provincie meehelpen met het opzetten van kennis en 

leernetwerken, startsubsidies gaan verlenen voor 

innovatieve praktijken (of meedenken en bemiddelen bij 

de toekenning door anderen) en meer 

experimenteerruimte binnen wet- en regelgeving 

mogelijk maken. Daarbij zal door de provincie 

geaccepteerd moeten worden dat inherent aan 
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innovatieve projecten een groter risico van mislukken 

hoort.  

 

Maar ook is de provinciale organisatie zelf aan zet om te 

moderniseren naar een meer flexibele organisatie met 

minder schotten, nieuwe werkwijzen en nieuwe 

spelregels. Met meer aandacht voor een nieuw type 

ambtenaar, die lef heeft, letterlijk weer naar buiten gaat 

met een innerlijke antenne om te kunnen afwegen, en 

kan anticiperen op onzekere ontwikkelingen. Dat is een 

ambtenaar die de waarden, die in het publieke domein 

aan de orde zijn, begrijpt en kan vertalen naar beleid. 

We sluiten af met de opmerking van Jaap ‘dat 

ambtenaren vanuit een positieve drive oprecht 

maatschappelijk geïnteresseerd zijn in de samenleving 

en dus wel veranderaar moeten zijn’. 
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IV Conclusies en 

aanbevelingen 
 

De ervaring van de provincie met het vormgeven aan 

maatschappelijke betrokkenheid en draagvlak tijdens 

het maken van de Omgevingsvisie “Overijssel 2017 

Beken kleur” heeft bij de provincie toen de behoefte 

doen ontstaan om scherper in beeld te krijgen wat er in 

de leefomgeving van Overijssel leeft. Het daarvoor 

gehanteerde motto was ‘de omgeving is van ons 

allemaal’.  

 

Verhalen uit de praktijk zouden zowel gebruikt kunnen 

worden als illustratie van de beleidsuitvoering, als 

inspiratiebron voor de doorontwikkeling van beleid 

(zoals voor de herziening van de Omgevingsvisie) en als 

indicatie voor de manier van werken van de provincie in 

het domein van de fysieke leefomgeving. Nu we twaalf 

verhalen gevangen en geanalyseerd hebben, dient de 

vraag zich aan of met deze verhalen aan deze drie 

ambities voldaan is.  
 

Ambitie 1: Verhalen ter illustratie van de 

beleidsuitvoering 

Verhalen kunnen heel goed op treffende wijze 

illustreren hoe de intenties van beleid in de praktijk 

uitpakken. In communicatief opzicht tonen ze als het 
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ware het gelijk van het beleid, net zoals foto’s, 

statistische diagrammen of kaarten dat doen. Daarin zit 

tegelijkertijd ook een zwak punt van verhalen als 

illustratie verscholen: de nadruk op 

beleidsondersteunende boodschappen zou kunnen 

verhullen dat er ook andere verhalen zijn, die niet 

verteld worden, omdat ze niet in het straatje van het 

beleid passen (wat overigens ook geldt voor het gebruik 

van cijfers, foto’s of kaarten ter illustratie van 

beleidsuitvoering). 

 

Conclusie  

Op onderwerp lenen de twaalf verhalen zich goed ter 

illustratie van de uitvoering van beleid. Dat geldt op het 

gebied van stedelijke vernieuwing, beleid ter 

bevordering van innovatie en circulaire economie, 

natuurbeleid e.d. De verhalen zijn niet braaf. De 

koplopers geven feitelijk en adequaat weer wat leeft, 

ook worden andere (tegen)geluiden, zoals kritiek op 

henzelf, de overheid of andere actoren gegeven. 

 

Ambitie 2: Verhalen ter inspiratie voor de 

(door)ontwikkeling van beleid 

Verhalen als inspiratiebron voor beleid vereisen een 

luisterend oor in de beleidsorganisatie. Waar in de 

vorige ambitie bij de uitvoering van beleid een passend 

verhaal ‘buiten de deur’ wordt gezocht, geldt hier het 

omgekeerde: het verhaal prikkelt tot het creëren van 
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een nieuwe, passende beleidslijn. Dat kan (m.u.v. 

beleidsmatig gedogen) twee kanten opwerken:  

 het verhaal dwingt de overheidsinstantie tot een 

verbodsinterventie omdat de strekking van het 

verhaal (of de verwachting ten aanzien van 

voortgaande ontwikkeling) leidt tot maatschappelijk 

ongewenste uitkomsten.  

