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droogtedraak. Het waterbeheer van de 21e eeuw 

moest op een andere leest geschoeid: meer leven 

met dan vechten tegen het water.

De boeren in de IJsselvallei zagen die bui misschien 

wel hangen, want wie met de natuur leeft is ánders 

wijs dan wie als manager dijken tekent en aan 

sluisdeuren draait. Maar met hun boerenverstand 

konden ze niet voorzien dat de moderne water

managers zich niet gewoon, maar fundamenteel 

achter de oren krabden. Ook voor de IJssel 

bedachten ze een verrassend nieuwe uitweg voor al 

dat hemel en smeltwater: een enorme bypass die 

jaren droog zou vallen maar gemiddeld eens in een 

mensenleven mag meebulderen, vol met water dat 

even verderop in het IJsselmeer zal uitstromen.

 

En de mensen? De boeren in de vallei? Zij geloofden 

de plannen niet, begrepen de noodzaak niet: moest 

de ingreep zo ingrijpend zijn? Wie had dat bedacht? 

De overheid? Konden ze de autoriteiten na de 

aanpak van de Mond en Klauwzeer (MKZ) wel 

vertrouwen? Toen ging het in hun ogen gruwelijk 

mis. Zou ze dat nu nog een keer overkomen, dat er 

over hen heen werd gewalst, dat er niet naar hun 

werd geluisterd? Misschien begrepen zij de 

overheidsplannen niet, zou best kunnen, maar 

‘de politiek’ begreep hun leven niet, dat was wel 

gebleken. Hadden die kantoor mensen uit Den Haag 

wel eens in een stal gestaan? De mest geroken? 

Het gras zien wuiven? 

Het verhaal gaat

Net als bloed kruipt water waar het niet gaan kan. 

Het trekt zich van mens en dier weinig aan. 

Zo beginnen de zorgen van watermanagers: wat doe 

je met spul dat niet luistert? Dat is al eeuwenlang het 

vraagstuk. Omdat je arm in arm sterker staat, gingen 

boeren hun polders samen beheren. Zo ook in de 

IJsselvallei. Verder stroomopwaarts langs de Rijn, tot 

in Zwitserland aan toe, bracht de mens het land in 

cultuur. Gebouwen, wegen, pleinen: het regenwater 

in het stroomgebied kreeg steeds minder de kans de 

grond in te trekken en lokaal van nut te zijn, te 

verdampen, wolk en regen te worden. Via riolen en 

afwateringen kroop het regenwater naar de gulzige 

rivier die alle regen en smeltwater met graagte 

richting zee wilde dragen. En de boten? Die wilden 

sneller en sneller vooruit. De rivier moest haar 

bochten opgeven om de gehaaste mens van dienst te 

kunnen zijn. Maar het water blijft kruipen, van hoog 

naar laag, snel en veel, wat we verder ook verzinnen.

Ons lage land zag een nieuwe watersnood op zich 

afkomen, niet vanuit zee maar vanuit het achterland. 

In 1995 en 1998 moesten honderdduizenden mensen 

de macht van het water erkennen, ze verlieten als 

klimaatvluchtelingen avant la lettre hun huis en 

haard. Tijdelijk, want het water zakte en de 

watermanagers krabden zich achter de oren. 

De getemde rivier was in de voorbije eeuw niet alleen 

een watermonster geworden maar ook een 

Woord vooraf

*) Vraaggesprek met Willem Witteveen in Richard Sennett  De mens als werk in uitvoering (2010). Willem Witteveen 

was Eerste Kamerlid van 1999 tot 2014, het jaar waarin hij als passagier van MH17 verongelukte.

“Als de kunst van het verhalen vertellen goed wordt beoefend 

hebben verhalen een enorme macht. Het is verkeerd het verhaal 

te zien als een persoonlijke bekentenis. Dan zouden we de 

macht van verhalen triviaal maken, we zouden ze reduceren 

tot anekdotes. Als we serieus aan de slag gaan om verhalen te 

vertellen, maken we het  voor onszelf en ons publiek  mogelijk 

om anders te oordelen over wat er in het verleden is gebeurd en 

alternatieven voor de toekomst open te stellen. Er is een politieke 

dimensie aan verhalen. Als we een poging doen om uit het 

verwarrende bewijsmateriaal over de opwarming van de aarde 

een samenhangend verhaal te maken, kan dit ons dwingen de 

keten van gebeurtenissen en de interacties daarin op een nieuwe 

manier te bekijken. Want zo’n zingevend verhaal is niet gegeven, 

het moet uitgevonden worden terwijl we het in alle ernst 

vertellen. En als we werkelijk op een doortastende manier een 

verhaal doordenken, alle mogelijkheden onderzoeken, kunnen we 

misschien een reeks stappen of ontwikkelingen zien die ons uit 

het probleem leiden. Dat is de uitdaging.”

Richard Sennett *)
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Het licht van de avondzon accentueert dwars door het weelderige wolkendek de krachtige 

contouren van de imposante inlaat bij Veessen. Het hoge water van de IJssel klopt kabbelend 

aan, maar mag er niet door. Pas als woeste waterhoeveelheden de inlaat bereiken, openen de 

kleppen zich en stroomt het de hoogwatergeul in, om zich acht kilometer verderop weer bij de 

hoofdstroom te voegen.  Volgens de rekenaars van het programma Ruimte voor de Rivier 

gebeurt dat eens in een mensenleven.

Begrepen ze wel dat het boerenbestaan een wijze 

van leven is, dat de boerderij een onbetaalbare 

familieschat is? Een levend verhaal dat al eeuwen 

door de velden gaat, dat verteld wordt via de loop 

van de sloten, de graslanden, de stallen, het 

woonhuis, de kavels, de plek aan de rivier, de 

stamboom van het vee en de herinneringen aan 

vaders en moeders, grootvaders en moeders, 

overgrootvaders en moeders, betovergrootvaders 

en moeders?

 

Als het water komt is de mens niet veilig, maar als 

de overheid komt misschien ook niet? Met Pijn en 

pracht  ruimte voor de rivier van verhalen brengen we het 

verhaal van de watermanagers en het verhaal van de 

mensen uit het noordelijk deel van de IJsselvallei 

samen. Het is het verslag van intieme gesprekken die 

ambtenaren van Infrastructuur en Waterstaat 

voerden met de mensen die er boeren en wonen, en 

met de mensen die bij waterschap, aannemerij, 

Rijkswaterstaat en in de politiek verantwoordelijk 

waren voor de plannen en de uitvoering daarvan. 

Het blijkt, nu het klaar ligt, een bijzondere evaluatie 

te zijn geworden met een eigen stem, een ander 

geluid en een opmerkelijke diepgang die niet 

thuishoort in stapels evaluatierapporten die er over 

Ruimte voor de Rivier zijn verschenen. Door hierbij 

een speciale methodiek uit de praktische filosofie 

toe te passen en dat te ondersteunen met 

visualisatietechnieken, groeide er een bijzonder 

portret van bijzondere mensen die elkaar in een 

bijzonder waterprogramma noodgedwongen 

tegenkwamen.

Laat ik de hoop uitspreken, dat Pijn en pracht het begin 

mag zijn van een nieuwe ‘verhalende’ vorm van 

evalueren die de overheid zich na de toeslagenaffaire 

gaat eigen maken. Omdat overheidswerk er beter 

van zal worden als de verhalen van mensen van vlees 

en bloed niet alleen gehoord, maar ook serieus 

genomen worden. Met grote dank aan iedereen die 

zich inzette om dit ongekende verhaal te vertellen, 

op te tekenen en publicatiegereed te maken.

Erik Pool

Directeur participatie ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat / Algemeen Secretaris Overlegorgaan 

Fysieke Leefomgeving
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De rust lijkt teruggekeerd in de IJsselvallei nu 

bouwers en bedenkers van de hoogwatergeul 

VeessenWapenveld weer vertrokken zijn. De aanleg 

ervan staat te boek als een succesvol project, net als 

het landelijke programma Ruimte voor de Rivier waar 

het deel van uitmaakte. Het zit weer goed met de 

waterveiligheid in en om het gebied en de ruimtelijke 

kwaliteit is verbeterd. Maar welke onuitwisbare 

sporen laat het project na in de levensloop van 

mensen die erbij betrokken waren?

Deelnemers aan een leiderschapsprogramma van het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voerden 

verdiepende gesprekken met hen. In dit leiderschaps

programma bekwamen zij zich in aandachtig 

luisteren, het stellen van de goede vragen en het 

doorgronden van persoonlijke verhalen aan de hand 

van een methodiek uit de praktische filosofie. 

Wat zouden ze horen en zien als ze deze kwaliteiten 

inzetten om het verhaal rondom de noordtak van de 

IJssel, als onderdeel van Ruimte voor de Rivier, op 

een andere manier boven water te halen? 

Wat zouden mensen dan anders vertellen dan er 

staat geschreven in de gebruikelijke projectevaluaties 

of de tientallen journalistieke reportages die over dit 

ingrijpende programma de afgelopen decennia zijn 

verschenen? 

Zo gingen twintig afdelingshoofden en programma

managers van het ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat na de zomer van 2020 in gesprek met 

bewoners en professionals die bij de aanleg van de 

hoogwatergeul waren betrokken. De deelnemers 

hebben de persoonlijke verhalen en de gegroeide 

inzichten in woorden én in beelden vertaald, waar ze 

professioneel bij werden begeleid. Dit is het resultaat.

verhalen

Zij vonden acht mensen op uiteen

lopende posities in het spectrum van 

Haagse bestuurder tot plaatselijke 

bewoner bereid aan het onderzoek mee 

te werken. Het zijn: 

De moed en volharding 

waarmee de verhalen

vertellers hun rol in het 

project hoogwatergeul 

VeessenWapenveld hebben 

vervuld heeft grote indruk 

op ons gemaakt. Vanaf deze 

plaats danken wij hen 

hartelijk voor de openhartige 

en persoonlijke gesprekken 

die we met hen voerden.

Deel 1 bevat de opgetekende verhalen van de 

mensen waarmee het gesprek is aangegaan. 

Deel 2 beschrijft de gemeenschappelijke achtergrond 

van de verhalen: het programma Ruimte voor de 

Rivier en het project hoogwatergeul Veessen

Wapenveld. Ook zijn hier de gegroeide inzichten in de 

vorm van het  kralenspel te vinden. Het sluitstuk is 

een pleidooi voor meer ruimte in denken over 

complexe wateropgaven.

Inleiding
“Zonder toeschouwers zou de wereld onvolkomen zijn; de deelnemer 

wordt zozeer door details in beslag genomen en door dringende zaken 

meegesleept, dat hij niet ziet hoe alle afzonderlijke dingen in de wereld en 

elke afzonderlijke daad in het domein van de menselijke aangelegenheden 

bij elkaar passen en een harmonie tot stand brengen, die niet voor de 

zintuigelijke waarneming gegeven is. Dit onzichtbare in het zichtbare zou 

voor altijd ongekend blijven als er geen toeschouwer was die er naar uitkeek, 

het bewonderde, de geschiedenissen ontwarde en in woorden vatte.”

Hannah Arendt in ‘Denken, het leven van de geest’

Albert Hassink, 

zelfstandig agrarisch ondernemer

Robbert Bruin, 

technisch manager bij Waterschap Vallei en Veluwe

Annet Schrijver, 

zelfstandig agrarisch ondernemer

Jean Eigeman, 

senator Eerste Kamer

Agnes Dekker, 

inhuurkracht voor informatie en contractmanagement

Jos Melenhorst,

teamleider ruimtelijke ordening gemeente Heerde

Josan Tielen, 

riviertakmanager bij Rijkswaterstaat

Thijs Woolderink, 

projectmanager aannemerscombinatie IJsselweide

Tekst: Relof van der Weg
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Deel 1
Pijn en pracht  Ruimte voor de rivier van verhalen

Het programma Ruimte voor de Rivier is met de oplevering van de eindevaluatie in februari 2018 aan de 

Tweede Kamer formeel afgerond. Klaar, zou je zeggen. Vanuit materiaal perspectief wel, ja. Dijken zijn 

verlegd, bruggen, kades en keringen gebouwd, het budget is besteed. Is het ook klaar vanuit menselijk 

perspectief? Is er nog leven na de oplevering? Lees hier hun verhalen.

Goede gesprekken 
met moedige mensen
“…want een mensenleven is een verhaal, en alleen het einde van 
het verhaal, wanneer alles voltooid is, kan ons vertellen waar het 
allemaal om ging.”

Hannah Arendt in ‘Denken, het leven van de geest’ 
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Een glasvezelkabel dwars door de rivierdijk naar 

Albert’s boerderij is uit den boze. Maar ook met enkel 

een geluidsverbinding weet hij ons met zijn bevlogen 

verhaal te raken. Wij, Lieske in haar werkkamer 

helemaal in Washington, Esther, Karen, Anneke en 

Roelof thuis in Nederland, zijn één en al oor.

Albert bestiert een melkveebedrijf langs de IJssel als 

vijfde generatie van een boerenfamilie. Hij is van en 

voor dit gebied gemaakt. Ondernemen zit hem in het 

bloed. Naast zijn melkveebedrijf is hij, in de vorm van 

een stichting, met Villa Bakhuis gestart; een boerderij 

met een dubbeldoelstelling die hij runt in samen

werking met natuurorganisaties, gemeenten en 

provincies. Naast het op natuur inclusieve wijze 

houden van jongvee biedt het trouw en vergader

mogelijkheden aan om zo mensen dichter bij de 

herkomst van hun eigen voedsel te brengen. 

Enkele honderden meters noordelijker van Villa 

Bakhuis ligt de imposante inlaat van de nieuw 

aangelegde hoogwatergeul VeessenWapenveld. 

We willen weten wat die voor hem betekent.

 

Vierkant tegen
“Daar komt de overheid weer aan met een plan”. 

Dat was de eerste reactie van zijn ouders in 2005 bij 

de aankondiging door de overheid. “Ze walsen over 

ons heen. En wij hebben alleen maar ja en amen te 

knikken”.

Aanvankelijk maakten ze zich niet zo druk. Het idee 

was dat er vijf kleinere bypasses zouden komen om 

zo meer ruimte aan overtollig rivierwater te geven. 

Albert en zijn familie zagen de noodzaak ervan in 

vanwege hun ervaring met hoog water in 1995 en ‘98.

Grondgebonden
Albert Hassink

Na de onverkwikkelijke 

aanpak van de MKZ crisis in 

het gebied komt de overheid 

met een nieuw plan: de aanleg 

van de hoogwatergeul Veessen-

Wapenveld.

1

1.1
Het was voor mij heel beangstigend toen ik de eerste 

boer zag vertrekken. Er ging een boer naar de polder. 

Een ander ging de grens over. Ik begon te twijfelen 

aan mezelf. Ik vroeg me af: moet ik ook niet alles weg 

doen?’’ 

Grondslag
“Ik wilde als jonge ondernemer graag verder’’ 

vervolgt Albert. “Al voor de MKZcrisis heb ik de 

wereld over gereisd en gezien dat je als boer overal 

hard moet werken. Wat ik toen ontdekte is dat de 

basis ligt bij de grond waar we op lopen. De 

grondslag noem ik dat.

Hier in het rivierenland kan ik alles verbouwen. Ik kan 

hier fruit telen, peren, appels. Maar ook aardappels, 

mais en graan verbouwen. Daarom wil ik hier blijven. 

Als ik het hier niet kan redden, waar dan wel? 

We hebben hier goede, vruchtbare grond. 

Daarom stuit het me altijd tegen de borst als natuur

organisaties zeggen dat ze willen verschralen. Je hebt 

weinig biologieles nodig om te begrijpen dat je door 

overvloeiing vruchtbare grond krijgt. Dat heb ik wel 

eens geprobeerd uit te leggen, maar dan zie ik dat 

sommige mensen zoveel geleerd hebben dat ze de 

praktische kant niet meer snappen.”

Er volgde een periode van gebakkelei tussen 

overheden, met als uitkomst dat het ook mogelijk 

was de doelen te halen met één groot project.

In eerste instantie waren de Hassinks opgelucht 

omdat de vijf kleinere projecten hadden betekend 

dat hun bedrijf gesloopt zou worden. Maar toen later 

bleek dat ze met 10 hectare ook in het grote project 

zaten, zijn ze ten strijde getrokken. 

“We zijn er heel zakelijk in gaan zitten” vertelt Albert. 

“We hebben een goede compagnon in de arm 

genomen die ons vertegenwoordigde. Iemand waar 

we al jaren mee samenwerkten en die we voor 100% 

vertrouwen. Hij had geen emotionele banden met 

het gebied en was in staat overzicht te houden. 

Hij stond als een buffer tussen ons en het project, 

zodat wij in staat waren niet te emotioneel te 

worden. We hebben bewust gekozen om bij de start 

vierkant tegen te zijn om te voorkomen dat we het 

gevoel zouden krijgen dat er over ons heen gelopen 

zou worden.”

Angst en twijfel
“Je bent agrariër, ondernemer. Je hebt graag zelfs de 

touwtjes in handen” gaat Albert verder. “In dit gebied 

hebben we slechte ervaringen met de overheid. 

Twintig jaar geleden zijn we hard getroffen door de 

MKZcrisis. Al onze dieren zijn door de overheid 

geruimd. Dat heeft ons emotioneel aangegrepen. Het 

voelt nog als de dag van gisteren.

Diezelfde overheid komt nu wéér in ons gebied. Eén 

van ons zei het zo: ‘Eerst pakken ze onze koeien af en 

nu pakken ze onze grond af. En nu heb ik niets meer’. 

Ik snapte goed wat hij bedoelde. Het was onmacht. 

Niet weten waar je aan toe bent. 

We hebben hier goede, vruchtbare 

grond. Ik kan het nergens mooier 

krijgen dan hier.

7
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Alleen hoe die er kwam wist niemand. Dat was nou 

wel weer cru. We kregen de indruk dat de aannemer 

de vrije hand had. Die liet zomaar een paar miljoen 

vrachtwagens door het gebied kleppen. Ik had ook 

graag gewild dat daar meer duidelijkheid over 

geweest zou zijn.”

“Het is gelopen zoals het is gelopen” aldus Albert. 

“De overheid had naar mijn smaak meer hulp kunnen 

bieden in het vinden van de balans tussen het 

emotionele en het zakelijke.

We hadden te maken met veel verschillende mensen. 

Zeker elk half jaar was er een wisseling van de wacht. 

Had je net alle afspraken met de één gemaakt, kwam 

er weer een nieuwe contactpersoon. Als je afspraken 

dan niet zwart op wit had staan kreeg je als reactie: 

‘daar weet ik niets van’. Dat viel bij mij altijd rauw op 

het dak. Ervaring heeft me geleerd alles steeds op 

papier te laten zetten.

Eén van de mensen waar ik met respect aan terug

denk is Carry van der Wal. Hij was als zzper 

ingehuurd voor de afstemming tussen ons en het 

project. Hij was niet alleen op het zakelijke vlak 

aanspreekbaar, maar ook op het emotionele. 

Hij bracht gevoel in, had oog voor wat het project 

persoonlijk met ons deed. Hij kwam ’s avonds op de 

koffie om te vragen hoe we erin stonden. Dat juist hij 

plotseling van het project werd gehaald heeft bij mij 

eraan bijgedragen dat ik weer meer met de hakken in 

het zand ben gaan staan.”

Overstag
“Dit heb ik geleerd de laatste jaren: je mag best 

ergens tegen zijn, maar houd altijd de deur op een 

kier. Daar kom je het verst mee. De mensen die als 

een pitbull tekeer gaan verdwijnen; of zo mak als een 

lammetje in het hok of ze lopen vast in procedures 

waar niemand blij van wordt.

We hadden een degelijke procedure opgestart waar 

de overheid stevig op zat te zweten. Zij vonden dat 

wij onze zienswijze moesten intrekken omdat anders 

het hele plan een deuk op zou lopen. Dat was de 

troef die ik in de hand had. Tot op zekere hoogte is 

het een spel. Zonder kaart in handen ben je geen 

speler. Toen er in de Eerste Kamer het definitieve 

besluit viel voor die ene grote geul wisten we: er is 

geen weg terug.”

Tijdens de eerste vergaderingen konden boeren 

aangeven welke grond ze in ruiling wilden geven. De 

meeste boeren tekenden in met alleen hun grond in 

de geul, maar Albert tekende in met zijn hele hebben 

en houden: “Ik heb hier 140 hectare, zeg maar welke 

grond jullie voor de ruiling nodig hebben en dan zal ik 

wel ‘ja’ of ‘nee’ zeggen. Je zag een aantal boeren 

gretig worden en denken : ôôôh, de grond van de 

buurman komt los, hij legt zelfs zijn eigen huiskavel 

bloot! Ik deed dit meer als baltrekker. Als je niks geeft 

kun je ook niks terug verwachten. Toen ik hiermee 

begon kwam ook aan aantal andere boeren over de 

brug met het idee ‘als we elkaar een beetje het licht 

in de ogen gunnen kunnen we er met elkaar nog iets 

moois van maken’. 

Door het project zo handen en voeten te geven is het 

ons redelijk gelukt er allemaal wat beter van te 

worden. Iedereen kon uiteindelijk extra grond 

genereren voor zijn bedrijf. “

Wisselende contacten
“Wat de overheid goed heeft gedaan is het scheppen 

van duidelijkheid bij de start: een ‘ja’ is een ‘ja’. De 

geul komt er. 

Karen

Aandacht voor individu en collectief
“Wat de periode voorafgaand aan het project betreft 

zou ik zeggen: neem eens de moeite om met ons 

praten’ adviseert Albert. ‘Er ligt voor ons ook heel 

veel emotionele waarde. Sommige boeren zijn hier 

van de achtste generatie. De emotionele betekenis 

van een 8 meter hoge dijk voor hun huis valt niet uit 

te drukken in een getal. Ik heb er één agrariër aan 

onder door zien gaan. Die kon het niet verwerken. 

Daar is te weinig aandacht voor geweest. Ik snap dat 

het project moest doorgaan in het algemeen belang, 

maar stuur eens wat mensen vooruit. Luister eens 

naar wat er leeft in het gebied. 

En niet op de manier waarop het hier gegaan is. 

Er zijn allerlei losse clubjes ontstaan: waterbelang, 

natuurbelang, fietsbelang, vogeltjesbelang, 

dassenbelang en zo meer. We hadden er aan het eind 

wel twintig die ieder voor hun eigen belang stonden. 

Verstrooidheid en verkniptheid ten top!

‘Zorg dat je alle mensen aan één tafel houdt’ is 

Albert’s oproep. ‘Burgers, agrariërs, waterschappers, 

natuurbeschermers. Zo voorkom je dat iedereen 

tegen elkaar opgezet wordt. Zoek daarbij naar een 

balans tussen algemene belangen en die van het 

individu. En weeg ook emotionele waarde mee.”

Na afloop begint het pas
“Ik neem jullie graag een keer mee in het gebied. Er is 

heel veel op zijn kop gezet, maar het is ook heel mooi 

geworden.” Albert’s uitnodiging roept enthousiaste 

reacties op. “De dijken zijn aangelegd”,  gaat Albert 

verder, “de natuur is ingericht. Eigenlijk begint het 

project nu pas. Hoe gaat het werken als de kleppen 

ooit open gaan?  

Dit raakt mij emotioneel 

diep. Ik verkoop alles wat 

ik heb.

Ik beschouw het puur 

zakelijk. Ik pak alle grond 

die ik krijgen kan.
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Zijn de dijken daartegen bestand? Hoe worden de 

dijken onderhouden, de nieuwe natuur? En het 

waterafvoersysteem? Wie regelt dat allemaal? 

Ik merk dat daar niet genoeg rekening mee 

gehouden is. Nu iedereen van het project vertrokken 

is, blijven wij als ondernemers extra bezwaard achter. 

Het algemeen belang is gediend, maar de individuele 

ondernemers hebben er in één keer een extra 

financiële last bij gekregen. Dat had mooier gekund. 

Er had meer aandacht besteed kunnen worden aan 

het leefbaar maken en houden van dit gebied voor de 

individuele boeren.”

En weer door!
“Dit project heeft een enorme impact gehad. 

Maar ik heb het omgezet in kansen”,  besluit Albert. 

“We waren vierkant tegen toen we begonnen en we 

zijn er als goede partners uitgekomen. Ik heb altijd de 

visie gehad: straks zijn jullie weg en dan wil ik verder 

kunnen boeren.

Ik heb een heel mooi nieuw bedrijf neer kunnen 

zetten met 300 stuks jongvee op nog geen 40 meter 

afstand van een natura 2000 gebied. Allemaal 

gerealiseerd binnen 1,5 jaar met alle procedures en 

vergunningen. Zonder dat er één enkele zienswijze is 

ingediend!

Ik durf te zeggen dat we dat voor elkaar hebben 

gekregen door op voorhand met alle instanties te 

praten, met voor en tegenstanders. Allemaal hebben 

we ze kunnen overtuigen van onze intentie om met 

dit project boer en burger dichter bij elkaar te 

krijgen.”
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Een rollercoaster. Dat beeld komt bij Robbert op als 

hij terugdenkt aan de aanleg van de hoogwatergeul 

VeessenWapenveld. “Steeds wisselende snelheden. 

