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Rapportage Workshop Samenwerking in water ronde 1 en 2 samengevat 

Titel van de workshop 
 

Samenwerking in water 

Workshopleveranciers 
(namen, contactgegevens) 
 

Carlo Vroman (kadaster), Chris van Naarden (Hoogheemraadschap 
De Stichtse Rijnlanden), Kees Vroege  (voorzitter agrarische 
natuurvereniging Lange Ruige Weide), Peter Giezeman (Stichting 
Rijn & Gouwe Wiericke) en Wendy Blanker (facilitator) 
 

Informatiebronnen 
(presentaties en links naar 
websites) 

Presentatie project lange weide 
Poster project lange weide 

Vragen die in deze 
workshop zijn behandeld 
 

Wat zijn de do’s en don’ts om te komen tot een goede 

samenwerking bij agrarisch water 

Op basis van het project “onderwaterdrainage polder Lange Weide” 

onderzoeken we welke factoren bepalend zijn voor het creëren van 

enthousiasme en succes bij samenwerking. Hoe vind je elkaar, hoe 

ga je met elkaar om en hoe hou je elkaar enthousiast en 

doelgericht. 

 

Gestart wordt  met een toelichting op het project 

“onderwaterdrainage polder Lange Weide”  door Chris van Naarden 

van het waterschap , Kees Vroege  (voorzitter ANV Lange Ruige 

Weide),  en Peter Giezeman (Stichting Rijn & Gouwe Wiericke). 

Ieder vanuit zijn eigen perspectief.  

In polder Lange Weide nabij Driebruggen wordt begin 2018 in 

totaal 450 kilometer onderwaterdrainage (OWD) aangelegd. Het 

gaat om 310 hectare in één peilgebied tussen de Enkele en de 

Dubbele Wiericke, met 28 landeigenaren, waarvan 13 agrariërs. Het 

is het grootste onderwaterdrainage project van Nederland. Er zijn 

twee referentiepercelen.  



  

Vervolgens wordt middels de methode vissenkom in de middelste 

kring het gesprek gevoerd door de initiatiefnemers en de 

deelnemers aan de workshop. De buitenste kring luistert mee. 

 

 

 

Bespreekpunten, resultaten 
en/of conclusies uit de 
workshop 
 
 
 
 
 

 

 

De volgende do’s en don’ts zijn uit de 2 workshop ronden naar 

boven gekomen:  



Do’s: 

• Hou rekening met de seizoenen -> broedseizoen 

draagkracht ondergrond; 

• Organiseer voldoende betrokkenheid (90% boeren lid ANV) 

• Eerst zorgen voor draagvlak.  Creëer ruimte aan de 

voorkant voor creativiteit. 

• In het project Lange weide wordt het perceel van de niet 

deelnemer gebruikt om te monitoren -> blijf in gesprek met 

de omgeving, ook of juist met “tegenstanders”. 

• Risico’s benoemen en delen. In het project “lange weide” is 

de verdeling dat de Stichting, met EU deskundigheid, de 

aanvraag heeft verzorgd; de vereniging zorgt voor de 

uitvoering. 

• Deskundigheid EU is nodig. Er kunnen controles komen en 

dan moet je bewijzen kunnen overleggen -> ADR, RVO, 

rekenkamers, Europese commissie. Tussentijdse 

accountants controle. 

• Risico’s benoemen en hier voorzieningen voor treffen –

buffer. In het project “lange weide” worden de eigen 

bijdrage van de deelnemers gebruikt voor onvoorziene 

omstandigheden op te vangen.  

• De Agrarische natuurvereniging (ANV) zag veel 

“bedreiging” van buiten op zich afkomen. Van onderaf 

aangeven dat ze een heleboel niet willen. De vereniging is 

de vraag gesteld wat ze wel willen. Op die manier is van 

onderaf bepaald wat het gebied wil. In het gebied hoge 

organisatiegraad. 

• Ruimte geven voor andere ideeën/initiatieven -> moet wel 

economisch rendabel blijven. 

• Het netwerk is belangrijk om project te realiseren. Bv een 

van de deelnemers was lid algemeen bestuur van het 

waterschap in het gebied, register accountant in 

onafhankelijke stichting. 

• Neem ruim de tijd voor de voorbereiding  -> ga in gesprek 

met de provincie de mogelijkheden verkennen. 

• POP geen doel, maar middel, ook andere 

financieringsmogelijkheden verkennen. Het projectidee was 

er al, daar is vervolgens financiering bij gezocht. 

Uiteindelijke POP3 subsidie geworden. 

 
Don’ts: 

• Lichtvaardig denken over de EU regels -> wie betaalt die 

bepaalt. 

• Niet voor de vuist weg een aanvraag indienen. 

• Niet zonder draagvlak initiatieven inbrengen. 
 

Overige opmerkingen 
 
 
 
 
 
 

Opvallende uitspraken: 

• De stichting is de aanvrager van de subsidie. Zij zijn een 

neutrale speler met kennis en kunde van financiën, borgen 

de EU conformiteit. Lopende het project kom je belangen 

tegenstellingen tegen, de stichting kan dan de partij zijn die 

zorgt dat het project binnen de termijnen wordt afgerond. 

• Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van de deelnemers, 

dit vergroot de betrokkenheid van de deelnemers. Deze 

eigen bijdrage wordt gebruikt om tegenvallers die niet zijn 



begroot te kunnen opvangen. 

• Hou rekening met niet deelnemers. 

• Zorg dat je je zaken op orde hebt, je moet alles kunnen 

bewijzen. 

• Organiseer eerst draagvlak, zonder draagvlak geen project 

daarbij is het belangrijk om creativiteit de ruimte te geven. 

De volgende stap is het schrijven van een projectplan. 

• Regelmatig wordt aangegeven dat ervaring belangrijk is. 

Ervaring met subsidie proces, ervaring met onderwater 

drainage. Iemand in het gebied had uit eerder project 

ervaring met onderwaterdrainage. Dit heeft bijgedragen 

aan het verkrijgen van voldoende draagvlak in het gebied.  
 

 

 