Of: 

 het verhaal nodigt de overheidsinstantie uit om op 

maat beleid te formuleren waarmee de strekking van 

het verhaal in brede zin (bijv. in bepaalde gebieden, 

voor bepaalde groepen, voor bepaalde functies, op 

bepaalde tijdstippen etc.) wordt gestimuleerd. 

 

Conclusie 

De twaalf verhalen zijn alle van het tweede type. Ze 

nodigen uit tot nieuw of door te ontwikkelen beleid om 

veranderingen toe te staan dan wel te stimuleren. De 

door koplopers geuite behoefte aan meer 

experimenteerruimte geeft in de kern weer dat zij een 

specifieke vrijheid van handelen ambiëren binnen een 

door de overheid helder geformuleerd beleidskader.  

 

Ambitie 3: Verhalen als indicatie voor de manier van 

werken van de provincie 

Bovenstaande behoefte van koplopers is de brug naar de 

volgende conclusie. De bevindingen uit de twaalf 

verhalen nodigen de provincie uit te gaan werken aan 
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een meer flexibele provinciale organisatie met nieuwe 

werkwijzen, spelregels en een nieuw type ambtenaar, 

zoals genoemd in paragraaf III: enkele rode draden.  

 

Lering trekken van deze koplopers in tien 

aanbevelingen 

Op basis van de verhalen en onze analyses en 

bevindingen komen wij tot de volgende 10 

aanbevelingen voor de provincie: 

1. Vang verhalen uit de praktijk ter inspiratie van 

beleidsontwikkeling.  

2. Zoek persoonlijk contact met koplopers. Luister, leer 

en handel naar de uitkomst.  

3. Koester koplopers, die blijven koplopen, dat zit in 

hun aard. 

4. Start beleidsontwikkeling op basis van een 

gelijkwaardig dialoog met betrokkenen en 

belanghebbenden en spreek op basis van 

vertrouwen over waarden en kwaliteiten (‘Wat 

vinden wij belangrijk en waardevol in onze 

leefomgeving?’) 

5. Zet in op blijvend leren, kennisuitwisseling, 

vergroten van netwerken en samenwerken binnen 

en buiten het provinciehuis.  

6. Bevorder en beloon het zelf nemen van 

verantwoordelijkheid voor probleemoplossing van 

burgers, maatschappelijke organisaties en 
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professionals. Koester hun morele kompas en 

vertrouw op vakmanschap en professionaliteit.  

7. Nodig koplopers uit voor een gesprek in huis. Betrek 

ze bij het beleidsproces. Biedt ruimte en spelregels 

om te experimenteren, maak “bevrijdende kaders” 

en hef belemmeringen op.  

8. Laat ambtenaren bij de aanvraag van vergunningen 

meedenken hoe iets wél kan als iets niet kan. Zet in 

op samenwerking. “Vertrouwen, open 

communicatie, meedenken en transparantie” zijn de 

(nieuwe) skills.  

9. Vorm kennispools met experts op provinciaal niveau 

waar initiatiefnemers gebruik van kunnen maken. 

10. Een voorwaarde voor systeemverandering van een 

organisatie begint bij de persoonlijke verandering 

van de mensen binnen het systeem. Wees bewust 

dat je onderdeel van de oplossing bent. Wanneer je 

dit buiten jezelf legt, dan zeg je in feite: ik durf nog 

niet te veranderen. Maar wil je wél veranderen 

(zoals de koplopers doen), zoek dan je drijfveren, 

benoem ze en neem ze mee naar je persoonlijke 

werkzaamheden en opgaven. Als dat lukt, kan je 

binnen je systeem de werkzaamheden en opgaven 

transformeren met een positieve impact. De 

Overijsselse koplopers leren ons dat de impact van 

goed gedoseerde, kleine ingrepen niet moeten 

worden onderschat. 
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