Traag omhoog, met donderend geweld naar 

beneden. En nergens een mogelijkheid om eruit te 

stappen. De één heeft pret voor tien, de ander stapt 

er kotsmisselijk uit. Beide gebeurt. De manier waar op 

je dingen ervaart ligt niet alleen aan je omgeving, 

maar aan de manier waarop je er zelf in staat.”

Robbert startte in 2008 als projectleider bij 

waterschap Vallei en Veluwe. Daarvoor werkte hij als 

intercedent bij een detacheringsbureau en vervolgens 

elf jaar bij ingenieursbureau Tauw. Nog geen vier 

maanden later schoof het waterschap hem naar 

voren in het hoogwatergeulteam van de provincie 

Gelderland om de belangen van het waterschap te 

behartigen in het project. Later zou hij de rol van 

technisch manager op zich nemen. 

Op het moment dat wij hem spreken is hij project

manager van de afrondingsfase van het project. 

Hij heeft vrijwel altijd in dijkververbeterings projecten 

gewerkt en veel ervaring opgedaan met de RAW1) 

systematiek. Het is een manier van werken die al 

ruim dertig jaar toepassing vindt in Nederlandse 

bouwprojecten, waarbij de opdracht gever tot in 

detail voorschrijft wat de opdracht nemer moet 

opleveren en hoe dat aan te pakken. 

Die ervaring kon zo goed als overboord. Hier stapte 

hij voor het eerst in de wereld van integraal 

ontwerpen, systems engineering en systeem gerichte 

contractbeheersing. 

Het waterschap heeft de 

aannemerscombinatie 

IJsselweide gecontracteerd 

voor de aanleg van de 

hoogwatergeul. Hun prijs is 

zeer scherp in vergelijking 

met de inschrijving van 

nummer 2 op de lijst.

Robbert Bruin

Hoogwatergeul helden

1

  1) RAW: Rationalisatie en Automatisering Grond,Water en 

Wegenbouw

1.2

Het gedoe begon toen de aannemer zich voor het 

eerst zichtbaar aanwezig opstelde in het gebied met 

het plaatsen van de werkkeet. Het werk was 

aanbesteed onder 3 EMVI2) criteria. De eerste betrof 

veiligheid, bereikbaarheid en hinderbeperking. De 

tweede ruimtelijke kwaliteit en de derde een 

beheerst project met planning en beheersing van de 

belangrijkste risico’s van de opdrachtgever.”

“De infrastructuur in het gebied bestaat uit smalle 

wegen met boerderijen en huizen dicht langs de 

weg”, gaat Robbert verder. “Bovendien ligt er aan de 

aanvoerroute die we voorzagen een basisschool. Niet 

erg geschikt voor de vele zware vrachtwagens die 

nodig zouden zijn. In de aanbieding van de aannemer 

stond: ‘Wij, opdrachtnemer, zullen alle materialen en 

materieel het gebied in brengen per boot’. Met een 

streep onder ‘alle’. Dit idee om alles over het water 

aan te voeren is één van de redenen waarom hem de 

opdracht gegund is. 

Maar wat gebeurde er in de werkelijkheid? Al het 

nodige voor de keet werd volledig aangevoerd over 

de weg. Onmiddellijk riep dat bij ons de vraag op of 

we van doen hebben met een aannemer die het in de 

uitvoering niet zo nauw neemt met wat er in de 

aanbieding op papier is gezet. In het eerstvolgende 

maandelijkse overleg met het team van de aannemer 

hebben we de kwestie aan de orde gesteld. Met als 

resultaat de afspraak dat de aannemer vooraf op 

papier melding zou maken van afwijkingen ten 

opzichte van het contract. Nu weet ik dat het gevoel 

dat de aannemer net buiten de lijntjes kleurde 

regelmatig terugkeerde in de jaren daarna.”

Spannende start
Voor het hoogwatergeul project was een hybride 

contract opgesteld. Voor sommige onderdelen 

volstond een referentieontwerp, wat de aannemer 

naar eigen inzichten moest uitwerken. Voor andere 

onderdelen waren de eisen tot in detail uitgewerkt. 

Robbert geeft een voorbeeld: ”Voor de inlaat hadden 

we alleen de belangrijkste eisen opgegeven, zoals de 

hoeveelheid water die hij door moest kunnen laten 

en tot welke waterstandsdaling dat zou moeten 

leiden. Rekening houdend met nog een paar minder 

prominente criteria stond het de aannemer volledig 

vrij om de inlaat te ontwerpen naar eigen inzichten. 

Voor een gemaal gingen we veel gedetailleerder te 

werk. Daar stond bijvoorbeeld tot in detail voor

geschreven welk pomptype we wilden hebben. 

Dat kwam dichtbij een RAWbestek Daarmee 

ver  ze ker den we ons als toekomstige beheerder dat 

we iets zouden krijgen dat aansluit bij wat we al 

hadden.

Het contract was opgebouwd vanuit het motto 

‘van high control naar high trust’. Dat was ook de titel 

van het contractbeheersingsplan dat was gestoeld op 

‘systeemgerichte contractbeheersing’ een door 

Rijkswaterstaat gehanteerde werkwijze voor het 

toezien op contracten. Wij zaten als opdrachtgever 

op het paard tijdens de aanbesteding. 

Tijdens de uitvoering wilden we graag in het rijtuig 

erachter gaan zitten en het mennen van het paard 

aan de aannemer overlaten, om ons zo door het werk 

te leiden.

2) EMVI: Economisch Meest Voordelige Inschrijving
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Gebrekkig gesprek
In de periode daarop ontstaat een vorm van 

informatieuitwisseling tussen beide partijen die 

Robbert doet denken aan het doorgeefluik dat je 

kunt vinden bij de afhaalbalie van een Chinees 

restaurant. 

“Als we bij het luik kwamen”, licht Robbert toe, “en 

bij wijze van spreken onze maaltijd bestelden, ging na 

enig wachten het luik open en verscheen de maaltijd. 

Hoe die tot stand was gekomen en welke 

ingrediënten er allemaal inzaten wisten we niet. 

Terwijl juist dat voor ons erg relevant was, omdat we 

sommige ingrediënten hadden voorgeschreven.

Soms bleek dat we documenten toetsten die twee 

versies achter liepen op waar de aannemer in 

werkelijkheid mee bezig was. Op ons commentaar 

volgde van de aannemer steevast de reactie dat hij 

inmiddels tot nieuwe inzichten was gekomen en 

Wees open over je eigen belangen en 

vraag de ander hoe hij daaraan kan 

bijdragen. Vertrouw op zijn kundigheid 

en laat het stuur los.

6

zaken had aangepast. Zo verloren wij veel tijd aan 

zinloze controles en bleven we ons afvragen wat hier 

nu achter zat. Is het onvermogen bij de aannemer of 

creëert de aannemer ruimte voor zichzelf door ons 

langs de zijlijn te houden?

Hand in eigen boezem: andersom hebben wij als 

opdrachtgever het contract in zijn geheel ook door 

het Chinese luik geduwd. Zó’n pak papier en ik wéét 

niet hoeveel gigabyte aan data, waarmee we uit

straal den: dit is het keurslijf van de aanbesteding, aan 

het eind van de rit zijn alle risico’s voor de aannemer. 

Hoe dan ook, we kwamen steeds meer als twee 

kampen tegenover elkaar te staan in de maandelijkse 

vergaderingen. Die duurden twee uur, maar vroegen 

van ons tot wel vier uur aan zorgvuldige voor

bereiding. Desondanks kwamen we niet tot het 

goede gesprek.”

Duivels detail
De communicatie over het ontwerpproces verliep 

ook via het Chinese luik. Hoewel het team er zich 

zorgen over maakte, liet de aannemer weten dat hij 

alles in de hand had. “Volgens de systematiek van 

systeemgerichte contractbeheersing kun je dan niet 

zeggen dat je er geen vertrouwen in hebt” aldus 

Robbert. “Het enige dat je kunt doen is toetsen en 

zolang je geen zwaarwegende bevindingen hebt en 

de aannemer zich aan de spelregels houdt, kan je niet 

ingrijpen”

In de aanbieding had de aannemer een prachtig 

ontwerp met betonnen kleppen opgenomen. Nu hij 

het werk gewonnen had, moest hij dit verder 

uitwerken en ook met behulp van een schaalmodel 

aantonen dat de inlaat aan de gestelde eisen voldoet. 

“Die belangrijkste eisen deelden we op in twee 

aspecten,” vertelt Robbert. ”De ene kant was de 

ruimtekwaliteitscomponent, dat is de uiterlijke 

vormgeving. Dat was al erg goed uitgewerkt door 

de aannemer in zijn aanbieding. Het andere aspect 

betrof de techniek.

Onder meer aan de hand van een schaalmodel moest 

aangetoond worden of de inlaat aan de technische 

eisen kon voldoen. We hadden in het contract onder 

meer opgenomen dat de inlaat veilig te bedienen 

moet zijn en volledig te openen is binnen twaalf uur. 

Aan de veiligheidseis bleek het ontwerp niet te 

voldoen. Voor het openen van de zware kleppen was 

een megavrachtwagen nodig, voorzien van enorme 

staalkabels, contragewichten en stempels en ik weet 

niet wat voor toeters en bellen nog meer. En boven

dien moest er iemand tussen de leuning van de brug 

en de vrachtwagen staan om op een knop te drukken 

en tegelijkertijd te kijken of de klep open ging. Hoe 

onveilig wil je het hebben!?

Deskundigen van RWS waren het met onze afkeuring 

eens. Uiteindelijk hebben we onze zorg via het PDR3) 

moeten escaleren om de aannemer ertoe te bewegen 

een nieuw ontwerp te maken. Samen met door de 

aannemer ingevlogen extra mensen uit Frankrijk en 

het MiddenOosten hebben we in een stoomen

kokendwaterproces van minder dan vijf maanden 

een nieuw ontwerp weten te maken. Toen we het 

ontwerp uiteindelijk technisch werkend hadden 

moesten we het vervolgens weer net zo mooi maken, 

De aannemer gaat steeds meer 

zijn eigen gang, waardoor wij 

uiteindelijk niet opleveren 

wat we beloofd hebben. 

als het oorspronkelijke ontwerp in de aanbieding. 

Van systeemgerichte contractbeheersing volgens het 

boekje was toen geen sprake meer, maar het werkte 

wel. Enkele van de praktische consequenties van het 

nieuwe ontwerp hadden we over het hoofd gezien. 

Als gevolg van de ruimtelijke kwaliteitseis wilden we 

de grote hydraulische cilinders die nodig waren voor 

het openen van de kleppen niet op de brug laten 

zitten. Daarom moest er een extra opslagloods komen 

die in het oorspronkelijke ontwerp niet nodig was. 

Achteraf zeg ik ja, natuurlijk, dit hadden we kunnen 

voorkomen. maar als je in vijf maanden een ontwerp

proces opnieuw aan het doen bent in de wetenschap 

dat je door dat proces extra achterstand oploopt en 

dat de deadline voor het programma Ruimte voor de 

Rivier nadert, dan gaan andere sturingsmechanismen 

de overhand krijgen en loop je het risico dat je 

belangrijke details uit het oog verliest.”

Krachtig keerpunt
De tot dan toe moeizame samenwerking krijgt een 

positieve wending als de projectleider aan 

aannemerszijde het veld ruimt. “Zijn rol werd 

overgenomen door twee jonge jongens die al in het 

projectteam zaten” gaat Robbert verder. “Het eerste 

wat ze deden was bij ons de keet binnenlopen met de 

vraag of we wilden bijdragen aan hun opdracht: de 

klus klaren binnen tijd en geld en het negatieve 

(financiële) resultaat niet verder op laten lopen. 

De ontwapenende manier waarop ze toenadering 

zochten maakte dat we positief reageerden op hun 

vraag. Dit heeft ertoe bijgedragen dat we de laatste 

anderhalf jaar van het project veel constructiever 

3

  3) PDR: ProgrammaDirectie Ruimte voor de rivier

10 Pijn en pracht
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hebben samengewerkt. Een verademing in 

vergelijking met het gemartel in de voorafgaande 

jaren. Dit laatste deel van het project heeft ervoor 

gezorgd dat veel mensen met trots op het project 

terugkijken.”

Tartend tempo
“Wat ik jullie graag zou willen meegeven is het manco 

van de hoge snelheid in dit soort projecten. 

Een combina tie van onverwachte gebeurtenissen, 

optredende risico’s en bestuurlijke druk zorgen 

ervoor dat je voortdurend het gevoel hebt in een 

voortrazende sneltrein te zitten. Regelmatig dender 

je zo een station voorbij, terwijl je er noodzakelijker

wijs had moeten stoppen. Ik zie als gevolg daarvan 

veel mensen die over het maximale van hun kunnen 

moeten presteren. Ook dat er veel faalkosten betaald 

worden, doordat we alles krampachtig proberen in te 

richten volgens mooie theorieën en blindelings 

achter adviesbureaus aan rennen alsof zij de wijsheid 

in pacht hebben. Daar moeten we echt iets aan doen 

in de markt.

Wat moet je doen als je haast hebt? Stilstaan! Want 

misschien ren je wel de verkeerde kant op en verlies 

je daardoor veel meer tijd. Stilstaan om vervolgens 

het tempo weer op te voeren helpt. Het gaat er om 

dat je als projectteamlid met de inhoud en de kracht 

die je zelf meebrengt, af en toe de mogelijkheid krijgt 

om afstand te nemen, om op die berg te gaan zitten, 

om het geheel te overzien. Juist dan ontdek je zaken 

die je ontgaan als je met je kop in het project blijft 

zitten.” 

Wat is goede samenwerking?

4

In de periode daarna heb ik privé veel negatiefs 

meegemaakt. Een scheiding was onvermijdelijk. 

Ongeveer zes maanden later was ik weer op de been. 

Gelukkig had ik een werkgever die me de kans gunde 

om terug te komen als technisch manager in het 

projectteam. Daar ben ik mijn werkgever heel 

dankbaar voor. 

Je bent niet onmisbaar. Dat is één van de belangrijke 

lessen die ik hiervan geleerd heb. Anderen kunnen de 

verantwoordelijkheid van je overnemen als dat nodig 

is. Eén van mijn teamleden had voldoende bagage 

om mijn rol voor een half jaar over te nemen. 

Bij mijn terugkeer heeft hij mij de tijd en ruimte 

gegund om naast hem te komen en mijn rol weer 

geleidelijk terug te pakken. Dat heb ik enorm 

gewaardeerd. Het betekende dat ik de ruimte kreeg 

om weer op die sneltrein te stappen en mijn kennis, 

kunde en ervaring van daarvoor weer in kon zetten. 

Nog een les die ik eruit gehaald heb: wees als een 

voetbalteam. Iedereen heeft een eigen rol en taken. 

Het gaat over hoe je je elkaar aanvoelt, hoe je 

betrokken bent op elkaar zonder dat je de ander 

in de weg loopt. De vraag is: pakt iemand zijn 

verantwoordelijkheid als ik diegene dicteer, als ik me 

er mee bemoei? Ik denk het niet. Juist door anderen 

de ruimte te laten brengt met zich mee dat iemand 

zegt ‘OK, ik zet mijn schouders eronder, ik gooi er 

mijn ziel en zaligheid in en ik zorg voor een 

oplossing’. Die kijk op het werken in teams heeft mij 

erg geholpen om de zaak weer op te pakken en er 

structuur in te krijgen.”

Bewogen beleving
“Als je mij vraagt mijn beleving van het project samen 

te vatten, dan ben ik trots op het eindresultaat. Het 

was geweldig om er bij betrokken te zijn. Een erg 

positief gevoel. Aan de andere kant was het een 

moeilijke, heftige, langdurige reis in sneltreinvaart, 

waarbij ik uitkeek naar een volgend station om even 

op adem te kunnen komen. 

Het gevoel van trots over het resultaat en de 

waardevolle kennis die ik heb opgedaan overheerst, 

maar het heeft wel de nodige schuurplekken op mijn 

huid achtergelaten,”

Levensles
“Toen ik in januari 2009 als vooruitgeschoven post 

vanuit het waterschap bij het project betrokken 

raakte, kon ik me nog concentreren op de technische 

aspecten en de belangen van het waterschap. In de 

realisatiefase kreeg ik meer verantwoordelijkheid in 

de rol van technisch manager in het projectteam. 

Het werd me toen duidelijk dat we tot dan toe het 

idee van ‘systems engineering’ niet helemaal jofel 

hadden toegepast. Structuur ontbrak, eisen bleken 

overal en nergens in de stukken verstopt. Met behulp 

van ‘reverse engineering’ hebben we het werk van 

de voorafgaande drie jaar nog een keer uit moeten 

pluizen om orde en overzicht te scheppen in het 

eisenpakket. 

Ik voelde mijzelf vooral een ‘RAWbeest’ en was nog 

niet heel erg vertrouwd met het uitvoeren van een 

geïntegreerd contract, de manier van werken die 

gehanteerd werd in het hoogwatergeulproject. 

Bovendien werkte ik tot voor kort aan projecten met 

een budget van maximaal zes miljoen gulden. 

Nu draaide het om een project met een omvang van 

218 miljoen euro. Kortom, ik had te maken met een 

enorme schaalvergroting in combinatie met een heel 

andere werkwijze in een heel andere context.

En dat allemaal terwijl ik thuis ook een uitdaging had. 

Een kwestie met mijn zoon en een relatie die onder 

spanning stond. Wat er dan gedurende zo’n project 

kan gebeuren, gebeurde. Ik ging van de ene op de 

andere dag volledig onderuit. 
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Annet Schrijver woont en werkt samen met haar man 

en gezin op Bissems Hofstede. Een monumentale 

hoeve, prachtig gelegen in de IJsselvallei, pal aan de 

dijk in Marle. Met op een steenwerp afstand de 

uitlaat van hoogwatergeul VeessenWapenveld. In 

gesprek met Gudrun, Erik, Harry en Pieter komt ze op 

verhaal over wat blijft als iedereen na de aanleg van 

de hoogwatergeul vertrokken is. 

Groeiend wantrouwen
“Om het hele verhaal te vertellen neem ik jullie mee 

naar het jaar 2001” begint Annet. “Dat was voor ons 

een erg ingrijpend jaar. Het jaar van de MKZ. In de 

stedendriehoek ZwolleApeldoornDeventer moest 

al het vee geruimd worden, ook bij diegenen met 

kerngezonde dieren. 

Net als andere boeren van wie de veestapel gezond 

was zagen we de noodzaak er niet van in. Wat we ook 

probeerden in gesprek met de overheid, het had geen 

zin. Het moest gebeuren, anders was de ziekte niet in 

te perken. Alle dieren moesten gedood worden. Het 

had een enorme impact op ons bedrijf en ook op ons 

persoonlijke leven.

In hetzelfde jaar waarin ons bedrijf geruimd werd, 

kregen we het bericht dat er een hoogwatergeul 

aangelegd zou worden in het kader van het 

hoogwaterbeschermingsplan. Het plan was zo 

gemaakt dat die geul dwars over ons bedrijf zou 

lopen. Einde bedrijf. Om te weten waar we aan toe 

waren wilden we in gesprek met de overheid, maar 

dat lukte niet goed. 

Annet Schrijver
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We verliezen het 

vertrouwen in de 

overheid. Nog erger: 

er ontstaat 

wantrouwen. Deze 

manier van werken 

is een voedingsbodem 

voor wantrouwen.

1.3

De overheid had toegezegd te gaan werken met 

allerlei klankbordgroepen met afvaardigingen vanuit 

onder meer agrariërs, Natuur & Milieu en toerisme. 

Dat riep vooral veel onderlinge discussie op. Voor de 

één was de hoogwatergeul een kans, voor de ander 

een bedreiging. Wij kregen in de periode vaak het 

gevoel dat we van alles mochten zeggen, ja, hoe 

moet ik het netjes zeggen, voor de bühne, maar op 

de achtergrond leek het alsof er toch een eigen koers 

gevaren werd. Dat er niets met onze inbreng werd 

gedaan.

We hebben ons afgevraagd ‘is dit nou nodig?’ Ook 

omdat de geul maar eens in een mensenleven zou 

vollopen. Dat is het idee tenminste. Er werd wel eens 

gesuggereerd dat de aanleg van de geul een vorm 

van werkgelegenheid creëren was. Na de oplevering 

van andere grote projecten zoals de Betuwelijn zou 

het weer tijd zijn voor iets nieuws. Ik denk niet dat 

dat waar is.” 

Een paar jaar later hoorden we dat het oorspronke

lijke plan niet door zou gaan. Ik ken niet alle redenen, 

maar één ervan was dat het nieuwe ontwerp van de 

geul niet meer over ons bedrijf liep, omdat Marle bij 

de gemeente OlstWijhe hoort aan de overkant van 

de IJssel. Er was besloten de geul volledig op Gelders 

grondgebied aan te leggen. Dat maakte de uitvoering 

namelijk een stuk eenvoudiger. Zo werd voorkomen 

dat naast de gemeente Heerde en de provincie 

Gelderland ook de gemeente OlstWijhe en de 

provincie Overijssel betrokken zouden moeten 

worden. Voor ons een grote opluchting, want in deze 

nieuwe situatie kon ons bedrijf blijven bestaan.

Ik haal het verhaal van de MKZ er expres bij omdat 

we als agrarische sector toen al het gevoel kregen 

niet goed met de overheid te kunnen communiceren. 

Er ontkiemde wantrouwen richting de overheid. Dat 

groeide verder in de daarop volgende jaren van de 

planvorming over de hoogwatergeul Veessen

Wapenveld”
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Gudrun

Als je aan de één iets vroeg, kon het maar zo zijn dat 

de andere later iets heel anders zei. Het leek wel alsof 

er onderling geen afstemming was. De voortdurende 

wisselingen van personeel maakten het er voor ons 

niet makkelijker op. En dan hadden ze intern ook nog 

eens te maken met ontzettend veel onderaannemers. 

Wij zaten op een ander denkniveau dan de mensen 

van de projectorganisatie. Zij waren gericht op die 

grote opdracht met een algemeen landelijk doel. Wij, 

als lokale ondernemers, waren bezig met onze eigen 

situatie, op hoe we zelf in de nieuwe situatie konden 

boeren en wat we daarvoor nodig hadden. 

Het was erg lastig voor ons dat we niet direct 

antwoord kregen op kwesties waar wij mee in onze 

maag zaten. 

Ik had wel eens de indruk dat ze het soms bewust 

niet gaven. Maar misschien wisten ze het echt niet. 

Wat ik over de hele linie gemist heb is wat ik noem 

‘het onzichtbare zichtbaar maken in het project’. 

Wij moesten in het hier en nu een zichtbaar en 

tastbaar offer brengen voor iets wat voor ons in veel 

opzichten onzichtbaar bleef.” 

De breedste variant
“De intentie om ons te betrekken was er wel, 

maar de werkelijkheid was anders,” vervolgt Annet. 

“Er werd ons gevraagd of we een idee hadden over 

hoe de geul eruit moest komen te zien. Daar zijn we 

mee aan het werk gegaan. De uitkomst was een 

tekening van een zo smal mogelijke variant die zo 

weinig mogelijk huiskavels zou snijden. 

De huiskavel is grond die direct aan je boerderij 

grenst. Het voordeel daarvan is dat je de koeien 

rechtstreeks vanuit de stal kunt weiden, zonder dat 

ze eerst een weg hoeven over te steken. 

Noodzakelijk als je werkt met een melkrobot, zoals 

wij. Iedere koe kan dan vrij in en uitlopen en 

helemaal zelf bepalen wanneer ze gemolken wordt. 

Op het moment dat je zo’n huiskavel doorkruist met 

een dijk, kan dat allemaal niet meer. En het heeft ook 

nog eens economische gevolgen. Een huiskavel is 

meer waard dan een veldkavel. 

Er is door ons veel over gesproken met de 

projectorganisatie, maar uiteindelijk is er toch 

gekozen voor de breedste variant. Dat deed ons pijn. 

Er was NIETS gedaan met onze inbreng. Dat er niet 

naar alles geluisterd kan worden, ja, dat kan ik 

begrijpen, maar het is wel heel fijn dat je het gevoel 

krijgt dat er iets met je inbreng gedaan wordt. Dat 

hebben we heel erg gemist.”

Communicatie in uitvoering
“De vele verschillende aanspreekpunten maakten het 

afstemmingsproces erg lastig. Je had te maken met 

een uitvoeringsorganisatie en met het waterschap. 

Die zaten ieder in een eigen gebouw op verschillende 

plekken in het gebied, wat ik al heel vreemd vond. 

Het kan niet waar zijn dat 

het zo slecht geregeld is in 

dit land. 

7

Grondgebonden
“Er is nog iets wat ik jullie moet vertellen. Het speelde 

tijdens de verkaveling die we als boeren organiseer

den zelf organiseerden.

Wij zijn een grondgebonden bedrijf. Dat is een bedrijf 

met voldoende grond om je koeien te kunnen 

weiden, voldoende grond om ruwvoer zoals gras, 

mais en bieten voor je koeien te verbouwen en 

voldoende grond om de mest die de koeien 

produceren te kunnen plaatsen. Grondgebonden 

betekent dat je de kringloop sluit op je eigen grond, 

iets waar minister Schouten graag naar toe wil. Wij 

zijn dit sinds mensenheugenis. 

In 2015 vroeg de verkavelingscommissie of we grond 

wilden inbrengen voor de verkaveling. We hadden 

meer dan genoeg grond rondom ons bedrijf, dus dat 

hebben we gedaan. De verkaveling ging goed. 

Na afloop kregen we grond terug en we konden ook 

nieuwe grond aankopen. Met de kanttekening dat die 

nieuwe grond pas in 2017, na de definitieve opleve

ring van de geul, voor ons beschikbaar zou komen. 

In januari 2018 introduceerde de overheid de fosfaat

rechten. Een nieuw quotum dat in plaats kwam van 

de melkquotering.”

Onontkoombaar appel
“Uiteindelijk is die breedste variant er gekomen. 

Dat betekende de afbraak van vijf burgerwoningen 

en negen boeren bedrijven. Die moesten allemaal 

verdwijnen omdat er niets in de hoogwatergeul 

mocht staan wat de doorstroming van het water 

hindert. 

Acht boeren hebben elders in het land een nieuwe 

plek gevonden en zijn daar naartoe verhuisd, één 

heeft besloten om te stoppen. Na zoveel jaar gaat het 

hen goed en doen ze het prima op de plek waar ze nu 

zitten. De grond die door hun vertrek overbleef werd 

herverdeeld onder de boeren die achterbleven, 

behalve de gronden waar de dijken van de geul op 

liggen. Die is in het bezit gekomen van het 

waterschap.

Je kunt er in blijven hangen, maar je kunt ook denken 

‘wat kun je er wel mee?’, verklaart Annet. Voor die 

weg hebben we gekozen. We hebben tegen onszelf 

gezegd: ‘We moeten zorgen dat we goed in gesprek 

blijven met degene die hier de uitvoering doen, ook 

al ben je teleurgesteld of verdrietig. We zagen dat we 

elkaar nodig hadden. Dat hebben we ook wel eens 

uitgesproken tegen ze: ‘jullie hebben ons nodig, wij 

hebben jullie nodig’. 

Wat ook meegespeeld heeft is dat de impact voor ons 

bedrijf relatief gering was. Bij ons ging er een hoek 

van onze huiskavel af waar we een andere hoek voor 

terugkregen. En er kwam over onze grond een bouw  

 weg en een laad en loswal. Dat was allemaal redelijk 

te overzien. Voor anderen die wel 1/3de van hun 

huiskavel kwijtraakten was de impact veel groter.”

 



14 Pijn en pracht

PB Pijn en Pracht

zo weinig mogelijk transportbewegingen over de 

openbare weg zou maken. Wat heel mooi is denk ik. 

Het idee was om alles per boot aan te voeren.

Lange tijd gingen ze uit van drie laad en loswallen 

langs de IJssel. 

Op een gegeven moment werd duidelijk dat het er 

toch maar één werd en wel bij onze voordeur. 

Achteraf begrijpelijk dat deze locatie gekozen werd, 

want de afstand tussen de IJssel en het werkgebied 

was daar het kleinst. We vonden het prima, maar 

hadden toch graag eerder geïnformeerd willen 

worden over de gang van zaken. Ik begrijp heus wel 

dat je, als je ergens heel druk mee bent, soms andere 

dingen vergeet, maar toch.

Omdat er zoveel emoties speelden, is in 2016 het 

theaterstuk ‘De Groene Rivier’ opgevoerd met onder 

meer diezelfde laad en loswal als decor. Eén van de 

scenes ging over de bedreiging van de projectleider. 

Dat was de projectleider van het waterschap volgens 

mij. Wat er precies gebeurd is weet ik niet. 

“Het ministerie van Landbouw hanteerde 1 juli 2015 

als peildatum. Precies het moment waarop we onze 

grond tijdelijk ter beschik king hadden gesteld aan de 

verkavelings commissie. En wat bleek? Volgens de 

formule van het ministerie waren we niet meer 

grondgebonden. 

Het gevolg was dat we gezonde koeien weg moesten 

doen. Zo niet, dan zou er een enorme boete volgen. 

We hebben nog geprobeerd ons te verzetten tegen 

dit onrecht met hulp van een jurist. Per slot van 

rekening waren we sinds 2017, ook volgens de 

formule, grondgebonden omdat sinds dat jaar de in 

2015 door ons gekochte grond weer op onze naam 

stond. Tevergeefs. De peildatum van juli 2015 bleef 

leidend en daar hadden we het mee te doen. We 

moesten gezond vee af laten maken. Heel naar was 

dat.”

Laden en Lossen
“Ik geef nog een laatste voorbeeld van het nalaten 

van het ‘onzichtbare zichtbaar maken’: de aanleg van 

de bouwweg. Er was gekozen voor een aannemer die 

De overheid komt met 

dicht getimmerde plannen, 

organiseert inspraak voor 

de vorm, maar neemt niet de 

moeite iets met de inbreng 

te doen. Als het vinkje maar 

gezet is. 

8

De overheid maximaliseert 

openheid, laat ruimte in 

plannen, luistert naar 

inbreng van bewoners en 

honoreert die.

9

Maar ik vond het heel goed dat ze dat lieten zien in 

het stuk. Voor ons als bewoners betekende het heel 

veel wat er gebeurde, maar tegelijkertijd was het 

voor diegenen die de opdracht hadden uit te voeren 

ook niet makkelijk.

Ik herinner me nog de projectleider die er rond 2010 

op zat. Hij was heel erg begaan met ons maar hield 

het niet vol. Wij als boeren hadden het gevoel dat hij 

naar ons luisterde. Maar op een gegeven moment 

werd hij van het project afgehaald. Hij zei dat hij 

overspannen was, maar of dat de enige reden was 

weet ik niet.”

Schade en Schoonheid
“Ik kan nu zeggen: het is een onderdeel van het 

landschap geworden. Dat is ook hoe het blijkbaar 

werkt bij een mens. Als iets wat langer duurt wen je 

eraan en denk je ‘hoe was het vroeger ook alweer?’ 

Je bent in staat dingen te accepteren. Gelukkig maar!

In januari 2018 hadden we een weekend met hoog 

water en stond het tot aan de voet van de inlaat. 

Het gerucht ging dat de inlaat open zou gaan. 

Dat moest iedereen zien! Nou, ik heb het nog nooit 

zó druk gezien op de dijk. 

Ook leuk is de reactie van mensen die ons nieuwe 

gastenverblijf bevolken. Die zijn bij aankomst 

verbaasd: ’Ik vind het zo raar, ik reed over een brug 

en er liepen gewoon koeien en schapen onder en ik 

zag helemaal geen water. Wat is dat toch voor iets?’ 

Dan vertel ik dat het een onderdeel is van de 

landelijke hoogwatermaatregelen. 

Ik geef ook met plezier rondleidingen voor school

klassen. De hoogwatergeul is een kenmerkend 

onderdeel van het landschap. Beslist niet lelijk. Wel 

mooi misschien. Ik wandel er vaak en je kunt er 

heerlijke fietsen. Ja, we hebben het helemaal 

geaccepteerd. Dat had ik niet gedacht toen we eraan 

begonnen.

Toch zijn er ook nu nog mensen bij wie de pijn nog 

heel, heel diep zit. Ik denk dat als de project

organisatie de mensen beter had meegenomen er 

meer begrip zou zijn geweest. Ook bij ons is er iets 

ongemakkelijks blijven hangen. Zodra de overheid 

met planvorming begint, betrappen mijn man en ik 

elkaar er op dat achterdochtig bij ons diep geworteld 

zit.”
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Politieke stijlvoering
Voor Jean Eigeman is leren en het organiseren van 

leerprocessen altijd een belangrijk onderdeel geweest 

in zijn werk. Al snel na zijn studie politicologie aan de 

Amsterdamse VU in de jaren ‘70 stapte hij in de 

beleidswereld. Zijn loopbaan raakte in een stroom

versnelling toen hij raadslid werd in Culemborg en 

niet veel later fractievoorzitter van de PvdA en 

wet  houder met de portefeuille Ruimtelijke Ordening 

en Milieu, zoals dat destijds heette, en Stadsbeheer. 

In deze periode van 10 jaar ontwikkelde hij zijn 

politieke stijlvoering, die hij als volgt formuleert: 

“Ik heb een verantwoordelijk maatschappelijke 

positie die ik vervul vanuit een visie op de 

samenleving, wat ik voor mensen met een politieke 

verantwoorde lijkheid cruciaal vindt. Tijdens een 

avond met boeren heb ik wel eens gezegd dat niet 

mijn wil wet is, ook al ben ik wethouder, maar dat ik 

open sta voor inbreng van mensen waarmee ik als 

overheid in hetzelfde proces zit. Vaak betreft dat een 

grote hoeveelheid burgers die soms totaal 

verschillend over dingen denkt en dan is het mijn 

taak daar een lijn in te ontdekken binnen de kaders 

van de wetgeving. 

Als dit zo door gaat worden 

er beslissingen genomen 

zonder rekening te houden 

met kennis en kunde van de 

mensen in het gebied.

Jean Eigeman
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de Tweede Kamer geen voet aan de grond hadden 

gekregen met hun zorgen over het dreigende verlies 

van waardevol landbouwgebied en onvoldoende oog 

voor inbreng vanuit de bewoners van het gebied.

“Ik weet eigenlijk niet eens meer zo goed waarom het 

voor mij zo belangrijk was,” vervolgt Jean. 

“Mijn ouders wonen in Heerde, maar ik kom er zelf 

helemaal niet vandaan. Ik ben geboren in Rotterdam 

en woon al heel lang in Culemborg. Heerde is de plek 

waar mijn ouders gingen wonen toen ik de deur al uit 

was. Deels komt het doordat het speelde in de 

provincie Gelderland, de provincie waar ik een 

bijzondere relatie mee had vanuit de Eerste Kamer. 

Hoe dan ook, toen ik de uitnodiging zag van de 

bewoners wist ik dat het goed was om te luisteren 

naar wat er aan de hand is. Dus ik ben op een dag het 

gebied in gegaan en heb daar kennis gemaakt met 

een groep uiterst betrokken mensen met héél 

verschillende achtergronden.

Ik heb nog wat stukjes uit de krant bewaard die mijn 

vader begon uit te knippen toen ik er actief mee bezig 

was. Af en toe kreeg ik een envelopje knipsels mee. 

Er bleek wel helder uit dat mensen zich volstrekt niet 

serieus genomen voelden.”

Onvergetelijk bezoek
Jean onderscheidt verschillende vormen van verzet. 

“Soms heeft verzet van burgers een juridische 

achtergrond, niet eens als middel om iets te bereiken, 

maar gewoon om zich ergens letter tegen te 

verzetten” legt hij uit. “Soms ook heeft het verzet een 

puur financiële achtergrond en gaat het helemaal niet 

om inhoudelijke belangen of waarden.”

Als wethouder heb ik veel gedaan aan wat nu 

duur   zame ontwikkeling heet en heb ik ook veel 

ruimte willen geven aan inbreng vanuit de omgeving 

zelf. En dat niet alleen om het draagvlak te vergroten, 

maar ook om te zoeken hoe je met kennis van 

burgers tot nieuwe inzichten komt. Dat kan een 

lokale ouderwetse smid zijn die veel over de 

geschiedenis van een gebied weet, maar ook een 

boer die nadenkt over hoe ruimte blijft voor een 

volgende generatie. Voor dat type kennis hoef je 

geen doctorandus te zijn. Dat vormt zich in de 

praktijk.” 

In 2003 is Jean door het PvdA congres gekozen als 

lid van de Eerste Kamer, nadat hij zich met succes 

kandidaat had gesteld via een open sollicitatie

procedure. In de daarop volgende acht jaren richtte 

hij zich op duurzame ontwikkeling in het werkveld 

van het toenmalige ministerie van LNV. De eerste 

jaren werkte hij samen met prof.dr.ir. Rudy Rabbinge, 

eveneens Eerste Kamerlid en universiteitshoogleraar 

in Wageningen. Hij nam het landbouwkundige deel 

voor zijn rekening, Jean de natuurontwikkeling. 

“Je goed oriënteren is altijd de opgave van de Eerste 

Kamerleden” vertelt Jean. “Er gelden een paar criteria 

voor dit werk: je toetst aan de grondwet, je toetst aan 

internationale verdragen en je kijkt naar uitvoerbaar

heid, consistentie en coherentie van wetgeving. 

Je gaat niet in op details en dat is terecht.”

Uitnodiging
In 2005 vroegen bewoners de Eerste Kamerfracties 

om aandacht voor de aanpak van het project 

hoogwatergeul VeessenWapenveld. Dit nadat ze bij 

7

Ruimte voor menséen rivier!‘
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Maar hier speelde nadrukkelijk iets anders. Bewoners 

voelden zich niet gehoord. Het gesprek in de 

boerderij van een geëmotioneerde jonge boer met 

zijn vader en vrouw aan de keukentafel staat Jean 

nog helder voor de geest. “Zij zaten met de handen 

in hun haar over de komst van de hoogwatergeul, 

die toen ook wel ‘de groene rivier’ werd genoemd” 

vertelt Jean. “Verhullend taalgebruik, daar zijn we 

in Nederland heel sterk in. We noemen de 

hoogwatergeul een groene rivier, terwijl het in 

werkelijkheid gaat om het voor altijd platleggen van 

een fix aantal bedrijven omdat je mogelijk eens in 

een mensenleven een overstroming hebt. De vraag 

is dan aan de orde of je niet ook naar andere 

oplossingen moet zoeken”.

Voor Jean was het zonneklaar: “Het gaat deze man 

niet om veel geld en om het vasthouden van land. Hij 

had ook kunnen denken van ‘cashen maar, kom maar 

hier met die poen en ik ga wel op een flatje wonen in 

Epe’. Nee, deze man staat voor: ‘Ik wil wonen en 

werken op dit land. Dat zit in mijn genen. Ik ben hier 

niet in dienst van negen tot vijf, het is mijn leven. 

En niet alleen dat van mij, maar ook van mijn ouders 

en grootouders’. 

Dat het onbegrip tussen de partijen zo groot kon 

worden zegt niets over de inzet van individuele 

ambtenaren die soms bewonderenswaardig goed 

zijn, maar het heeft iets te maken met de bestuurlijke 

grondhouding. 

Waar ligt de grens tussen de 

verantwoordelijkheid van 

het rijk en die van lokale 

overheden en bewoners van 

het gebied? 

7

De beeldvorming over de hoogwatergeul speelde 

zich tot dan toe vooral af tussen Rijkswaterstaat en 

de provincie Gelderland. De gemeente Heerde was er 

nauwelijks bij betrokken. Want ja, hoe kan een 

wethouder of een ambtenaar van 20.000 mensen 

hier zinnige dingen over zeggen?” Zijn conclusie was 

duidelijk: dit kan en moet mooier!

Ruimtemaker
We merken dat Jean in, zoals hij dat zelf later in het 

gesprek duidt, ‘de passiestand’ staat als hij dit vertelt. 

Hij vertelt over zijn eerdere ervaring met evacuaties 

bij hoog water als locoburgemeester van Culemborg. 

De discussie daarna met waterschappen over de 

aanpak van de dijkverbetering hebben hem geleerd 

wat dat losmaakt bij boeren en dijkbewoners. 

We vragen hem naar zijn drijfveren. “Het heeft iets te 

maken met dat ik de inrichting van het landschap, het 

ruimte maken, altijd heel erg leuk gevonden heb. Dat 

is de ene kant.

Jannemarie

Motie
“Ik kan me de gesprekken nog goed herinneren met 

collega’s van SGP, SP en GroenLinks waarmee ik de 

motie heb ingediend. Als oppositiefracties wisten we 

elkaar te vinden en gezamenlijk hebben we de nodige 

inbreng van anderen geregeld. 

Die motie is ingediend in het kader van de discussie 

over de Planologische kernbeslissing ‘Ruimte voor de 

Rivier’, waarin een enorm aantal trajecten is uitgezet. 

Onder meer ook het alom bekende project bij Lent. 

In die Planologische kernbeslissing speelde ook de 

verbreding van de IJssel. 

De andere kant is dat ik me in mijn loopbaan altijd 

heb ingezet voor de kwaliteit van de democratie en 

de manier waarop de overheid met mensen om gaat. 

Dat is waar ik voor sta. Precies met die houding heb 

ik in Culemborg bijvoorbeeld bijgedragen aan de 

ontwikkeling van de wijk EVALanxmeer. Eén van de 

eerste duurzame wijken in Nederland. 

Mijn inzet leidde tot stevige kritiek vanuit de 

provincie: ‘Waarom bemoeien jullie je vanuit de 

Eerste Kamer met dit soort details?’ Maar ik vind het 

bepaald geen detail. Het is juist iets veel groters als je 

strijdt voor een procesregie waarin mensen het 

gevoel krijgen dat ze serieus genomen worden. Het 

had te maken met de vraag hoe je als overheid het 

vertrouwen vasthoudt van een groep mensen in een 

streek waar je stevige maatregelen moet nemen” 
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De IJssel heeft daarin wat minder aandacht gekregen, 

volstrekt onterecht vind ik nog steeds. Want voor mij 

was een heel belangrijk punt in de discussie over 

Ruimte voor de Rivier de kennis over de ligging van 

de rivier ten opzichte van het verder weg gelegen 

achterland. Het deel van de IJssel dat begint bij 

Kampen en via Zwolle en Wapenveld verder naar het 

zuiden loopt is een bijzonder overgangsgebied tussen 

echt ouderwets rivierenlandschap met kleiafzetting 

en een zanderiger gedeelte van Nederland, de 

Veluwe.”

Jean toont ons via de camera de originele getypte 

versie van zijn motie met handtekeningen van de 

indieners. De motie van iets meer dan één A4tje is 

ook op internet te vinden en beoogt met de volgende 

twee verzoeken de kwaliteit van de procesgang te 

verbeteren:

1: verzoekt de regering voor de voorbereiding van de 

uitvoering van een mogelijke hoogwatergeul 

VeessenWapenveld de regie in handen te leggen van 

het provinciebestuur van Gelderland en dat bestuur 

te verzoeken, in overleg met betrokken lokale 

overheden, het waterschap en de bewoners, een 

samenhangend herinrichtingsplan voor het gebied 

op te stellen dat recht doet aan de landbouwkundige 

waarden, de landschappelijke kwaliteit en de 

hoogwateropgave.

2: verzoekt de regering de provincie Gelderland de 

mogelijke nieuwe inzichten als gevolg van de 

Europese Richtlijn hoog water bij het verdere 

besluitvormingsproces te laten betrekken waarbij 

binnen het programmatisch kader van de PKB de 

mogelijkheid moet blijven bestaan om tussentijds 

te kiezen voor betere oplossingen. 

Op 19 december 2016 waren bewoners van het 

gebied met bussen naar de Eerste Kamer afgereisd 

voor het debat over de motie. Hoe is dat verlopen? 

“Aan de ene kant was het klassiek. Het was een 

ordentelijke uitwisseling van meningen en 

verwijzingen naar bronnen tussen Kamerleden 

onderling en ook met de toenmalige staatssecretaris, 

Melanie Schultz van Haegen. Ik herinner me het 

moment in het debat nog goed waarop zij het belang 

van de motie inzag en besloot deze uit te voeren. 

We hadden het beoogde effect bereikt. Daar was het 

mij om te doen, waarop ik besloot de motie niet in 

stemming te brengen. De motie is daardoor niet 

aangenomen, maar wel overgenomen en uitgevoerd. 

Ik voel nog het moment waarop ik dacht ‘we hebben 

binnen wat we binnen wilden hebben, klaar!’’

Effect
In het Rijksinpassingsplan Hoogwatergeul Veessen 

Wapenveld van 23 januari 2013 staat het volgende 

geschreven over de motie: ‘Tegen de komst van de 

hoogwatergeul is in het gebied veel protest geuit. 

Zowel door lokale overheden, de gemeente Heerde 

en het waterschap Veluwe, als door inwoners vanuit 

het gebied. Tijdens de behandeling van de PKB in de 

Eerste en Tweede kamer zijn diverse Kamervragen 

gesteld, welke hebben geleid tot het indienen van de 

motie Eigeman c.s. In deze motie is aangegeven dat 

de maatregel naast de veiligheid ook moet bijdragen 

aan de ontwikkeling van het gebied’. 

Ruimte maken voor 

betrokkenheid van bewoners.

Mijn vroegere ervaringen in Culemborg en ook wat ik 

later heb meegemaakt rondom de hoogwatergeul 

VeessenWapenveld zijn voor mij vormend geweest. 

Het leert mij dat sommige mensen geen waarde 

hechten aan wat ik ‘het agenderend vermogen van de 

burger’ noem. Ik vind het van groot belang dat er 

ruimte is voor geïnteresseerde burgers om zelf op 

zoek te gaan naar oplossingsrichtingen en dat zij 

daarover een goed gesprek kunnen voeren met de 

overheid. Tegelijkertijd heeft de overheid ook zijn 

eigen rol te spelen, dat moeten mensen ook 

snappen.”

Bijlage 24 Advies Gebiedsontwikkeling van datzelfde 

plan beschrijft tot welke aanvullende maatregelen dit 

allemaal geleid heeft, zoals fiets en wandelpaden, 

een landschapszone langs de grote Wetering, een 

boomgaard bij Vorchten, ontwikkeling van het 

rivierfront bij Veessen inclusief een jachthaven. 

“Het gebied heeft de motie omarmd”, weet Jean. 

“Ik kwam later toch nog een artikeltje tegen over 

moeilijkheden bij de uitvoering van het project. 

Er dreigden grote conflicten, maar gelukkig zijn die 

bedwongen. Interessant is dat er uiteindelijk geen 

grote procedures zijn geweest tot aan de Raad van 

State. Dat zegt wel iets. 
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Instappen
In de nazomer van 2015 rinkelde bij Agnes de 

telefoon. Een medewerker van een detacherings

bureau vroeg of ze geïnteresseerd was in de parttime 

functie van informatiemedewerker op een project in 

Veessen. Het leek haar wel wat. Ze was net 

afgestudeerd en kon zo alvast wat werkervaring 

opdoen. Bovendien was het lekker dichtbij. Het was 

op fietsafstand van haar huisadres. Ze kreeg de klus, 

ook al had ze met haar dubbele vooropleiding, 

maatschappelijk werk gevolgd door geschiedenis, 

geen verstand van ontwerptekeningen en dijken. 

“Heel eerlijk:” begint Agnes, “de eerste weken vond ik 

verschrikkelijk. Ik werd ingewerkt door iemand die de 

indruk wekte er alleen voor het werk te zijn en verder 

geen praatje maakte of wat dan ook. Na een maand 

kon ik het archiveren van alle projectinformatie 

zelfstandig uitvoeren en ontdekte ik gelukkig dat het 

team wel in was op grapjes uithalen, kijken hoe ver je 

kon gaan. Daar voelde ik me bij thuis. Hoewel ik het 

werk niet zo interessant vond heb ik het met plezier 

gedaan met de gedachte dat ik er altijd wat van leer”. 

Beeldvorming
“Al snel kreeg ik de vraag of ik er nog wat bij kon 

doen. De aannemer had een claim op ons bordje 

gelegd. We hadden naar zijn zeggen steken laten 

vallen, dus was het aan ons om alle stappen die we 

tot dan toe hadden gezet in beeld te brengen. 

Daar heb ik ja op gezegd. De vijf mappen van de 

aannemer waarin hij probeerde aan te tonen dat wij 

hadden gefaald als opdrachtgever kreeg ik op mijn 

bureau gedeponeerd. 

1

Agnes dekker

Wij(s)heid
Wij(s)heid
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Twee teams werken moeizaam 

samen aan een project.‘ ‘

Aan de ene kant heel logisch, maar achteraf bezien 

ook heel gek. Er was niemand die even zei van ‘ho 

eens, doen wij zelf misschien iets niet goed, hadden 

wij zelf dingen niet anders kunnen doen?’

Elke situatie moet je vanuit beide kanten bekijken. 

Had de aannemer fouten gemaakt? Ja. Hadden wij 

fouten gemaakt? Ik vond van wel, voor zover ik dat 

kon beoordelen. Maar niet iedereen wilde ze zien. 

De aannemer had bijvoorbeeld fouten gemaakt in 

het ontwerp die we eerder hadden moeten zien. 

In de contractvorm die we hadden was je als 

opdrachtgever verplicht om die fouten op tijd te 

constateren en te communiceren. Dat hadden we 

niet altijd gedaan. Het argument was geloof ik 

‘we willen ze nog een kans geven om hun fouten 

zelf te ontdekken en te herstellen’. Goed, maar kan 

ruimte geven aan de aannemer niet omslaan in laten 

aanmodderen als je zelf ziet dat het fout gaat? Hoe 

dan ook, het lukte ons die claim kregen we van tafel.”

De knop gaat om
“Niet veel later kreeg ik de taak van contract

beheersing er ook nog bij. Daarin merkte ik dat we 

vooral vanuit argwaan acteren. Dat vond ik moeilijk. 

Ik wil graag mensen leren kennen, ben nieuwsgierig 

en wil het goede gesprek voeren. Waarom is er geen 

vertrouwen? Waarom is er argwaan? Waarom gingen 

we niet van nature uit van het goede in de mens? 

Samen met mijn collega’s begonnen we aan de 

opbouw van een dossier waaruit moest blijken dat de 

aannemer ongelijk had. 

Mijn werkplek was op het projectkantoor van de 

opdrachtgever, het waterschap. Het was tot dan toe 

niet de bedoeling geweest dat ik met de aannemer te 

maken zou krijgen. In ons kernteam, bestaande uit 

een projectmanager, contractmanager, technisch 

manager, een omgevingsmanager, een manager 

projectbeheersing en nog een aantal teamleden, was 

de beeldvorming over de aannemer negatief. In hun 

ogen was het een partij die je niet volledig kunt 

vertrouwen. Wat de aannemer op papier beloofde 

maakte hij volgens het team in de praktijk niet waar. 

Die wantrouwende houding ten opzichte van de 

aannemer vond ik lastig. We waren alleen maar bezig 

om ons eigen verhaal te verdedigen. Ik ben een type 

dat van nature samenwerkt, de energie opzoekt van 

andere mensen. Maar ik moest nu iemand die ik nog 

niet kende op voorhand als vijand beschouwen. 

De claim versterkte het negatieve beeld van de 

aannemer en tegelijk ook de saamhorigheid binnen 

het team. We zouden ze wel even laten zien dat zij 

het fout hebben en niet wij. 

Nou, daar ga je op dat moment in mee. Het zijn 

tenslotte mijn collega’s en ze vragen mij dit te doen. 

samenwerken in vertrouwen.

7
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Op een gegeven moment kreeg mijn rol een naam. 

Ik werd oplevercoördinator. Bij Rijkswaterstaat een 

bekend begrip, maar in ons team was er niemand die 

de rol eerder vervuld had of wist wat die precies 

inhield. Voor mij lag het voor de hand: het echte 

gesprek voeren met alle partijen en gaan zorgen dat 

ze allemaal krijgen wat ze willen. Ook de opdracht die 

ik meekreeg was helder: ervoor zorgen dat we op 30 

juli 2017 de handtekening voor de oplevering gezet 

krijgen.

Impliciet was mijn opdracht boven water te krijgen 

wat er eigenlijk allemaal speelde, om partijen te 

bewegen open kaart te spelen. Hoognodig, want over 

een jaar zou de oplevering zijn. Wat wil iedereen 

precies? Wat is er echt aan de hand? Zeg het nou 

maar, want alleen dan kunnen we gas geven!” 

Worstelmoment
“Even leek het of we stappen vooruit aan het zetten 

waren in de samenwerking, tot dat bewuste 

telefoontje van mijn collegaoplevercoördinator bij 

de aannemer. ‘Ik stop ermee’, riep riep hij. ‘Als we zo 

met elkaar omgaan ben ik er helemaal klaar mee!’ 

Alles wat ik dacht opgebouwd en opgestart te 

hebben leek ineens weer weg. Dat kon toch niet waar 

zijn? We hadden er zoveel tijd en energie in gestopt! 

Iedereen had de zomervakantie doorgewerkt en dan 

krijg je ineens het idee dat het allemaal voor niets is 

geweest. Wat bleek? Een collega uit mijn eigen team 

had iets naar de aannemer verstuurd wat niet weg 

had mogen gaan zonder daar eerst met de aannemer 

over afgestemd te hebben. Gelukkig waren we het 

daar snel over eens en nog diezelfde dag was de kou 

weer uit de lucht. 

In de realisatiefase van het project, had ons team een 

andere projectmanager die net als ik geen technische 

achtergrond had. In plaats van alleen te vertrouwen 

op de technisch inhoudelijk kernteamleden en de 

technische teams van het waterschap zijn we zelf 

kritische vragen gaan stellen en ook beter gaan 

luisteren naar wat de aannemer zei. 

Als lid van het contractbeheersingsteam werd mij 

steeds duidelijker dat de toetsverslagen die we 

opstelden soms gebaseerd waren op meningen. 

‘We moeten dit anders doen’, dacht ik. ‘We moeten 

onze bevindingen over het presteren van de 

aannemer feitelijk onderbouwen.’ Dat vond niet 

iedereen leuk. Het leidde regelmatig tot felle 

discussies over hoe we de bevindingen uit de toets 

moesten opschrijven. Toch zag ik de weerstand 

afnemen en uiteindelijk bij iedereen de knop om 

gaan. Maar dat heeft wel anderhalf jaar geduurd.”

 

Oplevercoördinator
“De meest interessante periode brak aan toen ik 

betrokken raakte bij het opleverproces, de laatste 

fase van het project waarin alle partijen aan tafel 

zaten. Wij als waterschapteam, Rijkswaterstaat, de 

gemeente Heerde en natuurlijk de twee aannemers 

die in een combinatie zaten. 

Ik groeide in kleine stappen in mijn taak, die eerst 

nog geen naam had. Zo van ‘doe jij dit keer maar het 

belletje’ of ‘ga jij dit maar regelen, succes!’ Op die 

manier voelde ik me beschermd en gesteund door 

mijn collega’s tegen, zeg maar, de mannelijke 

overmacht. Het waren allemaal mannen aan de top 

in dit project.

Esther

wat is een sterk team?

4

Leerschool 
“Misschien wel het mooiste was de samenwerking in 

het dagelijkse team van ongeveer vijftien mensen. 

We deden het met z’n allen, we deden het samen. 

Hoe slecht het soms ook ging op het project, ook 

voor iemand persoonlijk, we er waren voor elkaar. 

We trokken elkaar erdoorheen. Wat mij ook op de 

been hield was de steun van mijn twee vrouwelijke 

collega’s. Die zagen met mij ook in dat er iets moest 

veranderen in dat mannenbolwerk. 

Twee belangrijke lessen heb ik getrokken uit dit 

project, die ik ook nu nog toepas in mijn dagelijkse 

werk. Op het persoonlijke vlak heb ik geleerd dat ik 

vooral op mijzelf moet vertrouwen en dat niet 

loslaten. Dat is heel belangrijk geweest. 

Op professioneel vlak is mijn les ‘het bespreekbaar 

maken van alles’. De trajecten die ik oppak probeer ik 

voor zoveel mogelijk mensen zo werkbaar mogelijk 

te maken. Niet alleen vanuit mijn eigen belang maar 

vanuit verschillende perspectieven. 

Ik zie het jaar van de oplevering waarin de 

projectdynamiek het grootst was tegelijk ook als het 

mooiste jaar. Samen de schouders eronder, het voor 

elkaar gaan omdat je een gezamenlijk belang hebt. 

Ondanks alle hobbels in de jaren daarvoor heeft dat 

ervoor gezorgd dat we op tijd en vooral ook naar 

tevredenheid van iedereen het project hebben 

kunnen opleveren. 100% tevreden waren we helaas 

niet. Wat aan het begin van het project niet goed was 

gedaan konden we aan het eind niet meer volledig 

wegpoetsen. Dat we toch gezamenlijk het einddoel 

hebben bereikt was de mooiste winst. “

Toen later aan de kant van de aannemer een wisse

ling van projectmanager kwam, ontstond er een 

nieuwe kans om de onderlinge samenwerking verder 

te verbeteren. Mijn projectmanager vroeg of ik in de 

keet van de aannemer wilde gaan zitten. Een 

bouwkeet voor vijftig kerels, grote kleilaarzen voor de 

deur. ‘Kijk maar eens of je wat teweeg kunt brengen.’ 

Zo gezegd, zo gedaan. Ik besloot er voor twee dagen 

in de week te gaan zitten in de hoop dat mijn eigen 

collega’s bij mij zouden komen. En dat werkte! Zelfs 

de mensen die aanvankelijk zeiden ‘dat weiger ik, dat 

doe ik niet!’ kwamen op een gegeven toch naar de 

keet. Het was erg mooi om te zien hoe we als 

opdrachtgever en als aannemer naast elkaar gingen 

zitten en begonnen samen zaken op te lossen. 

Achteraf bezien heeft dat telefoontje van de 

aannemer voor de omslag gezorgd in ons team. 

Vanaf dat moment gingen we in plaats van vechten 

via formele brieven werken aan vertrouwen door bij 

elkaar te gaan zitten om te overleggen en af te 

stemmen. Dat was een mooie ontwikkeling die we 

volgehouden hebben tot het einde.”
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In 2005 werd Jos voor het eerst geconfronteerd met 

het programma Ruimte voor de Rivier als geheel en 

in het bijzonder met de hoogwatergeul Veessen

Wapenveld. Als hoofd van de afdeling Veiligheid, 

Ruimte en Milieu van de gemeente Heerde kende hij 

het gebied goed. Hij had de bestaande kavelstructuur 

goed in beeld en zag dat de plannen kansen boden 

aan de boeren in het gebied. Dat bracht hem ertoe 

het college te laten weten op voorhand niet 

afwijzend tegenover de plannen te staan. 

Maar het college dacht er heel anders over. Het gaf 

Jos de opdracht bezwaar aan te tekenen en op te 

trekken naar Den Haag om het plan te dwarsbomen. 

Ondanks zijn persoonlijke visie pakte hij die met 

verve op, omdat hij ook oog had voor de moeite die 

gemeenteraadsleden, boeren en bewoners met het 

plan hadden. In samenwerking met een adviesbureau 

ontwikkelde hij een andere zienswijze waarmee ze 

naar het Haagse togen.

Teleurstelling
“Er heerste in het gebied een enorme teleurstelling 

over eerder handelen van de overheid”, vertelt Jos. 

“Dat had te maken met de MKZcrises die we hier 

hebben gehad. In 2001 zijn alle dieren in het hele 

gebied geruimd. Alle boeren waren diep teleurgesteld 

in de manier waarop de overheid dat gedaan heeft. 

Een nieuwe teleurstelling volgde toen de Eerste 

Kamer ons alternatieve plan afwees. Daar waren we 

uiteindelijke terecht gekomen na tevergeefs 

aangeklopt te hebben bij de Provinciale Staten en de 

Tweede Kamer. 

De overheid komt met het 

plan voor een hoogwatergeul 

zonder de moeite te nemen 

ons uit te leggen waarom 

het nuttig en noodzakelijk 

is.

1

            Nut en 
noodzaak

Jos melenhorst
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Naar ons idee was het mogelijk af te zien van de 

aanleg van de hoogwatergeul. Tijdens hoog water in 

1993 en 1995 was de instroom bij Lobith 12.100 m3/s. 

Wettelijk moesten onze rivieren ook toen al 15.000 

m3/s aankunnen, maar daar voldeden ze nog niet 

aan. Het doel van het programma Ruimte voor de 

Rivier was de afvoercapaciteit verder te verhogen 

naar 16.000 m3/s. Het bijzondere was dat men met 

de hoogwatergeul daar nog bovenuit wilde. Die was 

ontworpen voor 18.000 m3/s. In onze ogen zou dat 

nooit voorkomen, omdat alle rivieren in Duitsland 

dan al lang buiten hun oevers zouden zijn getreden. 

Als alternatief voor de aanleg van de hoogwatergeul 

zouden we bij de bovenstroomse gemeenten 

Deventer, Voorst en Zutphen een aantal kleinere 

projecten uitgevoerd kunnen worden om de 

afvoercapaciteit van 16.000 m3/s te halen. 

Tijdens een vergadering in november 2006 leek de 

hele Eerste Kamer, geen fractie uitgezonderd, zich in 

ons plan te kunnen vinden. De voorzitter schorste 

hierop de vergadering, waarna we met de boeren en 

bewoners in een euforische stemming huiswaarts 

keerden. 

Toen we een maand later terugkwamen in de Eerste 

Kamer zagen we een omslag bij de senatoren. We 

voelden al meteen dat het een andere kant op zou 

gaan. Omdat de Eerste Kamer geen amendement

recht heeft bleek dat ze helemaal niet ‘nee’ kon 

zeggen tegen de hoogwatergeul als onderdeel van 

het al eerder door de Tweede Kamer wettelijk 

goedgekeurde totaalprogramma Ruimte voor de 

Rivier.

Er werd nog wel een motie ingediend, de motie 

Eigeman, die stelde dat het gebied heel erg geraakt 

werd en dat er compensatie nodig was. Die motie is 

overgenomen door de staatsecretaris. Dit kwam op 

ons over als een “doekje voor het bloeden”. In de bus 

terug naar huis was deze keer een terneergeslagen 

stemming ons deel.”

Dubbeldoelstelling
“Hoe dan ook, in het voorjaar van 2007 begonnen we 

met de vorming van het projectteam onder leiding 

van de provincie. Ik werd, op verzoek van gemeente 

en provincie, toegevoegd aan het team als project

coördinator. Mijn opdracht was het zijn van 

intermediair tussen team en gemeente en tussen 

team en bewoners. 

De dubbeldoelstelling die we meekregen maakte de 

opgave erg complex. Aan de ene kant moesten we 

een hoogwatergeul realiseren binnen de strakke 

eisen van het programma Ruimte voor de Rivier, aan 

de andere kant moesten we als gevolg van de motie 

iets extra’s doen aan gebiedsontwikkeling. Dat kon 

nog alle kanten op, want er waren behalve het extra 

budget nauwelijks kaders meegegeven.”

Wat is onze speelruimte in 

een opgelegd plan?

4



PB Pijn en Pracht

Het kweken van begrip werd me overigens door 

Rijkswaterstaat erg moeilijk gemaakt. Aanvankelijk 

hadden we namelijk de taakstelling meegekregen om 

met de hoogwatergeul een waterstandsdaling te 

realiseren van 63 cm bij Veessen. Tijdens de plan

vorming werd ons meegedeeld dat die verhoogd 

werd naar 71 cm. Dat er tijdens het spel de spelregels 

gewijzigd werden was voor mij niet uit te leggen aan 

de bewoners en versterkte het wantrouwen.”

Onderstroom
“Eind 2008 organiseerden we de eerste grote 

bewonersbijeenkomst in het gebied. Er kwamen 

vijfhonderd mensen. Achteraf bezien veel te veel, 

waardoor het een ietwat chaotische avond werd. 

Er was een aantal mensen dat nog helemaal in de 

antistemming zat en luid en duidelijk liet weten het 

plan tegen te willen houden. Dat betrof niet alleen 

boeren maar ook raadsleden en andere bewoners 

uit een groot deel van het gebied. Mijn tip voor 

de toekomst: beperk plenaire avonden en/of 

splits zo snel mogelijk op in themahoeken. 

Dan komt iedereen beter aan bod.

Informatievoorziening
“Men wilde in die tijd dat ik het verhaal van nut en 

noodzaak van de aanleg van de hoogwatergeul ging 

uitleggen aan bewoners en boeren, omdat ik met hen 

het meest on speaking terms was. 

Onder velen van hen leefde het idee dat door de 

aanleg van de hoogwatergeul gemeenten als 

Deventer, Voorst en Zutphen de uitvoering van 

ingrijpende projecten bespaard bleven. Onder hen 

waren boeren die concludeerden dat zij een 

persoonlijk offer moesten brengen ten behoeve van 

verder weg gelegen bovenstroomse gemeenten. 

Een conclusie die je eigenlijk niet echt kon trekken, 

maar goed, dat deden ze wel. 

Dat heeft mij ertoe bewogen een informatiecentrum 

op te zetten. Ik wilde ermee bereiken dat boeren 

meer begrip kregen voor de hoogwatergeul. 

En tegelijk ook dat andere betrokkenen en geïnteres

seerden begrip kregen voor wat bewoners in het 

gebied allemaal overkomt. 

In 2008 zijn we gestart in een bijgebouw bij de molen 

in Veessen. Al snel hadden we als gevolg van de grote 

belangstelling meer ruimte nodig en verhuisden we 

naar een ruimte in het gemaal Veluwe van het 

waterschap. We ontvingen wel 3000 bezoekers per 

jaar. Naast bewonersgroepen waren dat ook 

geïnteresseerden afkomstig van scholen, personeels

verenigingen, rotary’s, gemeenten, provincie en de 

rijksoverheid.

We verliezen alle invloed 

en er gebeurt iets met het 

gebied wat we niet willen.

5

Bart

Zonder mij daarin te kennen kreeg ik te horen dat die 

motie unaniem was aangenomen. Persoonlijk ben ik 

daar heel boos over geweest. Ik heb daar met de 

wethouder over gesproken en met de raadsleden: 

hoe hebben jullie dit nou kunnen doen?! Weten jullie 

wel wat de gevolgen zijn van 10 cm water in je huis!? 

Later heeft ook de dijkgraaf nog eens haarfijn 

uitgelegd dat de motie niet realistisch is. Ik vond dat 

de Gemeenteraad hier een modderfiguur sloeg. 

Letterlijk en figuurlijk. Modder in je huis wil je 

gewoon niet. Al met al verliep de aanloop buiten

gewoon moeizaam.”

Ateliers
“Toch moesten we verder. In plaats van grote 

bijeen  komsten organiseerden we later aparte, 

kleinere ateliers over de onderwerpen ‘ruimtelijke 

kwaliteit’, ‘leefbaarheid’ en ‘agrarische ontwikkeling’.

Dat leidde tot stevige belangenconflicten tussen de 

ateliers. In het atelier ‘agrarische ontwikkeling’ wilde 

men zoveel mogelijk landbouwgebied behouden. 

Dat had weer negatieve gevolgen voor de grootse 

plannen van de mensen in het atelier ‘ruimtelijke 

kwaliteit’. Zij wilden een haven aanleggen en spraken 

zelfs over het bevaarbaar maken van de 

hoogwatergeul. En ook over de aanleg van een 

landschapszone. 

Hoewel er geen weg terug was bleef zelfs de 

Gemeenteraad nog volharden in het verzet tegen 

het plan. Op een gegeven moment is er een motie 

ingediend, die uitging van een alternatief waarbij 

de dijken op gezette tijden zouden overstromen. 

In die situatie zou er in het gebied 1020 cm water 

staan en dat zou acceptabel zijn volgens de raad. 

Alle tegenstand mobiliseren 

om het plan tegen te houden.
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Een gebied van 70 hectare landbouwgrond dat 

natuurgebied moest worden tussen de aan te leggen 

Westdijk en de grote wetering. Dat zou een prachtig 

uitzicht bieden aan fietsers op de dijk. Boeren wilden 

daar helemaal niet in mee. 

Hier wreekte de dubbele opgave als gevolg van de 

motie zich. De plannen voor de hoogwatergeul waren 

al ver uitgewerkt toen de ateliers voor de gebieds

ontwikkeling van start gingen. En ook het tijdpad lag 

vast: opleveren over tien jaar. Voor de gebieds

ontwikkelings projecten hadden we eigenlijk 

onderzoekstrajecten nodig, maar die tijd was er niet. 

Desondanks zijn we erin geslaagd tot een plan

ontwerp te komen waar iedereen zich in kon vinden.” 

Ontkoppeling
“Het verschil in uitwerkingsniveau van de 

gebiedsontwikkelingsplannen ten opzichte van het 

plan voor de hoogwatergeul leidde ertoe dat bij de 

vaststelling van het planontwerp medio 2010 

besloten werd beide opgaven los van elkaar uit te 

voeren. Men voorzag dat het meenemen van de 

gebiedsontwikkelingsprojecten tijdens de uitvoering 

zou betekenen dat de aanleg van de hoogwatergeul 

te veel vertraging zou opleveren.

Dat heeft met name voor het gebiedsproces 

negatieve gevolgen gehad. Door de ontkoppeling 

konden veel projecten pas uitgevoerd worden nadat 

de hoogwatergeul klaar was. Dat leverde veel extra 

werk op waardoor projecten, zoals de herontwikke

ling van de jachthaven bij Veessen, veel duurder 

werden dan voorzien.” 

Onzekerheid
“Al bij de start van het planproces was het voor 

sommige boeren duidelijk wat hen te wachten stond, 

omdat hun boerderijen midden in het gebied van de 

hoogwatergeul lagen. Zij werden al vrij snel uitgekocht.

Maar voor de mensen in de randgebieden braken 

lange en onzekere tijden aan. Wie valt net wel, wie net 

niet in het gebied van de hoogwatergeul? Wie kan 

blijven, wie moet weg? 

In die onzekerheid moesten ze verkeren tot het 

plan proces, dat duurde van 2007 tot 2010, helemaal 

achter de rug was. Pas toen konden de onder

handeling beginnen over het aankopen van gronden 

voor de aanleg van de dijken. Je zag bij hen een 

enorme frustratie ontstaan. Zorg, ellende, slapeloze 

nachten. ‘Wat moet ik met mijn bedrijf? Wat duurt dit 

verschrikkelijk lang!’ 

Een anekdote illustreert hoe mensen naar duidelijk

heid snakten. Iedere ochtend, als ik om acht uur 

vanuit mijn huis, vlak bij het plangebied gelegen, 

naar de bouwkeet fietste, stond een boer mij langs de 

weg op te wachten en riep ‘Jos, is er nog nieuws?’ 

Zo ging dat! Je voelt dan onmiddellijk de zorgen van 

zo’n boer. 

Wat hij uitstraalde gold ook voor de andere boeren in 

het gebied. Die zorg bracht ik over aan mijn collega’s 

in het team. Doordat ik zo dicht bij de mensen in het 

gebied stond bleef het projectteam goed op de 

hoogte van wat er speelde.”

Doorbraak
“We hadden besloten dat er geen ruilverkaveling zou 

zijn omdat daar geen tijd voor was binnen de tien jaar 

die voor het totale project gepland stonden. Dus de 

ruilverkaveling moest worden verweven met het 

proces van grondverwerving, die aanvankelijk erg 

moeizaam verliep. Bij de onderhandelingen over de 

aankoop van grond konden we de boeren geen 

alternatieve gronden elders aanbieden. 

Totdat we op enig moment het geluk hadden dat er 

een boer was die we helemaal konden uitkopen. 

Daarmee werd het mogelijk een kavelindeling te 

maken die de onderhandelingen met de boeren 

versoepelden, omdat we hen aaneengesloten 

gronden bij hun bedrijf konden aanbieden.”

Bewondering
“De samenstelling van het projectteam varieerde 

sterk door de jaren heen. Aan het begin waren het 

voornamelijk mensen van de provincie. Tijdens de 

overgang van de planvormings naar de uitvoerings

fase lag het zwaartepunt bij het waterschap. En nog 

later, tijdens de uitvoering, bij de mensen van de 

aannemer. Toen die eenmaal aan boord kwamen ging 

het snel met de aanleg en was de klus geklaard in juli 

2017.

Ik heb met veel bewondering gekeken naar de 

geweldige inzet van iedereen. Al die mensen met 

allemaal dat ene doel voor ogen. Dankzij hen is het 

allemaal gelukt.’’

Het plan over ons heen laten 

komen.

9



23 Pijn en pracht

PB Pijn en Pracht

“Voor mij was dit project een oefening in omgaan 

met weerstand en wantrouwen”, vertelt Josan. Zij is 

actief in het Hoogwaterbeschermingsprogramma en 

werkte in de periode van 2010 tot 2014 als 

riviertakmanager van de IJssel in de programma

directie Ruimte voor de Rivier.

Josan was in het directieteam het aanspreekpunt 

voor de projectmanager van het waterschap, dat de 

organisatie en verantwoordelijkheid voor de aanleg 

van de hoogwatergeul op zich had genomen, en 

tegelijk ook voor haar Rijkswaterstaat collega’s. Haar 

taak was het toetsen van de door het waterschap 

ingediende plannen, hen te ondersteunen bij de 

politieke vaststelling van het projectbesluit, bij de 

Raad van State procedures en bij het afschermen van 

het project voor de ruis vanuit Den Haag. 

Kantelen
“Op het moment dat ik instapte was de stemming in 

het proces aan het kantelen,” vervolgt Josan. “We 

zaten midden in het overleg met de boeren. Het was 

de periode dat zij ervan doordrongen raakten dat het 

project doorging en dat ze zich moesten gaan inzetten 

om er voor zichzelf het best mogelijke uit te halen. 

Er is een moment wat verderop in de tijd geweest 

tijdens de verkaveling waarop je die kanteling zag 

gebeuren. Het was tijdens een overleg dat ik had met 

de gedeputeerde van Gelderland, Josan Meijers, en 

een drietal geharnaste vertegenwoordigers van de 

blijvende boeren. 

Josan Meijers opende het gesprek met ‘Heren, u zit 

in een uniek gezelschap. Twee van de twintig Josans 

in Nederland zitten hier aan tafel!’ 

   Van 
alle 
   tijden

Josan Tielen
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Politiek gezien hadden we te maken met een anti

natuurstemming als tegenwind vanuit het eerste 

kabinet Rutte met gedoogsteun van de PVV. Hoewel 

het hier om een project ging met behoud van zoveel 

mogelijk landbouwgrond, had de politiek toch erg 

veel moeite met dat hele kleine stukje natuur in het 

project. Nog lastiger werd het toen staatsecretaris 

Atsma ging twijfelen over het zetten van een 

handtekening onder het plan. Een plan waar het Rijk 

en de provincie tot dan toe samen achter stonden. 

Maar de gemeente distantieerde zich ervan. 

Daar kwam de druk vanuit mijn managementteam 

nog bovenop. We moesten vooral niet te lang aarzelen 

en snel tot realisatie overgegaan vonden ze. Waar ik 

in die tijd vooral mee worstelde was de vraag hoe je 

tot een zorgvuldig besluit komt dat acceptabel is voor 

de mensen die het betreft met behoud van tempo.”

Aarzelen
“De staatssecretaris twijfelde heel erg of het plan wel 

door moest gaan. Hij had moeite met het verlies aan 

landbouwgrond. Dat verbaasde me, want dit was 

juist één van de weinige Ruimte voor de Rivier 

projecten dat er heel erg op gericht was om zoveel 

mogelijk landbouw in stand te houden. Er moesten 

wel boeren weg, maar dit werd geen natuurgebied, 

het werd een landbouwgeul. 

Ook was het lastig dat door de politiek onvergelijk

bare dingen aan elkaar werden gekoppeld. 

Ad Koppejan en Ger Koopmans waren in die tijd aan 

het strijden tegen het verlies aan landbouwgrond als 

gevolg van de ontpoldering van de Hertwige polder. 

Ik dacht ‘Oei, hoe gaat dit vallen? Wat vinden die 

boeren van zo’n opening? Zitten ze er op te wachten 

dat ze het unieke moment meemaken dat ze met 

twee naamgenoten aan tafel zitten?’ Maar juist door 

deze ietwat vreemde opening, ging de druk wat van 

de ketel.”

Worstelen
“In 2010 draaide het allemaal om het vaststellen van 

het projectbesluit door de minister. Er heerste 

ontzettend veel wantrouwen bij boeren, bewoners 

en gemeenten omdat ze zich gekleineerd en 

geslachtofferd voelden. Het overheersende beeld 

was dat de aanleg van de hoogwatergeul nodig was 

voor de bescherming van Deventer en nog veel meer 

mensen langs de IJssel en dat VeessenWapenvelders 

degene waren die de klappen moesten opvangen. 

Terwijl ze in de MKZ ook al zo hard waren aangepakt 

door het ministerie van Landbouw. 

Bij bewoners en boeren kantelt de houding van 

tegenwerken naar meewerken omdat ze voor een voldongen 

feit lijken te staan. 

1
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Dat was een lastige tijd voor alle partijen. Voor het 

waterschap en voor ons omdat wij de druk voelden 

van ‘de PKB maatregelen moeten worden 

uitgevoerd’. En ook voor de boeren omdat daardoor 

de onzekerheid langer duurde en er ook weer hoop 

opleefde dat het misschien toch wel anders ging 

worden. Om vervolgens weer teleurgesteld te 

worden, want uiteindelijk is toch het besluit gevallen 

dat er al eerder lag.

Dit nadat we op verzoek van de staatssecretaris de 

IJsselanalyse opgesteld hadden, waarin we nut en 

noodzaak van de projecten langs de IJssel nog eens 

toelichtten en ook welke consequenties alternatieve 

oplossingen hadden. De uitkomst was dat de gekozen 

Ruimte voor de Rivier maatregelen verstandig zijn. 

Dit stuk is aan de kamer overlegd en de staats

secretaris heeft toen eindelijk besloten ‘we gaan 

hiermee verder’. Dat was pas eind 2011, anderhalf 

jaar later.”

Verkavelen
“Daarna zijn we begonnen over herverkaveling. 

Er waren boeren die grond kwijtraakten onder de 

dijk. En er moesten acht boerderijen verdwijnen die 

binnen de dijken van de hoogwatergeul lagen. Er was 

geen ruimte om deze te herplaatsen. Door het 

beschikbaar komen van die gronden kregen we de 

mogelijkheid om tot een verbeterde verkaveling te 

komen. 

In de vorm van een snelle herverkaveling onder 

begeleiding van STEVIG (Stichting Effectief 

Verkavelen In Gelderland) hebben we geprobeerd 

voor de ongeveer vijftig blijvende boeren de 

Gudrun

En nu zou er ineens ook sprake zijn van ontpoldering 

bij de aanleg van de hoogwatergeul. En daar was 

helemaal geen sprake van. De aanleg van de 

hoogwatergeul was juist op gericht zoveel mogelijk 

landbouwgrond in stand te houden. 

Toch deed dit de discussie oplaaien. Is ruimte voor de 

rivier wel nodig? Kan het niet in de uiterwaarden? 

Komt er wel zoveel water uit Duitsland? Vragen die al 

in de PKB behandeld waren kwamen weer boven.

Het kan natuurlijk altijd anders! Je had de dijken 

kunnen verhogen, je had ergens anders rivier

verruiming kunnen plegen. Dus het is legitiem om te 

vragen ‘Waarom hebben we dit ook alweer gedaan?’ 

Maar dit ging verder, zo van ‘stop er maar mee, we 

moeten überhaupt nergens landbouwgrond 

opofferen!’ 

Toen we de eerste verkavelingsvoorstellen lieten zien 

waren de boeren in eerste instantie positief verrast. 

Het besef drong bij hen door dat er grond over was. 

‘Als we dat goed verdelen, dan kunnen we er allemaal 

een stukje beter uitkomen’ straalden ze uit.

Helaas heeft dat wel weer geleid tot frictie tussen de 

boeren onderling. Sommigen kozen de positie van ‘ik 

ben een grote boer, dus ik wil er meer bijkrijgen’. Dat 

leverde vervelende situaties op, maar uiteindelijk zijn 

we daar goed uitgekomen. Tijdens de aanleg van de 

geul is de verkaveling daadwerkelijk tot stand 

gekomen door het graven van sloten en het 

aanbrengen van omheiningen.”

huiskavels zo groot mogelijk te houden en 

versnippering tegen te gaan. Bij de verdeling hebben 

we eerst de gedupeerden die grond kwijtraakten 

onder de dijk gecompenseerd met minimaal evenveel 

grond. Wat er daarna overbleef hebben we onder de 

andere boeren verdeeld. 

We moeten de twijfel 

vanuit het Haagse verdragen 

en alles nog een keer grondig 

onderzoeken en onderbouwen.
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Die moesten op een gegeven moment alsnog weg. 

Ja, die hebben echt een hele erge rottijd gehad. 

Er was bijvoorbeeld een indringende scene met een 

vrouw die aan het strijken was en zei ‘iedere keer als 

ik naar bed ga, dan dénk ik er weer aan: we moeten 

hier weg!’. Op een andere locatie zagen we een scene 

van een vrouw, die zittend op een oude stoel op de 

plek waar haar huis had gestaan, haar verhaal deed. 

‘Ja, dan kwamen er van die juffies met hun viltstiften 

en dan moesten we mee gaan denken over het plan. 

Schiet op met je viltstiften, schiet op! We willen die 

geul helemaal niet!’ 

Aan het eind hebben we in de avond met z’n allen 

een lied gezongen onder een prachtige volle maan. 

Dat was heel erg verbindend. Het was als een 

verwerking van die hele periode.”

Verwerken
“De boeren die bij de verkaveling betrokken waren 

heb ik in 2016 weer ontmoet bij een theater

voorstelling, opgevoerd door lokale bewoners. 

Theatermakers uit de omgeving Heerde hebben 

daarvoor allerlei mensen geïnterviewd die betrokken 

waren bij de aanleg, waaronder bewoners, boeren 

en ook de dijkgraaf die bedreigd is geweest. 

Op verschillende locaties verspreid over het gebied 

speelden ze scenes die de verwikkelingen in het 

project uitbeeldden.

Als toeschouwers werden we door een trekker met 

aanhanger rondgereden naar de verschillende scenes. 

Als je dan de kar afstapte gaf één van die boeren je 

een hand om de grote stap te maken. En elke keer 

kreeg als ik van één van hen een hand kreeg ging het 

zo van ‘Oh, mevrouw Tielen, zo zien we elkaar weer 

even!’ Een paar van die mannen heb ik na de 

voorstelling gesproken. Ze zeiden ‘het waren 

spannende tijden, maar we zijn er goed uitgekomen.’ 

Dat is fijn om achteraf te horen!

Maar in de theatervoorstelling werd de pijn en het 

verdriet dat de bewoners zelf ervoeren en nog 

ervaren duidelijk. Iets waar je je eigenlijk in het 

stadium van de uitvoering van zo’n project voor 

afsluit. Tijdens het theaterstuk kwam het heel erg 

binnen.

De onzekerheid, het gevoel dat je weg moet van je 

plek. De ene kon daar veel makkelijker mee omgaan 

dan de ander. Sommigen bewoners zijn vroegtijdig 

vertrokken, maar er zijn ook mensen die tot het laatst 

toe gebleven zijn en het probeerden tegen te houden. 

Er bestaat een geweldige 

oplossing die iedereen, 

bewoners, programmadirectie 

en Den Haag, met de ogen doet 

knipperen.
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Er zijn mooie fietspaden aangelegd in een enorm 

gebied dat nu doorsneden wordt door twee dijken. Je 

hebt er weidse uitzichten en kunt op veel meer 

plekken komen dan voorheen doordat het overal is 

ontsloten. En er zitten mooie elementen in. Die inlaat 

is echt spectaculair! Het is kicken om daar overheen 

te fietsen!

Overigens is de verbetering van de ruimtelijke 

kwaliteit, één van de doelstellingen van Ruimte voor 

de Rivier, een lastige. Sommige mensen ervaren het 

helemaal niet als een verbetering. Daarom roept een 

ingreep als dit altijd tegenkrachten op. Dat merken 

we nu ook weer in het Hoogwaterbeschermings

programma. Dat is van alle tijden heb ik het idee.”

En weer door
“Tijdens een vakantie ben ik op een dag toevallig 

door het gebeid gefietst. Dan zie je ziet niet meer aan 

het landschap dat het zo anders is dan daarvoor. 

Omdat het vrij logisch is ingericht. Dat vind ik altijd 

wel prettig, dat je niet lelijke littekens in het 

landschap ziet maar dat het een nieuw en mooi 

landschap geworden. Dat is wat we beoogden met 

ruimtelijke kwaliteit, dat je niet denkt ‘wat is dit voor 

een kanaal?’ 
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Dit laatste interview in de reeks is anders dan anders. 

Deze keer ontmoeten wij, Roelof van der Weg en 

Thijs Woolderink, elkaar in levende lijve. We hebben 

afgesproken op het hoofdkantoor van Thijs’ huidige 

werkgever. Ruim een jaar geleden is hij van Boskalis 

overgestapt naar TenneT en hij is nu opdracht gever 

van projecten voor capaciteitsuitbreiding van 

elektriciteits netwerk. 

Het voelt voor mij als een bijzonderheid om in deze 

coronatijd als bezoeker aan de receptiebalie te staan. 

De receptioniste wekt de indruk dat de gebeurtenis 

haar ook verrast. Als ik zeg voor wie ik kom gaat ze 

ervan uit dat ik een nieuwe medewerker ben. Dat 

vanwege de datum. Het is 1 februari. 

‘Nee, ik heb alleen een werkafspraak’. Oh, maar het 

is erg ongebruikelijk dat medewerkers met gasten 

afspreken op kantoor’, reageert ze. Gelukkig 

bevestigt het systeem dat ik verwacht wordt en mag 

ik plaats nemen in het Ekv, zoals de koffiebar van het 

bedrijf toepasselijk heet, en krijg ik gastvrij 

cappuccino aangeboden. 

Even later arriveert Thijs en samen lopen we naar de 

gespreksruimte die hij voor ons gereserveerd heeft. 

We nemen op coronaafstand plaats aan een op 

stahoogte ingestelde tafel met bijpassende stoelen. 

Niet 
voor 
niets

Thijs Woolderink
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Wisseling van de wacht
“Een voorbeeld. In ons plan hadden we opgeschreven 

dat we met een informatiebus één keer per week op 

de markt in Veessen zouden staan, niet wetende dat 

het zo’n klein dorpje is dat daar helemaal geen markt 

is. Dus daar gaan staan met die bus had helemaal 

geen zin. We probeerden tevergeefs er iets anders 

voor in de plaats te stellen. Het antwoord van het 

waterschap was ‘nee je hebt dat beloofd, je gaat er 

maar staan!’

Nog een voorbeeld is de aanvoer van bouw

materialen over de weg. Dat was een heel belangrijk 

onderwerp voor de bewoners in het gebied. Zij 

maakten zich zorgen over veiligheid en verkeers

hinder.

Ons plan was om alles wat we nodig hadden met een 

veerpont over de IJssel aan te voeren. Dat bleken we 

vooraf niet goed genoeg bekeken te hebben. We 

besloten het anders aan te pakken, omdat het in onze 

ogen logisch was dat de oorspronkelijke aanpak toch 

niet uitvoerbaar was. Achteraf vind ik dat we hadden 

moeten zeggen ‘we hebben het wel opgeschreven 

maar we kunnen het niet waarmaken’. Maar dat 

deden we niet. Ik vind dat we als aannemer daar echt 

een steek hebben laten vallen. We hadden daar de 

verwachtingen beter moeten managen. 

Ongekend begin
“Kort na de definitieve gunning ben ik bij het project 

VeessenWapenveld aangehaakt”, begint Thijs. ”Mijn 

toenmalige werkgever Boskalis had ingeschreven op 

het project in een combinatie met Volker Wessels. 

Wij waren uiteindelijk de goedkoopste met een goed 

kwalitatief plan, een belofteplan zou je kunnen 

zeggen. 

Ik zat daarvoor op een ander project, de A4 Delft

Schiedam. Een project met een langdurig verleden 

van wel dertig jaar, maar het liep goed op dat 

moment. Mijn leidinggevenden hadden besloten dat 

ik de juiste persoon was om naar VeessenWapenveld 

te gaan. 

Ik werd geplaatst onder de zittende projectdirecteur 

die ook de aanbesteding van het hoogwatergeul

project had gedaan. Mijn opdracht was het bouwen 

van de dijken. Het hele project stond bij ons bekend 

als lastig. De prijzen stonden onder druk en de relatie 

met de opdrachtgever was moeizaam vanaf dag één. 

Er waren in het plan zaken voorgesteld die je in de 

aannemerswereld moest zien in het licht van 

beloftes. Of misschien is intenties een beter woord. 

Het waterschap, onze opdrachtgever, nam alles 

letterlijk en zei dit we moesten doen wat we hadden 

opgeschreven. Wat mij steeds heeft verbaasd is dat 

ze niet accepteerden dat er interpretatieverschillen 

mogelijk zijn bij één en dezelfde tekst. Alles was 

precies zoals zij het zagen. Dat was de waarheid. En 

daar gingen wij dan weer tegenin. Daar waren en 

bleven we allebei volhardend in. Ongekend!”

Toenemende verwijdering in 

onze samenwerkingsrelatie.
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Dan zei ik ’ het enige wat wij doen is het zo veilig 

mogelijk uitvoeren van onze opdracht met zo weinig 

mogelijk hinder voor de omgeving. Voor de kritische 

noot moet je bij het waterschapskantoor zijn.’ En bij 

het waterschap werden de mensen een volgende 

keer weer naar ons gestuurd: ‘Ga maar naar de 

aannemer toe, die voert het werk uit, niet wij.’

Zo werden ze van het kastje naar de muur gestuurd.

In situaties van persoonlijk contact kon ik gelukkig 

redelijk met de bewoners én de projectteamleden 

van het waterschap door een deur. Ik kwam wel bij 

bewoners thuis om problemen die er optraden te 

bespreken. Boskalis had mij mandaat gegeven om 

zaken rechtstreeks met hen te regelen.” 

Lijmpoging
“Oh ja, dat moet ik je ook nog vertellen. Er is ten tijde 

van onze tweede projectdirecteur nog geprobeerd de 

relatie met het waterschap te herstellen met tussen

komst van een mediator. 

Dat was op initiatief van het management, omdat zij 

zagen dat de samenwerking tussen ons en het 

water schap slecht was. Maar het waterschap 

accepteerde de voorgestelde mediator niet. Hij zou 

niet onafhankelijk genoeg zijn. 

De relatie ging van kwaad tot erger. Het kwam zover 

dat mensen van het waterschap ’s ochtends om zes 

uur verdekt stonden opgesteld om te controleren wat 

wij deden. De uitvoerder zag dat en belde ons dan 

gelijk op: joh, er zit hier iemand van het waterschap 

te kijken en te tellen!’ Het was wantrouwen van beide 

zijden.

Uit onvrede over de gang van zaken besloot ons 

management niet lang na de start de projectdirecteur 

te vervangen. Er volgde een korte onderlinge strijd 

tussen ons aannemers over wie van beide deze 

strategische positie moest invullen. Met als 

wederzijds goedgekeurde uitkomst dat er iemand 

vanuit Volker Wessels op is gezet. 

Enkele maanden daarvoor was er om geheel andere 

redenen toevallig ook een positiewisseling bij het 

waterschapsteam. De zittende projectleider ging 

terug naar het waterschap en werd opgevolgd door 

degene die al vanaf het begin als projectbeheerser 

bij het project betrokken was.”

Van het kastje naar de muur
“Vanuit de combinatie was ik onder andere veel 

betrokken bij informatievoorziening naar de 

omgeving van het project. Op informatieavonden 

werden wij als aannemers door bewoners vaak 

gezien als de bedenker van de hoogwatergeul. 

‘Geldverkwisting!’ ‘Die geul is overbodig!’ en ‘Deze 

geul houdt Deventer droog, maar wat hebben wij 

daar aan!?’, riepen ze. Dat was heel lastig. De mensen 

die de oorspronkelijke plannen hebben gemaakt 

stonden er niet, dus moesten wij dit opvangen.

Wiens interpretatie van het 

contract is waar?
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er nou precies opgeleverd moest worden op die 

einddatum. Is het goed genoeg als de hoogwatergeul 

functioneert en er water doorheen kan of moet alles 

tot in detail afgebouwd zijn? 

Vanwege die tijdsdruk schoven wij onze claims bij het 

waterschap naar binnen en gingen door zonder hun 

reactie af te wachten. Hierdoor werd hun frustratie 

nog groter en ging de kwaliteit van onze samen

werkings relatie nog verder achteruit.

Als partijen stonden we lijnrecht tegenover elkaar. 

Er heerste een sfeer waarin je niet vrijuit kon praten. 

Ik denk dat iedereen die druk voelde. En niemand, 

niemand durfde het op tafel te gooien. Dat is 

eigenlijk raar. Blijkbaar accepteerden we dat het zo 

ging. Ik vond het zelf ook moeilijk om het bespreek

baar te maken. Op veel momenten heb ik gedacht ‘dit 

kan zo niet langer!’ Die hele toestand is me niet in de 

koude kleren gaan zitten.”

Kentering
“Het tij keerde toen de Raad van Bestuur van de 

combinatie voor de tweede keer besloot om onze 

projectdirecteur te wisselen. Deze keer werd ik de 

aangewezen persoon met naast mij de projectleider 

die tot dan toe het Volker Wessels deel van het werk 

had aangestuurd.

Daarop zijn ze in zee gegaan met een andere mediator 

die door het waterschap werd aangedragen. Die had 

ons management op hen beurt kunnen afkeuren om 

dezelfde reden als die van het waterschap, maar ze 

besloten dit voorstel te accepteren.

Toch merkte je vanaf dag één dat tussenkomst van 

de mediator geen kans van slagen had. Zodra hij bij 

bouwvergaderingen aansloot ontstond er een ijzige 

stemming. Na een maand of twee zagen we hem niet 

meer verschijnen, zonder dat er iets verbeterd was 

aan onze samenwerking. Ik vermoed dat hij de 

opdracht heeft teruggegeven.”

Tijdsdruk
“Ondanks de moeizame samenwerking moesten we 

door. We kampten met operationele problemen en 

we stonden onder grote tijd én financiële druk. We 

waren de dijken aan het bouwen en dat kan alleen in 

het dijkenseizoen. Dat is een vastgelegde periode van 

een aantal maanden in het jaar waarin je aan dijken 

mag werken. Tijd om aan de relatie te werken vonden 

we daarom niet. 

Ondertussen werden onze meerwerkclaims hoger 

en hoger. Het enige wat het waterschap deed was 

dreigen met een boete als we niet op tijd klaar 

zouden zijn. Bovendien hadden we discussie over wat 
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Als aannemer maak je waar 

wat je belooft.
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Kort daarop ben ik met instemming van onze directie 

samen met mijn collega naar het waterschap gereden 

voor een één op één gesprek met de projectmanager 

van het waterschap. We zeiden ‘als we het werk 

willen klaren moeten we het vanaf nu anders gaan 

doen. We gooien alle kaarten op tafel, je mag alles 

cijfers zien, je mag precies weten hoe wij ervoor 

staan. Maar het moet echt anders.’

De projectmanager van het waterschap greep dit aan. 

Hij kon zien dat het leed dat we als aannemers 

hadden niet gespeeld was. Vanaf dat moment zijn we 

op een heel andere manier te werk gegaan. Wat ook 

enorm bijgedragen heeft aan het herstel van de 

samenwerkingsrelatie is de manier waarop het 

wegwerken van het stuwmeer aan claims is 

aangepakt. Met goedvinden van alle partijen is dat 

gedaan door de contractmanager van het waterschap 

en een medewerker van Boskalis die de hele wereld 

overvliegt om vastgelopen contracten vlot te trekken. 

Beide heren hebben dat heel erg goed gedaan.

 

En er kwam nog iets aan het licht. Ook het water

schap bleek moeilijk te zitten met hun opdrachtgever, 

de programmadirectie Ruimte voor de Rivier, 

vanwege de nodige wijzigingen ten opzichte van de 

oorspronkelijke opdracht. Daar was extra budget 

voor nodig. We zagen dat het waterschap discussies 

had met hun opdrachtgever zoals wij die hadden met 

het waterschap. Ook wat dat betreft zijn we samen 

opgetrokken. Wij konden gegevens aanleveren over 

hoe het werkelijk zat en dat hielp hen weer in hun 

rapportage. Ineens was er verbinding.”

Kostbaar 
“Het project heeft me gevormd. Als ik erop terugkijk 

zit mijn voldoening meer in de samenwerking die 

uiteindelijk gelukt is dan de objecten die we hebben 

opgeleverd. Oog hebben voor de relatie, meer gericht 

zijn op de samenwerking, daar draait het om. Volgens 

mij maakt het niet uit welke contractvorm daaronder 

ligt. Vroeger legden we projecten aan ergens in het 

weiland, dat ging vanzelf. Tegenwoordig hebben we 

een mondige omgeving. 

Aan een samenwerkingsrelatie moet je werken. Je 

hebt in een project als dit iemand nodig die durft te 

zeggen ‘wat zie ik nu bij jou gebeuren?’ Als ik dit niet 

had meegemaakt was ik daar niet zo van overtuigd 

geweest. Onlangs ben ik weer in het gebied geweest. 

Ik zag dat de hoogwatergeul één is geworden met de 

omgeving. Mij bekroop de gedachte ‘is het hier 

allemaal om te doen geweest? Moest daar de hele 

omgeving voor op zijn kop, letterlijk en figuurlijk? Dat 

er over zoiets zoveel ophef is geweest!’ 

En dan heb ik het alleen nog maar over de periode 

van de aanleg van de hoogwatergeul. Er is ook nog 

het nodige aan vooraf gegaan. Denk aan de boeren 

die met mestkarren voor het waterschap stonden! 

En nu is het er weer zó stil. De natuur heeft ruimte 

gekregen, we hebben dassen verplaatst, bomen 

gepland. Het is eigenlijk harstikke mooi geworden! In 

de communicatie naar de omgeving is echt iets niet 

goed gegaan vind ik. Als we aan de voorkant hadden 

kunnen meegeven dat dít het resultaat zou zijn, 

hadden we het werk op een betere manier kunnen 

uitvoeren. Het was hard en heftig, het heeft veel geld 

gekost, maar het is niet voor niets geweest.”
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Deel 2
Pijn en pracht  Ruimte voor de rivier van verhalen

De dreigende overstroming van de grote rivieren in de jaren negentig van de vorige eeuw vormden de 

aanzet tot een nieuwe manier van denken over dijken, die een voet aan de grond kreeg in het project 

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld. Dat ging niet zonder slag of stoot, zo valt in Deel 1 te lezen. Hoe 

dicht is de werkelijkheid de bedoeling genaderd?

Denken over doelen
“Het denken ontstaat (…)uit de desintegratie van de werkelijkheid 
en de daaruit volgende verdeeldheid tussen mensen en wereld. 
Daaruit ontstaat de behoefte aan een andere, meer harmonieuze 
en meer betekenisvolle wereld.”

Hannah Arendt in ‘Denken, het leven van de geest’ 

29 Pijn en pracht
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Dubbeldoelstelling

2.1

De hoogwatergeul Veessen-Wapenveld is één van de vele verbeteringen aan de loop van 

de grote rivieren in ons land. Op tientallen locaties langs de loop van de Rijn en de Maas 

zijn obstakels weggehaald of heeft het rivierwater meer ruimte gekregen.

Al die verschillende werken zijn ondergebracht onder één uitvoeringsorganisatie, het 

programma Ruimte voor de Rivier. De start van dit programma markeert een omslag in het 

denken over water veiligheid in ons land. 

In december 2006 keurt de Eerste Kamer de aan 

haar voorgelegde ‘Planologische Kernbeslissing 

Ruimte voor de Rivier Deel 4’ goed en gaat de 

schop in de grond. 

Op dat moment is er sprake van een basispakket van 

42 maatregelen die samen uiterlijk in 2015 ervoor 

moeten zorgen dat de Rijn bij Lobith een afvoer

capaciteit van 16.000 m3/s heeft en de Maas bij 

Borgharen 3.800 m3/s. 

 

Voor het realiseren van deze taakstelling krijgt het 

programma een budget van 2,2 miljard euro mee 

met een onzekerheidsmarge van +/ 37%. Oftewel 

men verwacht minimaal 1,4 miljard euro nodig te 

hebben of maximaal 3 miljard euro. Ter vergelijking: 

om een gevoel te krijgen voor de prijs/prestatie 

verhouding in dit programma: het maximale budget 

van het programma zou vrijwel op gelijke hoogte 

kunnen uitkomen als de 3,1 miljard euro die 

uiteindelijk nodig waren voor de aanleg van de 10 

kilometer lange NoordZuidlijn in Amsterdam. Voor 

de rest levert deze vergelijking vooral inzicht in 

verschillen op. Het toont dat ondergronds bouwen in 

een stad vele factoren duurder is. En ook veel minder 

voorspelbaar is dan het bouwen van bruggen, sluizen 

en dijken in het rivierengebied. 

Het kabinet kiest voor een 

centraal georganiseerde aanpak 

van alle werken gericht op twee 

samenhangende doelen:

1. Het op het vereiste niveau 

brengen van de bescherming van 

het rivierengebied tegen 

overstromingen

2. Het leveren van een bijdrage 

aan het verbeteren van de 

ruimtelijke kwaliteit van het 

rivierengebied

Tot dan toe dachten we droge voeten te houden 

met sterke dijken, maar de extreem hoge rivier

waterstanden in 1993 en de dreigende over

stromingen met als gevolg daarvan grootscheepse 

evacuatie van omwonenden in 1995, maakten 

waterstaatsmensen ervan bewust dat het anders 

moest. Het nieuwe denken bracht hen via een 

grondig en zorgvuldig ontwerpproces, dat ruim 

tien jaar in beslag nam, tot een enorm pakket aan 

maatregelen: het verleggen van dijken, het graven 

van nevengeulen, kribverlagingen, ontpolderingen 

en meer.
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Het eerste doel is meetbaar vastgelegd in de te 

realiseren afvoercapaciteiten zoals hierboven 

genoemd. Deze zijn met behulp van rekenkundige 

modellen vertaald naar een hydraulische eis voor 

ieder van de maatregelen, uitgedrukt in het aantal te 

realiseren centimeters waterstandsdaling op een 

afgesproken ijkpunt ter plaatse in de rivier. 

Zo valt in de PKB deel 4 te lezen dat de dijkverlegging 

bij Lent een waterstandsdeling van 27 centimeter 

oplevert, en dat de hoogwatergeul Veessen

Wapenveld 63 centimeter en de zomerbedverlaging 

in de IJsseldelta 29 centimeter moeten opleveren.

Met de formulering van de tweede doelstelling geeft 

het kabinet aan ervan doordrongen te zijn dat de 

rivierverruimende maatregelen gevolgen zullen 

hebben voor bewoners en hun leefomgeving. Het 

kabinet ziet de Nota Ruimte als richtinggevend voor 

het realiseren van ruimtelijke kwaliteit. Die gaat niet 

uit van meetbare criteria, maar van subjectieve 

begrippen als gebruiks waarde, belevingswaarde en 

toekomstwaarde. 

Voor ieder van de maatregelen is het grond gebruik 

van de extra ruimte vastgelegd. Voor de dijk

verlegging bij Lent is water, wonen en natuur, voor de 

hoogwatergeul VeessenWapenveld is het landbouw 

en voor de zomerbedverlaging is het “n.v.t.” omdat 

hier geen sprake is van extra ruimte maken, maar van 

het uitbaggeren van de rivierbedding.

Met de zogenaamde programmatische aanpak 

beoogt het kabinet aan de ene kant strak te kunnen 

sturen op het waarmaken van beide doelen binnen 

de gestelde tijd en het beschikbare budget en aan de 

andere kant flexibiliteit te bieden in de manier 

waarop dit gerealiseerd wordt. De programma

directie krijgt ruimte om het basispakket aan 

maatregelen in overleg met lokale overheden en 

bewoners aan te passen, zolang de betreffende 

maatregel maar blijft voldoen aan de in het plan 

vastgestelde waterveiligheidseis, budget en 

opleverdatum. 

Het programma als geheel werd aangestuurd door de 

ProgrammaDirectie Ruimte voor de Rivier. 

De afzonderlijke projecten werden onder bestuurlijke 

verantwoordelijkheid van provincies, gemeenten en 

waterschappen in samenwerking met marktpartijen 

uitgevoerd. 

Voor het vaststellen van het behalen van het 

‘ruimtelijke kwaliteit’ was er het zogenaamde 

‘Qteam’ van experts dat van ieder project heeft 

geconstateerd dat de ruimtelijke kwaliteit ten 

opzichte van het peiljaar 2007 verbeterd is. In totaal 

zijn er 34 waterwerken gerealiseerd. Acht minder dan 

er aanvankelijk voorzien waren. Ook is in sommige 

situaties gekozen voor een alternatieve maatregel. 

Bijgaande figuur uit de 31ste en tevens laatste 

voortgangsrapportage van het programma biedt een 

totaaloverzicht. 

De grootscheepse aanpak van het programma heeft 

aansprekende resultaten opgeleverd die tot ver over 

de grenzen tot bewondering hebben geleid. Zo heeft 

de dijkverlegging bij Lent geresulteerd in een nieuwe 

eiland in de Waal bij Nijmegen, voorzien van een 

prachtige wandel promenade en in het verlengde van 

de markante stalen Waalbrug een prachtig gewelfde 

betonnen brug die in 2105 de betonprijs heeft 

gewonnen. Die eer viel in 2017 te beurt aan de 

imposante inlaat van de hoogwatergeul bij Veessen

Wapenveld. 

Op 14 februari 2018 verscheen de Eindevaluatie 

Ruimte voor de Rivier, het rapport dat Rijkswater

staat in opdracht van de Tweede Kamer heeft laten 

schrijven. Het diende zowel als onderlegger voor de 

wettige afsluiting van het programma, als voor het 

formuleren van lessen en inzichten ten behoeve van 

toekomstige projecten en programma’s. 

Het evaluatierapport schetst het beeld van een 

geslaagd programma. Het stelt dat de dubbele 

doelstelling op tijd en binnen budget gerealiseerd is. 

De mate waarin de doelstelling ‘waterveiligheid’ is 

behaald is getoetst door Deltares met behulp van 

computer simulaties. 
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De lessen over de aanpak van het programma 

presenteren de opstellers van het rapport in vijf rode 

draden, (zie kader). 

In het openingsartikel ‘Leren van Ruimte voor de 

Rivier’ van het magazine ‘Rijkswaterstaat &’ van mei 

2019 noemt Edgar Keukenmeester, manager 

programmabeheersing bij Rijkswaterstaat, de eerste 

rode draad, het hanteren van de dubbeldoelstelling, 

de belangrijkste succesfactor: ‘Dat is erg effectief 

gebleken.’

Rode draad 1: 

dubbele doelstelling.

De dubbele doelstelling waterveiligheid en 

ruimtelijke kwaliteit is gedurende de looptijd van het 

programma van doorslaggevende waarde geweest. 

Het heeft geleid tot een effectieve conbinatie van 

urgentiebesef en draagvlak.

Rode draad 2: 

nadruk op samenwerken op alle niveaus.

Samenwerking en bestuurlijke interactie tussen 

betrokkenen en van verschillende niveaus stond 

centraal binnen Ruimte voor de Rivier.

Rode draad 3: 

vasthouden aan doelstellingen ondanks sterke 

dynamiek.

Ondanks de sterke dynamiek rondom waterveiligheid 

heeft Ruimte voor de Rivier zich niet laten afleiden en 

vastgehouden aan de oorspronkelijke doelstellingen. 

Hiermee werden het tempo en de focus behouden.

Rode draad 4: 

strak sturen op de planning.

De strakke sturing op de planning is naast de sturing 

op kosten, belangrijk geweest voor het succes van 

Ruimte voor de Rivier.

Rode draad 5: 

ruimte geven.

Ruimte voor de Rivier kenmerkt zich enerzijds door 

een strakke centraal aangestuurde (project) sturing 

en anderzijds door het ruimte geven aan regio’s/

realisatoren. Zo was er ruimte voor regionaal 

maatschappelijk debat en draagvlak en voor dialoog 

tussen Rijk en regio.

Bron: Eindevaluatie Ruimte voor de Rivier, 14 februari 2018

Door zowel waterveiligheid als verbetering van 

het rivierenlandschap als doel te stellen, creëer je 

zowel urgentiebesef als draagvlak. Van de 

aannemer vraagt het enerzijds veel, omdat deze 

moet denken vanuit het perspectief van 

landschapskwaliteit en in deze specifieke expertise 

moet investeren. Anderzijds opent uitvoering 

vanuit dit perspectief wel de deuren naar een 

groter en sneller draagvlak. Ook leidt het vaak tot 

mooie, creatieve ontwerpen.’

Het artikel ‘Leren van Ruimte voor de Rivier’ 

is opgesteld naar aanleiding van de officiële 

afsluiting van het programma Ruimte voor de 

Rivier met de opening van het Reevediep bij 

Kampen door Koning WillemAlexander en 

minister van Infrastructuur en Waterstaat 

Cora van Nieuwenhuijzen op 14 maart 2019. 

Opvallend is de opleverdatum, ruim een jaar 

na het verschijnen van de eindevaluatie. 

Meer daarover in het volgende hoofdstuk.
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De tol voor trots

Op 23 februari 2017 stelt toenmalig minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz 

van Haegen de Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld officieel in gebruik. Met een druk op 

de knop opent ze één van de kleppen van de inlaat.

Vervolgens symboliseren leerlingen van basisschool De IJsselvallei het binnenstromende 

water met het uitrollen van een blauwe loper. 

2.2

In de toespraak die zij kort daarvoor hield voor 

genodigden op de Nijensteen bij Veessen, refereert 

zij aan de intensieve en roerige jaren die aan de 

oplevering van wat ze ‘het laatste grote project van 

het programma Ruimte voor de Rivier’ noemt. 

Maar wacht eens even. Had Minister Cora van 

Nieuwenhuizen het bij de oplevering van het 

Reevediep niet ook over de oplevering van het 

laatste project van Ruimte voor de Rivier en wel 

het Reevediep? 

Jazeker. Dat zit zo. Het werk voor de aanpak van de 

IJsseldelta bleek bij nader inzien zo omvangrijk dat 

het niet mogelijk was dit deel van het programma 

voor de gestelde einddatum van 2015 op te leveren. 

Daarom is er gekozen voor de inrichting van een 

apart programma: het IJsseldelta programma dat in 

2017 zijn beslag kreeg, zo valt te lezen in de Staats

courant van 8 maart 2017. Dit nieuwe programma 

heeft de taakstelling van 41 cm waterstandsdaling in 

de IJsseldelta overgenomen van het Ruimte voor de 

Rivier programma. 

De eerste fase van dit programma bestaat uit de 

zomerbedverlaging van de IJssel over een lengte van 

8 kilometer vanaf Kampen tot de monding van de 

rivier en de aanleg van het Reevediep. Om het 

Reevediep te laten functioneren zijn vier extra 

maatregelen nodig, die ondergebracht zijn in het 

IJsseldelta programma fase 2: de aanleg van de 

Reevesluis, het verhogen van de Drontermeerdijk, 

het vernieuwen van de N307 tussen Kampen en 

Dronten inclusief het afbreken van Roggebotsluis 

en het hoogwaterbestendig maken van recreatie

terreinen. De afronding daarvan is voorzien in 2022.

Toen later bleek dat het Reevediep niet voor de 

gestelde deadline van het programma Ruimte voor 

de Rivier kon worden opgeleverd, werd besloten de 

aanleg ervan niet meer te zien als onderdeel van 

Ruimte voor de Rivier. 

Het eindevaluatierapport noemt deze beslissing in vaktermen het ‘buiten scope’ van het 

programma Ruimte voor de Rivier plaatsen. Daardoor werd het mogelijk het programma in 

2018 administratief als afgerond te beschouwen en klopte de uitspraak dat de hoogwatergeul 

VeessenWapenveld het laatst opgeleverde grote project van het programma was. 

Twee jaar later wordt met de officiële opening van het Reevediep opnieuw het laatste project 

van het programma opgeleverd. Klaarblijkelijk ziet Rijkswaterstaat volop speelruimte tussen 

de geadministreerde en de gecommuniceerde programmawerkelijkheid.
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Goed, verder met de hoogwatergeul Veessen

Wapenveld. Het is een langgerekt landbouwgebied 

geworden, omzoomd door twee 8 kilometer lange 

dijken, de West en de Oostdijk, de 800 meter lange 

Tolbrug voorzien van beweegbare kleppen in het 

zuiden en in het noorden de 800 meter lange 

Fratersbrug. 

In 2005 startte een projectteam onder verantwoorde

lijkheid van de Provincie Gelderland met de 

planvorming. De eerste aankondiging over de aanleg 

veroorzaakte in die tijd veel roering en emotie in het 

gebied. Dat blijkt uit de maar liefst 950 reacties die 

omwonenden op de plannen hebben ingebracht, 

ruimschoots het hoogste aantal ten opzichte van alle 

andere maatregelen. 

Onder regie van de gemeente Heerde hebben 

bewoners getracht de plannen tegen te houden 

door alternatieven aan te bieden aan de Tweede en 

de Eerste Kamer. Dat leverde hen niet de gewenste 

wijziging in de plannen, maar wel extra geld en 

aandacht voor gebiedsontwikkeling als gevolg 

van de motie Eigeman.

Opdracht Doelstellingen

Hoogwatergeul Veiligheid
Waterstanddaling van 71 cm op de 
IJssel tussen km 960,7 en km 961,7 
en een overschrijdingskans kleiner 
dan 1 keer per 1.250 jaar
Ruimtelijke kwaliteit
De hoogwatergeul moet een 
bijdrage leveren aan het verbeteren 
van de ruimtelijke kwaliteit van het 
plangebied

Gebieds-
ontwikkeling

Leefbaarheid
Verbeteren van de verkeersveiligheid 
en het woningaanbod voor jongeren 
en ouderen in het plangebied
Lokale economie
Verbeteren/versterken recreactie, 
bedrijvigheid en landbouw in het 
plangebied
Ruimtelijke kwaliteit
Versterken van natuur en landschap 
in het plangebied

Na het definitieve groene licht voor de aanleg 

volgde een moeizaam en langdurig planproces voor 

een opgave die in complexiteit gegroeid was. 

Het ging nu niet meer om een dubbeldoelstelling, 

maar om een kwintet aan doelstellingen. 

Naast de dubbele programma doelstelling op het 

gebied van water veiligheid en ruimtelijke kwaliteit 

moest nu ook gewerkt worden aan lokale doelen op 

het gebied van leefbaarheid, lokale economie en 

ruimtelijke kwaliteit, zie kader. 

In de loop van het planproces nam Waterschap Vallei 

& Veluwe de verantwoordelijkheid voor het project 

over van de provincie. Zij hebben de aanbesteding op 

de markt gezet, die gewonnen werd door IJsselweide, 

een combinatie van Boskalis en Volker

Wesselsdochter Van Hattum en Blankevoort. 

Medio 2014 toonde de aannemer zich voor het eerst 

present met het plaatsen van de bouwkeet in het 

gebied. Het werk werd door hen eind 2017 formeel 

opgeleverd aan het waterschap.

het trekken van lessen uit het project. ‘We wilden 

die lessen delen met bewoners en hopen dat 

professionals, bestuurders en aannemers er ook iets 

van kunnen leren voor als ze in de toekomst weer 

meer van dit soort dingen gaan doen’, aldus Jacobien 

Voorhof van Stichting IJsselhoeve in de video die 

omroep Gelderland over het theaterstuk maakte. 

(https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2105553/

HetverdrietvanWapenveldtoneelstukoverde

aanlegvandehoogwatergeul)

De voiceover bij de video voegt er nog aan toe: 

“Het blijft dubbel: de trots van de waterstaatsman 

en de zorgen en angst van de bewoners. Veiligheid 

versus geborgenheid”.

Minister Schultz van Haegen roemt in haar toespraak 

bij de officiële opening de enorme veerkracht van de 

betrokken bewoners en professionals. Met de aanleg 

heeft de overheid fors moeten ingrijpen in de levens 

van mensen. “Honderden mensen brachten een offer 

om de veiligheid van 4 miljoen mensen in het 

rivierengebied te vergroten. Uw veerkracht is de 

sterkste waterkering van Nederland en dat is mijn 

belangrijkste boodschap.”

De vele emoties die het project heeft losgemaakt 

vormden voor Stichting IJsselhoeven de aanleiding 

voor het maken van het theaterstuk ‘De Groene 

Rivier’. Zij wilde daarmee een bijdrage leveren aan 
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Van feiten naar visie: 
het kralenspel

2.3

“Alles wat de mensheid in haar creatieve 

tijdperken aan inzichten, nobele gedachten en 

kunstwerken heeft voortgebracht, alles wat 

geleerden in de daaropvolgende perioden van 

wetenschappelijke studie hebben herleid tot 

begrippen en omgezet in intellectueel bezit, 

al dit omvangrijke materiaal van geestelijke 

waarden bespeelt de beoefenaar van het 

Kralenspel zoals de organist zijn orgel.”

Hermann Hesse

Tekst: Erik Pool
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Toen de Duitse Nobelprijswinnaar Hermann Hesse in 

1943 de roman Das Glassperlenspiel publiceerde, kon 

hij niet weten dat ruim een halve eeuw later een 

Amsterdammer er een briljant spel bij zou 

ontwerpen. Dit zogeheten ‘kralenspel’ van Jos 

Kessels vult het gat dat Hesse in zijn roman liet 

vallen. Misschien durven alleen Amsterdammers met 

bravoure zich hieraan te wagen, want volgens Hesse 

is het kralenspel niet zomaar een spelletje: zo 

ongeveer alle wijsheid van alle tijden van alle mensen 

zit erin opgesloten. Dat is ten principale een 

onmogelijkheid. Kessels’ poging dit spel te bedenken, 

lijkt daarom op voorhand arrogante grootspraak te 

zijn. Maar dat is het niet geworden. De rijke 

spelpraktijk die zich inmiddels in kleine kring heeft 

opgebouwd en zich deels voor mijn ogen heeft 

afgespeeld, bevestigt dat hij iets bijzonders op het 

spoor is gekomen, ongeacht of zijn spel nu wel of niet 

precies doet wat Hesse beschrijft. 

Kessels’ spel lijkt wonderen te kunnen verrichten met 

levensvragen van gewone mensen en met kwesties 

waar teams en organisaties mee worstelen. In de 

honderden uren die ik, Erik Pool, de afgelopen jaren 

spelend heb doorgebracht  soms alleen, doorgaans 

met anderen en veelal in kleine groepen van zes tot 

tien personen  heb ik een sterk idee gekregen van 

wat de belangrijkste werking van het kralenspel is: de 

onthulling van geheimen. Dat klinkt mysterieus, en 

misschien is het dat ook, al blijft het al met al ook 

heel praktisch. Laat ik dat uitleggen en gaandeweg 

het spelontwerp en de structuur ervan uit de doeken 

doen. 

Betrokkenheid en inspiratie 
Mensen en groepen zitten vol met latente talenten, 

verhulde kwaliteiten, onbewuste patronen, 

verborgen gebreken, ongrijpbare tekorten. Wie de 

socratische wijsheid wil respecteren  dat wil zeggen 

via onderzoek van het ‘zelf’ wijzer worden  zal dit 

verborgen materiaal moeten blootleggen. 

De waarheid moet op tafel, hoe moeilijk, pijnlijk of 

onthullend dat ook mag zijn. Het spel is daar op 

gericht. En op de één of andere manier forceert het 

spel tot dieper en grondiger kijken dan we gewend 

zijn. 

De naam, het ‘kralenspel’, doet vermoeden dat het 

een speelse manier van doen aanreikt. Dat kan het 

ook zeker zijn maar is het doorgaans niet. 

De essentie van het spel is dat een persoon, een duo 

of een kleine groep er op een gestructureerde manier 

een gesprek mee kan voeren of een werksessie mee 

kan vormgeven, waarmee de oppervlakkigheid van 

een regulier gesprek of teamsessie wordt 

doorbroken. De spelers worden verleid de diepte in 

te gaan. Dat kan speels gaan maar is ook altijd 

bloedserieus. 

Het spel leent zich niet voor alle onderwerpen en 

voor elke setting: de spelers moeten bereid zijn, de 

wil hebben, om iets wat hen werkelijk bezighoudt 

goed te doorgronden. Bijvoorbeeld de voortdurende 

spanning in het team waarin men samenwerkt. 

Of de hardnekkige radeloosheid bij het maken van 

een keus voor de volgende carrièrestap. Of de al te 

vurige passie voor een ideaal waardoor het niet goed 

lukt er concreet handen en voeten aan te geven. 

Of de grimmigheid waarmee het eigen huwelijk het 

persoonlijk geluk in de weg zit. Of de uitputting die 

op de werkvloer toeslaat onder te veel mede werkers. 

Of de diepe overtuiging dat het aanstaande beleids

proces in een ministerie of gemeente deze keer wèl 

goed moet gaan. 

In zekere zin leent elke kwestie zich voor een 

kralenspel  onderzoek, mits er aan één voorwaarde is 

voldaan: het moet werkelijk ergens over gaan, 

volgens het oordeel van de spelers. Dat maakt dat de 

spelers geëngageerd zijn, geïnvolveerd in het 

onderwerp dat zij in het kralenspelonderzoek willen 

uitdiepen. Het kan overigens best zijn dat de spelers 

in de aanloop naar het spel hebben vastgesteld dat 

het hen nu juist aan de nood zakelijke motivatie, 

inspiratie of betrokkenheid ontbreekt. Dan laat het 

spel zich gebruiken in een onderzoek naar de vraag 

waar die ‘ongemotiveerdheid’ door komt, of wat er 

te doen valt aan ‘het gebrek aan inspiratie’. 

Die eis van geïnvolveerdheid is verklaarbaar uit de 

aard van de methodiek: het kralenspel behoort tot de 

familie van de socratische gespreksvormen, waarin 

de persoonlijke ervaring het voer voor de begeerte 

naar (levens)wijsheid is. De naam verwijst naar de 

Griekse wijsgeer Socrates die vijfentwintighonderd 

jaar geleden het denken over geluk, ethiek, 

besluitvorming, bestuur, zelfzorg en ‘het goede leven’ 

fundamenteel veranderde. Hij voerde honderden 

gesprekken in het klassieke Athene. Plato was zijn 

leerling en schreef de conversaties in de vorm van 

dialogen op. Deze ‘platoonse dialogen’ hebben een 

bepaalde structuur en opbouw die doorwerken in de 

samenstelling van het kralenspel. 

deskundig stilstaan
verwerken

vormend

(on)zekerheid
intens

ervaringemotie

luisteren
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Er gaat een nieuwe wereld voor je open. Voor mij 

zijn de spelregels van het schaakspel daarvoor een 

krachtige metafoor. Die zijn me ooit aangeleerd door 

mijn grootvader, opa Pool. Ik herinner me nog de 

kennismaking met de paardensprong. De sprong kent 

een hoek èn  dat is het belangrijkste  het paard mag 

over andere schaakstukken heen springen. Dat zijn 

twee unieke karakteristieken die geen enkel ander 

stuk bezit. Toen ik eenmaal inzag hoeveel 

strategische kracht van de paardensprong uitgaat 

 zowel in verdedigend als in aanvallend opzicht  

kreeg ik veel beter zicht op de kracht en zwaktes van 

alle andere stukken, en doorzag ik beter de onder

liggende speelstructuren van het schaakspel. Ik ging 

er beter van schaken. 

Soms kan ik het bevrijdende gevoel van het 

verbeterde inzicht van dat moment nog steeds 

oproepen. Overigens betekende dat niet dat ik 

onmiddellijk van mijn grootvader kon winnen. 

Opa Pool leerde me namelijk tegelijkertijd dat 

training en volharding nodig zijn om het spel te 

beheersen en om er, wie weet, meesterlijk in te 

worden. Voor het kralenspel is dat eigenlijk niet 

anders: het kost weken, maanden, jaren om er 

helemaal in thuis te raken, de diepgang ervan te 

ervaren en de kracht ervan toe te passen op 

levensvragen of werkcasuïstiek. Zelfs grondige 

bestudering van Kessels’ boeken is volstrekt 

onvoldoende om ook maar een glimp te krijgen van 

de impact die het spel op mensen kan hebben. 

Kessels legde in zijn spel bovendien de link met de 

wiskundige figuur van de tetractys en met de 

harmonie leer. Die hangen onderling samen. Om dat 

te zien is geen wiskunde kennis of musicologisch 

inzicht nodig: het timmermansoog van elk mens is 

gevoelig voor even wicht, samenhang en harmonie. 

Dát ‘magische’ vermogen wordt in het kralenspel 

aangesproken om te ontdekken wat een mens, een 

team of een organisatie het beste kan doen in de 

kwestie die wordt onderzocht. 

Bevrijding en volharding 
Het kralenspel stelt tien cruciale vragen die in 

onderling verband beantwoord moeten worden. 

De speler ziet zijn kwestie op die manier vanuit tien 

verschillende perspectieven. Dat is telkens weer een 

ingrijpende gebeurtenis, zeker als het onderzoek als 

een gezelschapsspel wordt gespeeld. Spelers raken 

geëmotioneerd, de ene keer vanwege de pijnlijke 

conclusies die ze over zichzelf, hun leven of werk 

moeten trekken, de andere keer vanwege de 

bevrijding die ze ervaren zodra ze preciezer dan ooit 

in beeld krijgen wat er speelt. Bijvoorbeeld wanneer 

helder wordt wat hij of zij privé ontbeert, hoe het 

komt dat een diep geworteld verlangen niet 

beantwoord wordt. 

Bijvoorbeeld wanneer een professional inziet waar 

het ‘op dit moment, in deze fase’ op aankomt om 

geloofwaardig te blijven conform de met de mond 

beleden beroepsethiek. Zien hoe de dingen zijn is 

cruciaal, werkt verheffend, kan zelfs hallucine rend 

lijken. Inzicht maakt gelukkig, ook als het pijnlijk of 

confronterend is. Wie kent niet de ervaring dat zien 

hoe de dingen in de wereld of in het leven werken, 

bevrijdend is? 

trots

keerpunt

onderbouwen

stromen

aanpakkent
mensenleven

wijsheid volhouden

tegenkrachten

kostbaar
woede

kansen

openhartig

op heden onontwarbaar leek, kan een gevoel van 

bevrijding geven. En natuurlijk kan in die bevrijding 

ook de volle omvang zichtbaar worden van het 

levenswerk dat dan blijkbaar nog verricht moet 

worden. Het is ons mensenlot: vaak trekken het 

pijnlijke en het bevrijdende samen op. Socrates 

leerde dat wijsheid niet kan stromen van een persoon 

die er vol mee zit naar iemand die in dit opzicht leeg 

is. Echte kennis over levenskwesties groeit van 

binnenuit. Dit is precies waar het kralenspel aan 

bijdraagt. Het adviseert niets, omdat advisering het 

misverstand in zich draagt dat kennis alsnog van een 

vol naar leeg persoon kan stromen. Het kralenspel 

biedt daarom niets meer dan een verhelderende 

onderzoeksstructuur waarmee een persoon of een 

team zichzelf de maat kan nemen, kan zien hoe de 

zaken liggen, inzicht kan krijgen in een gezonde stap 

voorwaarts. Als die stap in beeld komt, is het gevoel 

van vrijheid nooit ver weg. 

Zoals je zwemmen niet kunt leren zonder nat te 

worden, kan het kralenspel niet begrepen worden 

zonder je in de praktijk ervan onder te dompelen. 

Net als het schaakspel zit Kessels’ levensspel vol 

paardensprongachtige mechanismen. Wie ze leert 

kennen en steeds beter kan toepassen, gaat niet 

alleen de spelregels van dit kralenspel doorgronden, 

maar ook de spelpatronen, de tactische handelingen 

en de strategische opties van het eigen leven of 

van de eigen loopbaan herkennen en begrijpen. 

‘Ah, werkt het zo bij mij, in mijn leven!’

Dat inzicht kan dus heel goed pijnlijk zijn, omdat het 

eigen oordeel over het eigen afgelegde pad hard of 

streng is. Het kan even goed bevrijdend zijn, omdat 

eindelijk de sluier die over het eigen bestaan ligt, 

opzij wordt geduwd. Ook de ontrafeling van wat tot 
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niveau 1 

kralen 1 t/m 4

Aan de orde zijn allereerst de feiten, de min of meer 

objectieve elementen die een rol spelen in de 

kwestie. Hiervoor biedt het spel vier kralen in de 

vorm van vier onderzoeksvragen (wat is de situatie, 

wat is het hittepunt, wat is de autonome 

ontwikkeling, wat is de vraag). Dit deel eindigt in het 

formuleren en vaststellen van de juiste vraag, 

waarmee de vorm van de kwestie wordt bepaald. 

De spelers leren hier in deze laag onder meer hoe 

cruciaal de persoonlijke ervaring is als bron van 

zelfdenken en leren. Spannende momenten uit het 

eigen leven en werk krijgen een nauwkeurig 

onderzoek, waaruit steeds weer blijkt dat de details 

en de zorgvuldigheid van het onderzoek noodzakelijk 

zijn om de structuur van de eigen levens of 

werkvraag te kunnen doorgronden. De selectie van 

de relevante feiten in deze eerste laag, blijkt een 

subjectieve, persoonlijke keus te zijn. 

Hoezeer alle keuzes altijd subjectief zijn, is voor 

sommige spelers een verwarrend inzicht. Die 

verwarring kan in de volgende fase van het spel 

groter worden, maar kan zich ook oplossen  omdat 

daar duidelijk wordt hoe betekenisvol de persoonlijke 

analyse is voor de keuzes die gemaakt moeten 

worden in leven of werk. Naar die persoonlijke 

dimensie wordt expliciet gekeken in het tweede 

niveau van het kralenspel. 

De opbouw van het spel 

Via het spel doorgrondt een persoon of een groep de vier lagen 
die in elke boeiende levens- of werkvraag aan de orde zijn.

Feiten
vergaderingen, en de tastbare producten als brieven, 

nota’s en communicatieproducten) komen ook de 

onzichtbare en meer kwetsbare aspecten in beeld. 

De drijvende krachten onder de processen die de 

moeite van het onderzoeken waard zijn, treden 

beetje bij beetje aan het licht. Latente problemen 

worden manifest gemaakt  en blijven dan een rol 

spelen in het zoeken naar uitwegen en het vinden van 

gepaste handelingsstrategieën. Daarmee neemt het 

risico af van gemankeerde analyses, denkmissers, 

tunnelvisies, blinde vlekken en organisatieof 

teamtaboes. Het onzichtbare komt doorgaans 

overeen met het onbespreekbare. Maar juist onder 

de zichtbare, tastbare oppervlakte van de 

verschijnselen liggen zeer waardevolle patronen en 

mechanismen die mee móeten doen om tot 

betekenisvolle conclusies te komen. Het kralenspel 

laat je daarom niet wegkomen met de oppervlakkig

heid van de gewoonte, wat onmiddellijk illustreert 

waarom de spelers werkelijk geïnvolveerd moeten 

zijn, omdat ze anders afhaken als het hen te heet 

onder de voeten wordt. Dat de diepere lagen móeten 

meedoen, biedt geen garantie op succes maar is wel 

de kracht van het spel.

niveau 2 

kralen 5, 6 en 7
 

Omdat de arbitraire, subjectieve lading in keuzes 

altijd meedoet  zelfs voor de objectieve weten

schapper geldt dat  is het belangrijk dat in de tweede 

laag onderzocht wordt welke persoonlijke barrières, 

welke wil tot actie en welke hogere idealen iemand in 

beweging zetten of daar juist van afhouden. 

Ook teams en groepen kunnen belemmeringen, 

de groepswil en de gedeelde idealen onder goede 

begeleiding articuleren en op die manier inzicht 

krijgen in wat groepssubjectiviteit genoemd kan 

worden. Voor dit onderzoek reikt het kralenspel de 

structuur van de mythologie aan, wat overeen komt 

met de opbouw van elke roman, speelfilm of 

toneelstuk. De speler brengt drie facetten van zichzelf 

in kaart: waar is hij of zij (of het team) bang voor, 

welke hogere waarden mogen niet (nooit) worden 

verkwanseld, en welke strijd heeft de ikfiguur van 

het verhaal (‘de held’, bijvoorbeeld het team dat zich 

opmaakt voor de zware klus) te leveren in de context 

van de kwestie die in dit spel wordt onderzocht. Zo 

worden de kralen 5, 6 en 7 doorlopen. 

Als dit deel van het onderzoek is afgerond, zijn dus 

zeven perspectieven in kaart gebracht. Nu (pas) 

wordt het de speler (de persoon of het team) 

duidelijk wat er werkelijk aan de hand is en waar het 

blijkbaar om draait. Naast de manifeste zaken die in 

de kwestie een rol spelen (zoals het zichtbare gedrag, 

het hoorbare spreken in ontmoetingen, speeches en 

Persoon
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De tegenstellingen die bij 8 en 9 gearticuleerd 

worden, zijn ook goed te begrijpen als twee extreme, 

tegengestelde handelingsrepertoires. Die kunnen in 

lijn zijn met die twee verschillende motivatie

strategieën (streven en mijden). Naar één van beide 

overhellen, houdt risico’s van onvolledige 

eenzijdigheid of monomanie in, waarmee de 

complexiteit van leven en werken geen recht wordt 

gedaan. De handelingsopties en scenario’s die bij 8 

en 9 in beeld komen, zijn vaak te uitbundig, of te 

kleinzerig, en blijken doorgaans slechts in theorie 

mogelijk. Praktisch gezien zijn ze eigenlijk niet goed 

uit te voeren, ook omdat de morele spanning dan te 

groot dreigt te worden. 

De persoon of groep die het spel speelt is niet op 

zoek naar theoretische inzichten, maar naar een vorm 

van praktische wijsheid die in de Griekse filosofie 

phronêsis wordt genoemd. Het echte leven vraagt 

immers om een zorgvuldig opgebouwd inzicht, een 

gerijpte wijsheid, een doorleefde redelijkheid. 

Daarom moet vanuit de tegenstelling bij 8 en 9 de 

sprong omhoog, naar de ideale synthese worden 

gemaakt: de laatste kraal, die op een hoger niveau 

ligt.

niveau 3 
kralen 8 en 9

In de volgende stappen (of kralen) 8 en 9 brengt de 

kralenspeler twee dimensies van de kwestie in kaart. 

Dat zijn allereerst het speelveld waarbinnen de 

persoon of het team kan of moet opereren, en ten 

tweede de krachten die aan de speler trekken: moet 

ik de ene of juist de andere kant op? Per spel krijgen 

kralen 8 en 9 hun eigen karakter, omdat in elk spel de 

‘spanning’ van de onderzochte kwestie zich toont op 

een manier die uniek is voor deze combinatie van 

objectieve en subjectieve elementen die in het 

betreffende spel van die persoon of dat team blijken 

mee te doen. 

De 8 en 9 vormen elkaars tegenpolen, ze zijn de 

these en de antithese. Ze worden in de methode 

aangeduid met het kleine en het grote, maar ze 

kunnen ook staan voor andere traditionele 

tegenstellingen, zoals actief versus passief en de 

chronologische tijdsindeling versus de kairotische 

tijdbeleving. Omdat de persoonlijke subjectieve 

dimensie zo sterk meedoet, staan 8 en 9 ook vaak 

voor een klassiek psychologisch verschil: 

vermijdingsmotivatie en streefmotivatie. Hoe deze 

persoonlijke motivatiedynamiek in het leven van de 

persoon of in de samenwerking van de groep 

doorwerkt, wordt in deze fase van het kralenspel 

vaak glashelder. 

Speelveld niveau 4

kraal 10

In het spel heet de laatste stap, kraal 10, ‘het goede 

idee’. Dat is een uitdrukking die typisch is voor de 

filosofie van Plato. Deze biograaf van Socrates 

ontwikkelde de overtuiging dat er goede ideeën 

bestaan (in een immateriële wereld) die wij als 

mensen kunnen kennen en die we als ideale voor

beelden nastreven in leven en werk (in de materiële 

wereld). Deze ‘volmaakte vormen’ kunnen ons de 

weg wijzen naar rechtvaardig en gewetensvol 

spreken en handelen. Zo is de hoogste vorm van 

liefde een spiritueel idee en niet een lijfelijk 

verlangen, aldus Plato, aan wie de ‘platonische liefde’ 

haar naam dankt. 

De meeste mensen zijn vergeten dat ons hele 

westerse denken en doen op dat platoonse 

mechanisme is gebaseerd geraakt: we bedenken wat 

een goed plan is (dat is feitelijk een uitgebreid idee 

in de immateriële wereld) en gaan daar vervolgens 

aan werken; dan zetten we de ideeën dus om in 

gedrag, afspraken en producten. We zetten dan 

immers mensen en middelen in of zetten onszelf in 

voor het bereiken van dat goede idee, het ideaal dat 

we met het plan najagen. We stemmen ons doen en 

laten dus af op wat we in ons hoofd hebben 

ontwikkeld als ‘het goede idee’. Dat we deze manier 

van doen de normaalste zaak van de wereld vinden, 

vindt zijn oorsprong dus in het denken van Socrates 

en Plato. 

Het kralenspel herneemt de weg terug naar het oude 

Athene en maakt transparant, inzichtelijk en 

hanteerbaar wat er bij een persoon of team 

(allemaal) aan de orde is in een belangrijke levens of 

werkvraag. Dit rijke inzicht blijkt vitaliserend voor 

individuen en groepen, voor samenwerking en groei, 

voor strategie en ethiek. Het kralenspel maakt een 

mens wijzer, want hij krijgt een beter zicht op zichzelf. 

Volgens Socrates is dat de sleutel tot alle wijsheid en 

ook een noodzakelijke voorwaarde voor een 

betekenisvol, vervuld leven. De kralenspeler krijgt 

ook scherper zicht op de opgave: de mist trekt op, 

omdat vooroordelen, onjuiste aannames en 

onnauwkeurige waarnemingen worden ontmaskerd. 

Dikwijls zijn dit de dingen die wijs en goed gericht 

handelen in de weg staan. Het kralenspel werkt dus 

ook als een stofzuiger, als een luchtverfrisser. En 

tenslotte ziet de speler derhalve beter wat hem te 

doen staat om meer afstemming te krijgen op ‘het 

goede’, op het ideaal van rechtvaardig handelen en 

leven. Een plan op papier is niet zo moeilijk, maar 

juist de praktijk is weerbarstig. Wat moet iemand of 

een projectgroep nu werkelijk doen, of laten, om de 

goede voornemers waar te maken? Met de gelaagde 

benadering van het kralenspel worden teams 

evenwichtiger in hun besluiten, handiger in hun 

handelen en slimmer in hun analyses. Het kralenspel 

brengt bovendien persoonlijke ontwikkeling en 

groepsleren bij elkaar. De deelnemende individuen 

moeten noodzakelijkerwijs individueel groeien om de 

kracht van het collectief op een hoger niveau te 

krijgen. Dat heet simpelweg: samen wijzer worden.

Idee
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Het spel en de 
verhalen

2.4
Als toehoorders hebben we de diepere lagen in ieder van 

de verhalen blootgelegd aan de hand van de eerste negen 

invalshoeken van het kralenspel. Dit verdiepende gesprek 

diende als opmaat naar het uiteindelijke inzicht, kraal 10, dat 

tijdens de  werkbijeenkomst niet in woord maar in beeld is 

gevangen. 

Bijlage 1 bevat alle door de toehoorders verbeelde inzichten 

bij de verhalen. 

De volledig uitgewerkte kralenspelen in dit hoofdstuk 

hebben we ter instemming voorgelegd aan ieder van de 

verhalenvertellers. Hoe mooi is het dat de acht tijdgebonden 

hittepunten (kraal 2) tijdloze inzichten (kraal 10) in zich 

herbergen.
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Als de Eerste Kamer 

definitief besluit tot het 

uitvoeren van het plan is er 

geen weg terug.

Het algemene belang wint 

(nog een keer) van het 

individuele belang.

Wat is mijn grondslag?

Grondslag heeft hier een 

dubbele betekenis: 

1: hoeveel grond van welke 

kwaliteit heb ik nodig voor 

een vitaal bedrijf?

2: wat is mijn persoonlijke 

identiteit?

Na de onverkwikkelijke 

 aanpak van de MKZ crisis in 

het gebied komt de over

heid met een nieuw plan:  

de aanleg van de 

hoogwatergeul 

VeessenWapenveld. 

Ik beschouw het puur 

 zakelijk. Ik pak alle grond 

die ik krijgen kan.

Dit raakt mij emotioneel 

diep. Ik verkoop alles wat 

ik heb.

Emotie is geen getal, maar een getal is wel emotie.

Ik overwin mijn emoties en 

laat me zakelijk onder

steunen in het contact met 

de overheid.

We hebben hier goede, 

vruchtbare grond. Ik kan 

het nergens mooier krijgen 

dan hier.

Ik raak mijn grond en mijn 

toekomst kwijt.

8 9

1 2 3 4

SITUATIE HITTEPUNT ONTWIKKELING VRAAG

5 6

10

7

ANGST  MOED IDEAAL

Albert Hassink

THESE ANTITHESE

 SYNTHESE

Bij het plaatsen van de keet 

door de aannemer houdt hij 

zich niet aan de contractuele 

afspraken.

De aannemer gaat steeds 

meer zijn eigen gang, 

waardoor wij uiteindelijk 

niet opleveren wat we 

beloofd hebben. 

Wat is goede samen

werking?

Het waterschap heeft de 

aannemerscombinatie 

IJsselweide gecontracteerd 

voor de aanleg van de 

hoogwatergeul. Hun prijs is 

zeer scherp in vergelijking 

met de inschrijving van 

nummer 2 op de lijst.

 

De aannemer alle ruimte 

geven ook al zie je dat hij 

zaken niet volgens het 

contract aanpakt. 

Contractueel liggen de 

risico’s bij hem. 

De aannemer alle ruimte 

ontnemen. Hard ingrijpen 

en het contract tot op de 

letter afdwingen.

Jullie belang is ons belang.

Wees open over je eigen 

belangen en vraag de 

ander hoe hij daaraan kan 

bijdragen. Vertrouw op 

zijn kundigheid en laat het 

stuur los.

Beide partijen hebben de 

intentie het project naar 

eer en geweten goed op te 

leveren.

We hebben geen grip op 

de aannemer. De belan

gen van het waterschap 

en betrokken organisaties 

worden geschaad.

8 9

1 2 3 4

SITUATIE HITTEPUNT ONTWIKKELING VRAAG

5 6

10

7

ANGST  MOED IDEAAL

Robbert Bruin

THESE ANTITHESE

SYNTHESE
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Door onze constructieve 

houding in het ruilver

kavelingsproces is ons 

melkveebedrijf op de peil

datum van de invoering van 

de fosfaatwetgeving 

tijdelijk niet grond

gebonden. Hierdoor worden 

wij extra gekort op de 

fosfaatrechten waardoor 

we minder koeien kunnen 

houden.

We verliezen het 

vertrouwen in de overheid. 

Nog erger: er ontstaat 

wantrouwen. Deze manier 

van werken is een voedings

bodem voor wantrouwen.

Wat is een betrouwbare 

overheid?

Terwijl we de klap van de 

MKZ crises nog maar nau

welijks te boven zijn komt 

de overheid opnieuw met 

een voor ons onbegrijpe

lijk plan: de aanleg van de 

hoogwatergeul.

De overheid maximaliseert 

openheid, laat ruimte 

in plannen, luistert naar 

inbreng van bewoners en 

honoreert die.

De overheid komt met dicht 

getimmerde plannen, 

organiseert inspraak voor 

de vorm, maar neemt niet 

de moeite iets met de 

inbreng te doen. Als het 

vinkje maar gezet is.

De aanleg van de hoogwatergeul kent twee met 

elkaar verweven processen. Het ene is het puur 

technische organiseren, plannen en realiseren. 

Het andere is het psychologische proces van rouw, 

verdriet, maar ook van kracht en wederopstanding. 

Beide processen hebben een eigen tempo. Het geheel 

slaagt door beide processen te synchroniseren.

Door je autonoom op te 

stellen, je rug te rechten, 

draag je bij aan het grotere 

geheel.

Het kan niet waar zijn dat 

het zo slecht geregeld is in 

dit land. 

Er wordt ons onrecht aan 

gedaan en we kunnen er 

niets tegen doen.

8 9

1 2 3 4

SITUATIE HITTEPUNT ONTWIKKELING VRAAG

5 6

10

7

ANGST  MOED IDEAAL

Annet Schrijver

THESE ANTITHESE

Bezoek aan een plaatselijke 

bewoner brengt passie 

en betrokkenheid bij een 

proces dat zijn eigen belang 

overstijgt aan het licht, 

maar ook dat de overheid 

daar geen oog voor heeft.

Als dit zo door gaat worden 

er beslissingen genomen 

zonder rekening te houden 

met kennis en kunde van de 

mensen in het gebied.

Waar ligt de grens tussen de 

verantwoordelijkheid van 

het rijk en die van lokale 

overheden en bewoners van 

het gebied? 

Bewoners in het gebied 

vragen de Eerste Kamer 

om aandacht voor het 

planvormingsproces van de 

hoogwatergeul.

Niets doen. De Eerste kamer 

heeft niet het mandaat om 

het door de Tweede Kamer 

goedgekeurde programma 

Ruimte voor de Rivier op 

details aan te passen.

Het oorspronkelijke plan af

blazen en meegaan met het 

alternatief dat de bewoners 

hebben ingediend.

In een vitaal gebiedsproces is betrokkenheid en 

invloed van rijksoverheid, lokale overheden en 

plaatselijke bewoners in balans.

Ruimte maken voor 

betrokkenheid van 

bewoners.

Ruimte voor mens én rivier!Bang dat bewoners hun 

passie en verantwoorde

lijkheid ontnomen wordt 

waardoor het landschap zijn 

ziel verliest.
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Jean Eigeman,

THESE ANTITHESE

 SYNTHESE SYNTHESE
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Eén van de partijen dreigt 

uit te stappen.

Als je niets doet ontspoort 

het project.

Wat is een sterk team?Twee teams werken 

moeizaam samen aan één 

project.

Beide teams fuseren tot één 

team in één keet, met één 

opdracht.

Ieder van de teams richt zich 

op de eigen deelopdracht, 

werkt vanuit de eigen keet 

en legt alle communicatie 

formeel en schriftelijk vast.
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Agnes Dekker

Een sterk team betwijfelt vol vertrouwen 

zelfbedachte grenzen. 

Durf je wantrouwen op te 

offeren, je eigen standpunt 

ter discussie te stellen.

Samenwerken in 

vertrouwen. 

Grip verliezen op jezelf, 

elkaar en het project.

THESE ANTITHESE

De gemeenteraad neemt 

een kansloze motie aan.

De overheid neemt ons niet 

meer serieus.

Wat is onze speelruimte in 

een opgelegd plan?

De overheid komt met het 

plan voor een hoogwater

geul zonder de moeite te 

nemen ons uit te leggen 

waarom het nuttig en 

noodzakelijk is.

Het plan over ons heen 

laten komen.

Alle tegenstand 

mobiliseren om het plan 

tegen te houden.

Met open en betrouwbare informatie en 

communicatie over nut en noodzaak stappen 

individuele betrokkenen over hun eigen schaduw 

heen.

Ook oog hebben voor 

belangen van je tegen

standers.

Eigenbelang en algemeen 

belang zijn verenigbaar.

We verliezen alle invloed 

en er gebeurt iets met het 

gebied wat we niet willen.
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Jos Melenhorst

THESE ANTITHESE

 SYNTHESE SYNTHESE
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De staatssecretaris aarzelt 

met het zetten van een 

definitieve handtekening 

onder het projectbesluit.

We dreigen het ontluikende 

vertrouwen van 

bewoners alsnog te ver

liezen en bovendien komt 

het project in tijdnood.

Wat is goede beleidsuit

voering?

Bij bewoners en boeren 

kantelt de houding van 

tegenwerken naar 

meewerken omdat ze voor 

een voldongen feit lijken te 

staan. 

We zien af van het 

oorspronkelijke plan.

We zetten het 

oorspronkelijke plan door.

Stevig staan voor de werkelijke bedoeling 

beschermt beleids uitvoering voor politiek 

opportunisme.

We moeten de twijfel vanuit 

het Haagse verdragen en 

alles nog een keer 

grondig onderzoeken en 

onderbouwen.

Er bestaat een geweldige 

oplossing die iedereen, 

bewoners, programma

directie en Den Haag, met 

de ogen doet knipperen.

We willen de ander geen 

pijn doen met het uitvoeren 

van een plan dat niet klopt.
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Josan Tielen

THESE ANTITHESE

We krijgen ‘s ochtends om 

zes uur melding van verdekt 

opgestelde waterschap

pers die ons doen en laten 

controleren.  

Toenemende verwijdering 

in onze samenwerkings

relatie.

Wiens interpretatie van het 

contract is waar?

De opdrachtgever houdt 

ons aan de letter van het 

contract.

We verspillen geen tijd aan 

meningsverschillen over 

meerwerkclaims maar doen 

alles wat nodig is om de 

boete voor het niet tijdig 

opleveren van het werk te 

voorkomen.

We halen ons gelijk door het 

waterschap te betichten van 

slecht opdrachtgeverschap. 

Een gesloten contract vraagt om een open samen

werkingsrelatie.

Onze kaarten open op tafel 

leggen.

Als aannemer maak je waar 

wat je belooft.

Als we toegeven dat we bij 

nader inzien onze beloftes 

niet waar kunnen maken 

verliezen we geld en 

vertrouwen.
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Denkdoorbraak

2.5

De ervaringen van Albert, Robbert, Annet, 

Jean, Agnes, Jos, Josan en Thijs brengen 

nieuwe inzichten over wat er allemaal 

speelt in een groot programma als 

Ruimte voor de Rivier.
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De acht verhalen roepen een programma

werkelijkheid op waar de schrijvers van het officiële 

evaluatie rapport geen oog voor hadden. Begrijpelijk, 

omdat zij het programma langs een andere, 

objectieve maatlat legden die speciaal daarvoor in de 

wet is vastgelegd (Regeling grote projecten, artikel 

16. Aanwijzingen voor de eindevaluatie). Die vraagt 

na afloop verantwoording af te leggen over het 

behalen van de beoogde doelstellingen, de besteding 

van het budget en de planning. Daarom is het rapport 

geschreven vanuit het beeld van een programma als 

een logisch geheel van activiteiten dat als een 

machine gestuurd kan worden richting de 

vastgestelde doelen. 

Uit diezelfde gedachtewereld komt het onder 

professionals alom bekende acroniem SMART voort. 

Het staat voor Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, 

Realistisch en Tijdgebonden. Het idee erachter is, dat 

alleen doelen die aan deze criteria voldoen werkbare 

doelen zijn, omdat je daarmee achteraf éénduidig en 

objectief kunt aantonen of je ze gehaald hebt. 

De manier waarop is omgegaan met het 

programmadoel ‘waterveiligheid’ sluit naadloos aan 

bij deze gedachte. De bijpassende en ook door het 

programmabureau gehanteerde programma

besturingsfilosofie kenmerkt zich door inperking van 

ruimte, het stellen van duidelijke kaders waarbinnen 

de spelers zich dienen te begeven. 

Specifiek

Meetbaar 

Acceptabel 

Realistisch 

Tijdgebonden

Het tweede doel, ruimtelijke kwaliteit, komt uit een 

andere gedachtewereld. Dat is een voorbeeld van een 

doel dat meervoudig van aard is, omdat het niet alleen 

afhankelijk is van hoe je er naar kijkt maar ook van wie 

er naar kijkt. Het is een doel waarvan je vooraf alleen 

globale richtlijnen zijn meegegeven. Zo is bijvoorbeeld 

het begrip ruimtelijk kwaliteit in Lent heel anders 

geïnterpreteerd dan in VeessenWapenveld en toch 

hebben beide projecten een prijs gewonnen voor de 

prachtige vormgeving van gerealiseerde kunstwerken. 

Het is een voorbeeld van een doel waarbij het beeld 

van het eindpunt zich gaandeweg vormt in een 

intersubjectief en complex samenwerkingsproces. 

Dat vraagt, in tegenstelling tot de eerder genoemde 

kaderstellende stijl, om een ruimte gevende 

besturingsstijl, zodat betrokken personen en partijen 

zelf de verantwoordelijkheid kregen en nemen om 

gaandeweg binnen de gegeven speelruimte te 

ontdekken wat nodig en mogelijk is. 

De lessen en inzichten uit ons onderzoek zijn terug te 

brengen tot een distillaat van vijf gidswoorden die 

kunnen helpen het vinden van de juiste koers te vinden 

in een complex project of programma. Ze volgen 

hierna, onderbouwd met citaten uit de verhalen van 

de acht ervaringsdeskundigen. 

De beginletters vormen niet geheel toevallig het 

acroniem SMART en hebben een min of meer 

tegenovergestelde betekenis van de eerder genoemde 

begrippen. Om daarmee te onderstrepen dat het in 

complexe opgaven draait om het vinden van de juiste 

balans tussen de oude vertrouwde ruimte nemende 

stijl en de nieuw te ontwikkelen ruimte gevende stijl. 

Samenhangend

Merkbaar

Adaptief

Reflectief

Tijdloos

Mocht het zover komen dat deze 

dubbele betekenis een eigen leven 

gaat leiden, dan staat het 

programma Ruimte voor de Rivier 

niet alleen voor een doorbaak in 

denken over dijken maar ook voor 

een doorbraak in denken over  

doelen. 

Een dubbeldoorbraak.
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Twee belangrijke lessen heb ik getrokken uit dit 

project, die ik ook nu nog toepas in mijn dagelijkse 

werk. Op het persoonlijke vlak heb ik geleerd dat ik 

vooral op mijzelf moet vertrouwen en dat niet 

loslaten. Dat is heel belangrijk geweest. 

Op professioneel vlak is mijn les ‘het bespreekbaar 

maken van alles’. De trajecten die ik oppak probeer ik 

voor zoveel mogelijk mensen zo werkbaar mogelijk 

te maken. Niet alleen vanuit mijn eigen belang maar 

vanuit verschillende perspectieven. 

Merkbaar

“Wat de periode voorafgaand aan het project betreft 

zou ik zeggen: neem eens de moeite om met ons te 

praten’ adviseert Albert. ‘Er ligt voor ons ook heel 

veel emotionele waarde. Sommige boeren zijn hier 

van de achtste generatie. De emotionele betekenis 

van een 8 meter hoge dijk voor hun huis valt niet uit 

te drukken in een getal. Ik heb er één agrariër aan 

onder door zien gaan. Die kon het niet verwerken. 

Daar is te weinig aandacht voor geweest. Ik snap dat 

het project moest doorgaan in het algemeen belang, 

maar stuur eens wat mensen vooruit. Luister eens 

naar wat er leeft in het gebied. 

Er is door ons veel over gesproken met de project

organisatie, maar uiteindelijk is er toch gekozen voor 

de breedste variant. Dat deed ons pijn. Er was NIETS 

gedaan met onze inbreng. Dat er niet naar alles 

geluisterd kan worden, ja dat kan ik begrijpen, maar 

het is wel heel fijn dat je het gevoel krijgt dat er iets 

met je inbreng gedaan wordt. Dat hebben we heel 

erg gemist.”

Samenhangend

Er zijn allerlei losse clubjes ontstaan: waterbelang, 

natuurbelang, fietsbelang, vogeltjesbelang, 

dassenbelang en zo meer. We hadden er aan het eind 

wel twintig die ieder voor hun eigen belang stonden. 

Verstrooidheid en verkniptheid ten top!

‘Zorg dat je alle mensen aan één tafel houdt’ is 

Albert’s oproep. ‘Burgers, agrariërs, waterschappers, 

natuurbeschermers. Zo voorkom je dat iedereen 

tegen elkaar opgezet wordt. Zoek daarbij naar een 

balans tussen algemene belangen en die van het 

individu. En weeg ook emotionele waarde mee.”

Tijdens een avond met boeren heb ik wel eens 

gezegd dat niet mijn wil wet is, ook al ben ik 

wethouder, maar dat ik open sta voor inbreng van 

mensen waarmee ik als overheid in hetzelfde proces 

zit. Vaak betreft dat een grote hoeveelheid burgers 

die soms totaal verschillend over dingen denken en 

dan is het mijn taak daar een lijn in te ontdekken 

binnen de kaders van de wetgeving 

Dat het onbegrip tussen de partijen zo groot kon 

worden zegt niets over de inzet van individuele 

ambtenaren die soms bewonderenswaardig goed 

zijn, maar het heeft iets te maken met de bestuurlijke 

grondhouding. De beeldvorming over de 

hoogwatergeul speelde zich tot dan toe vooral af 

tussen Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland. 

De gemeente Heerde was er nauwelijks bij betrokken. 

‘Zorg dat je alle mensen aan 

éeen tafel houdt’‘ ‘

En bovendien moest er iemand tussen de leuning van 

de brug en de vrachtwagen staan om op een knop te 

drukken en tegelijkertijd te kijken of de klep open 

ging. Hoe onveilig wil je het hebben!?

Deskundigen van RWS waren het met onze afkeuring 

eens. Uiteindelijk hebben we onze zorg via het PDR2) 

moeten escaleren om de aannemer ertoe te bewegen 

een nieuw ontwerp te maken. Samen met door de 

aannemer ingevlogen extra mensen uit Frankrijk en 

het MiddenOosten hebben we in een stoomen

kokendwaterproces van minder dan vijf maanden 

een nieuw ontwerp weten te maken. Toen we het 

ontwerp uiteindelijk technisch werkend hadden 

moesten we het vervolgens weer net zo mooi maken, 

als het oorspronkelijke ontwerp in de aanbieding. 

Van systeemgerichte contractbeheersing volgens het 

boekje was toen geen sprake meer, maar het werkte 

wel.

Een paar jaar later hoorden we dat het oorspronke

lijke plan niet door zou gaan. Ik ken niet alle redenen, 

maar één ervan was dat het nieuwe ontwerp van de 

geul niet meer over ons bedrijf liep, omdat Marle bij 

de gemeente OlstWijhe hoort aan de overkant van 

de IJssel. Er was besloten de geul volledig op Gelders 

grondgebied aan te leggen. Dat maakte de uitvoering 

namelijk een stuk eenvoudiger. 

Het kweken van begrip werd me overigens door 

Rijkswaterstaat erg moeilijk gemaakt. Aanvankelijk 

hadden we namelijk de taakstelling meegekregen om 

met de hoogwatergeul een waterstandsdaling te 

realiseren van 63 cm bij Veessen. Tijdens de 

planvorming werd ons meegedeeld dat die verhoogd 

werd naar 71 cm. Dat er tijdens het spel de spelregels 

gewijzigd werden was voor mij niet uit te leggen aan 

de bewoners en versterkte het wantrouwen. 

Adaptief

Hij heeft vrijwel altijd in dijkververbeteringsprojecten 

gewerkt en veel ervaring opgedaan met de RAW 1) 

systematiek. Het is een manier van werken die al 

ruim dertig jaar toepassing vindt in Nederlandse 

bouwprojecten, waarbij de opdrachtgever tot in 

detail voorschrijft wat de opdrachtnemer moet 

opleveren en hoe dat aan te pakken. 

Die ervaring kon zo goed als overboord. Hier stapte 

hij voor het eerst in de wereld van integraal 

ontwerpen, systems engineering en systeemgerichte 

contractbeheersing. 

Aan de veiligheidseis bleek het ontwerp niet te 

voldoen. Voor het openen van de zware kleppen was 

een megavrachtwagen nodig, voorzien van enorme 

staalkabels, contragewichten en stempels en ik weet 

niet wat voor toeters en bellen nog meer. 

 1) RAW: Rationalisatie en Automatisering Grond,Water en 

      Wegenbouw

2)  PDR: ProgrammaDirectie Ruimte voor de Rivier

‘neem eens de moeite om met 

ons te praten’

‘jullie hebben ons nodig, 

wij hebben jullie nodig’
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moeten presteren. Ook dat er veel faalkosten betaald 

worden doordat we alles krampachtig proberen in te 

richten volgens mooie theorieën en blindelings 

achter adviesbureaus aan rennen alsof zij de wijsheid 

in pacht hebben. Daar moeten we echt iets aan doen 

in de markt.

Wat moet je doen als je haast hebt? Stilstaan! Want 

misschien ren je wel de verkeerde kant op en verlies 

je daardoor veel meer tijd. Stilstaan om vervolgens 

het tempo weer op te voeren helpt. Het gaat erom 

dat je als projectteamlid met de inhoud en de kracht 

die je zelf meebrengt, af en toe de mogelijkheid krijgt 

om afstand te nemen, om op die berg te gaan zitten, 

om het geheel te overzien. Juist dan ontdek je zaken 

die je ontgaan als je met je kop in het project blijft 

zitten.” 

Maar in de theatervoorstelling werd de pijn en het 

verdriet dat de bewoners zelf ervoeren en nog 

ervaren duidelijk. Iets waar je je eigenlijk in het 

stadium van de uitvoering van zo’n project voor 

afsluit. Tijdens het theaterstuk kwam het heel erg 

binnen.

Zo werd voorkomen dat naast de gemeente Heerde 

en de provincie Gelderland ook de gemeente 

OlstWijhe en de provincie Overijssel betrokken 

zouden moeten worden. Voor ons een grote 

opluchting, want in deze nieuwe situatie kon ons 

bedrijf blijven bestaan.

“Je kunt er in blijven hangen, maar je kunt ook 

denken ‘wat kun je er wel mee?’” verklaart Annet. 

“Voor die weg hebben we gekozen. We hebben 

tegen onszelf gezegd: ‘We moeten zorgen dat we 

goed in gesprek blijven met degene die hier de 

uitvoering doen, ook al ben je teleurgesteld of 

verdrietig. We zagen dat we elkaar nodig hadden. 

Dat hebben we ook wel eens uitgesproken tegen ze: 

‘jullie hebben ons nodig, wij hebben jullie nodig’. 

“Ik kan nu zeggen: het is een onderdeel van het 

landschap geworden. Dat is ook hoe het blijkbaar 

werkt bij een mens. Als iets wat langer duurt wen je 

eraan en denk je ‘hoe was het vroeger ook alweer?’ 

Je bent in staat dingen te accepteren. Gelukkig 

maar!

Reflectief

Wat ik jullie graag zou willen meegeven is het 

manco van de hoge snelheid in dit soort projecten. 

Een combinatie van onverwachte gebeurtenissen, 

optredende risico’s en bestuurlijke druk zorgen 

ervoor dat je voortdurend het gevoel hebt in een 

voortrazende sneltrein te zitten. Regelmatig dender 

je zo een station voorbij terwijl je er noodzakelijke

rwijs had moeten stoppen. Ik zie als gevolg daarvan 

veel mensen die over het maximale van hun kunnen 

‘Ik vond het zelf ook 

moeilijk om het 

bespreekbaar te maken. 

Op veel momenten heb ik 

gedacht ‘dit kan zo niet 

langer!’ 

meer begrip zou zijn geweest. Ook bij ons is er iets 

ongemakkelijks blijven hangen. Zodra de overheid 

met planvorming begint, betrappen mijn man en ik 

elkaar er op dat achterdochtig bij ons diep geworteld 

zit.”

Voor Jean was het zonneklaar: “Het gaat deze man 

niet om veel geld en om het vasthouden van land. 

Hij had ook kunnen denken van ‘cashen maar, kom 

maar hier met die poen en ik ga wel op een flatje 

wonen in Epe’. Nee, deze man staat voor ‘Ik wil 

wonen en werken op dit land. Dat zit in mijn genen. 

Ik ben hier niet in dienst van negen tot vijf, het is mijn 

leven. En niet alleen dat van mij maar ook van mijn 

ouders en grootouders’. 

Overigens is de verbetering van de ruimtelijke 

kwaliteit, één van de doelstellingen van Ruimte voor 

de Rivier, een lastige. Sommige mensen ervaren het 

helemaal niet als een verbetering. Daarom roept een 

ingreep als dit altijd tegenkrachten op. Dat merken 

we nu ook weer in het Hoogwaterbeschermings

programma. Dat is van alle tijden heb ik het idee.’ 

Als partijen stonden we lijnrecht tegenover elkaar. 

Er heerste een sfeer waarin je niet vrijuit kon praten. 

Ik denk dat iedereen die druk voelde. En niemand, 

niemand durfde het op tafel te gooien. Dat is 

eigenlijk raar. Blijkbaar accepteerden we dat het zo 

ging. Ik vond het zelf ook moeilijk om het 

bespreekbaar te maken. Op veel momenten heb ik 

gedacht ‘dit kan zo niet langer!’ Die hele toestand is 

me niet in de koude kleren gaan zitten.’

Aan een samenwerkingsrelatie moet je werken. Je 

hebt in een project als dit iemand nodig die durft te 

zeggen ‘wat zie ik nu bij jou gebeuren?’ Als ik dit niet 

had meegemaakt was ik daar niet zo van overtuigd 

geweest.

Tijdloos

Ik neem jullie graag een keer mee in het gebied. Er is 

heel veel op zijn kop gezet, maar het is ook heel mooi 

geworden.” Albert’s uitnodiging roept enthousiaste 

reacties op. 

“De dijken zijn aangelegd” gaat Albert verder, “de 

natuur is ingericht. Eigenlijk begint het project nu pas. 

Hoe gaat het werken als de kleppen ooit open gaan? 

Zijn de dijken daartegen bestand? Hoe worden de 

dijken onderhouden, de nieuwe natuur? En het 

water afvoersysteem? Wie regelt dat allemaal? 

Ik merk dat daar niet genoeg rekening mee gehouden 

is.

Toch zijn er ook nu nog mensen bij wie de pijn nog 

heel, heel diep zit. Ik denk dat als de project

organisatie de mensen beter had meegenomen er 

 ‘Ik denk dat als de project-

organisatie de mensen beter 

had meegenomen er meer 

begrip zou zijn geweest.’
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We schrijven 13 maart 2020, de dag waarop het IJsselwater voor de inlaat van de 

hoogwatergeul staat en de intelligente lockdown in ons land van kracht wordt. Ruim 

een jaar geleden genoot het programma Ruimte voor de Rivier bij Kampen een 

feestelijke afronding. En drie jaar eerder was de officiële opening van de 

hoogwatergeul VeessenWapenveld. Over een week zouden twintig leidinggevenden 

van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zich verzamelen in IJsselboerderij 

de Nijensteen bij Veessen. 

Zij zijn allen deelnemers aan het leiderschapsprogramma dat het ministerie sinds 2016 

organiseert als een ‘Community of Practice’ voor middenmanagers. In dit programma 

bekwaamden zij zich in aandachtig luisteren, het stellen van de goede vragen en het 

doorgronden van persoonlijke verhalen aan de hand van het kralenspel. Het idee was 

om de opgedane inzichten niet alleen te uiten in woord, maar ter plekke ook uit te 

werken in beeld met behulp van verf en kwast.  

De nieuwe werkelijkheid vraagt om een andere aanpak. De fysieke tweedaagse 

bijeenkomst wordt omgevormd tot een reeks beeldbelinterviews.  

Ter voorbereiding op de persoonlijke interviews kregen de deelnemers tijdens de 

collectieve online startbijeenkomst in september 2020 achtergrondinformatie 

aangereikt over het hoogwatergeul project door Roelof van der Weg. Ook kregen ze 

een spoedcursus verbeeldingstechnieken van Anneke Damstra. De daarvoor 

benodigde creatieve hulpmiddelen had iedereen kort daarvoor thuisgestuurd gekregen 

in de vorm van een verbeeldingspakket.  

Tijdens de interviews hebben deelnemers geluisterd naar en gesproken met één van 

de projectbetrokkenen, diepere lagen in het verhaal aangeboord met behulp van het 

kralenspel en hun inzichten creatief verbeeld. 

Alle persoonlijke verhalen zijn door Roelof van der Weg uitgewerkt in tekst. Van zijn 

hand zijn ook de overige teksten in dit boek, met uitzondering van de beschrijving van 

het kralenspel en het voorwoord. Die zijn geschreven door Erik Pool.

De onderzoekers:
Pieter den Besten, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Bart van Bleek, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Esther Blaauw, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Karen de Boer, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Lars Couvreur, Rijkswaterstaat

Anneke Damstra, AdLJ

Sjoerd van Dijk, Inspectie Leefomgeving en Transport

Verantwoording
Harry Geritz, Emissie Autoriteit

Lisette Groot Kormelink, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Anita Heimans, Rijkswaterstaat

Sybrand Landman. ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Janneke de Jong, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Jannemarie de Jonge, Wing

Gudrun van Oirschot, Inspectie Leefomgeving en Transport

Erik Pool, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Adriënne van der Sar, Deltacommisaris

Franc van der Steen, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Lieske Streefkerk, ministerie van Buitenlandse Zaken

Myra Tanis, Rijkswaterstaat

Roelof van der Weg, ViaDW

Pauline Wortelboer. ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Adriaan Zeillemaker, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De gespreksamenstelling voor ieder van de acht interviews was als volgt:

6 oktober 2020:  Albert Hassink met Esther, Lieske, Karen, Anneke, Roelof

27 oktober 2020: Robbert Bruin met Myra, Lars, Frank, Anneke, Roelof

3 november 2020: Annet Schrijver met Gudrun, Erik, Harry, Pieter, Anneke, Roelof

10 november 2020: Jean Eigeman met Anita, Lisette, Janneke, Jannemarie, Anneke, 

Roelof

17 november 2020: Agnes Dekker met Adriënne, Esther, Pauline, Sybrand, Anneke, 

Roelof

24 november 2020: Jos Melenhorst met Adriaan, Bart, Anneke, Roelof

12 januari 2021: Josan Tielen met Gudrun, Erik, Sjoerd, Anneke, Roelof

1 februari 2021: Thijs Woolderink met Roelof

Fotografie:
Omslagfoto: Erik Mclean en videobeeld van landschap, Joep van der Laan, bewerkt door 

BBGo, Pagina 2: Warren Wong, pagina 4: Roelof van der Weg, pagina 5: Julian Ebert, 

pagina 6: Naf Naf, pagina 29: Naf Naf, pagina 30: foto Siebe Swart, pagina 31: foto Rob 

Poelenjee, pagina 32: foto Jos van Alphen, pagina 33: foto Rob Poelenjee, pagina 34: 

foto Jos van Alphen, pagina 35: Mihai Lazar, pagina 36: Priscilla du Preez, pagina 37: 

David Bazo, pagina 40: Joyce Huis, pagina 45: Rachael Crowe, pagina 50: Yerling 

Villalobos

Overige foto’s: Rijksoverheid Mediatheek, Shutterstock, Unsplash, Roelof van der Weg.
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Voor Albert, die zijn verhaal deelde (6102020)

Je vertelt ons jouw verhaal 

over de hoogwatergeul

over de schrik, niet weer, want

door stijgend water en ziek vee

hadden jullie eerder reeds je deel, 

dus vertel je van de start:  

over de hakken in het zand, 

over het vierkant tegen. 

Hoogwater heeft een eigen wil, 

dus begreep men best er moet hier wat. 

Je vertelt een verhaal over belangen, 

het algemeen, dat is er één 

maar al die individuele zijn er vele. 

Dus vertel je wat er in jou gebeurt: 

je rekent en je meet, 

je wikt en je weegt,

je weet: als je niks geeft,

kun je ook niets verwachten.

Je twijfelt, ga je weg of blijf je hier

je maalt, je zweet,

je denkt, je wacht, 

je zet de deur weer op een kier. 

Zo basaal je vragen, je verlangen:  

Vertel ons, overheid, wat jou beweegt,

wees glashelder waar dat kan. 

Heb oog voor ons, toon ons een hart, 

leg toch je oor te luister: 

emotie is nu eenmaal geen getal.

Ik voel de trekkracht

van de generaties voor je, 

van de grond zo vruchtbaar hier, 

en van de wortels vastgehecht, 

onder de grond zo wijd vertakt,

waar jij met hart en ziel van houdt, 

waar jij jouw zijn en je bestaan op bouwt.  

Dus speel je het spel, je kent het wel,  

je leert: als je durft te verliezen,

groeien er ook kansen.  

Je maakt een plan, je blijft, 

je durft een pad te kiezen. 

je ziet een mooie nieuwe stip, 

daar aan de weidse horizon, 

Je bent nog hier en hoe

je blijft je roeping trouw. 

Pas als een project gereed is, 

dan begint het pas, zeg jij.

Het nieuwe past je als een jas

Hoe mooi is dat: een trouwplek, 

uit de grond van harten wordt

hier nu vaak volmondig ‘ja’ gezegd. 

Karen de Boer, 11 oktober 2020 
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Harry bij Annet Schrijver

Voor Annet 

De voor werd getrokken
Door het hart van jouw bestaan
Je roots werden ontworteld
onrecht werd je aangedaan

Strijdend voor begrip kreeg je geen gehoor
Jaren van onzekerheid  en een gevoel van angst
Dat alles voor een kans op hoogwater
Het trok een diep spoor

Je toonde veerkracht
En liet nieuwe loten ontkiemen
Voor de boerderij en je dieren
Voor de gemeenschap
Recht op voortbestaan

Met respect en bewondering voor jouw strijd
Heb ik lessen geleerd uit jouw verhaal
Blut und Boden blijft altijd bestaan

Dank voor jouw aangrijpende en leerzame verhaal Annet,
Met vriendelijke groet, Harry Geriitz

Gudrun bij Josan Tielen

Franc bij Robbert Bruin
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Janneke bij Jean Eigeman

Anita bij Jean Eigeman

Jannemarie bij Jean Eigeman
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Pauline bij Agnes Dekker Sybrand bij Agnes Dekker

Esther bij Agnes Dekker

Adriaan bij Jos Melenhorst

Bart bij Jos Melenhorst
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