Natuur en Milieu Flevoland: samen sterk voor
een duurzaam Flevoland
Natuur en Milieu Flevoland is een federatie van natuur- en milieuorganisaties
in de provincie Flevoland. Zij maakt zich sterk voor de ontwikkeling van
een duurzaam Flevoland, waarin een vitale natuur en een gezond milieu
centraal staan. Ze loopt voorop om kansrijke en duurzame vernieuwing te
stimuleren. Ze daagt anderen uit tot een bijdrage en samenwerking. Het
werk van Natuur en Milieu Flevoland wordt mede mogelijk gemaakt door
bijdragen van de provincie Flevoland, de ministeries van VROM en LNV en
de Nationale Postcodeloterij.

Natte voeten of
Spaanse Rivièra?
Een klimaatbestendig Flevoland

Colofon
Tekst: Zeggen & Schrijven, Arnhem
en Natuur en Milieu Flevoland, Lelystad
Grafisch ontwerp: Bureau Vrij Blikken, Breda
Fotografie: Rob Geers / Plant Research International (p. 2),
Nieuwe Oogst (p.9), Waterschap Zuiderzeeland / Aatjan
Renders, Amsterdam (p. 17) Wierd Massink / Fotostudio
Wierd, Lelystad (p. 20), K. Matthijs (p. 22)
Deze uitgave is mede mogelijk gemaakt door de Nationale
Postcode Loterij / Waterschap Zuiderzeeland, Lelystad /
Rabobank Flevoland, Lelystad / LTO Noord, Drachten

2

Natte voeten of Spaanse Riviera?

23

Inhoudsopgave

Voorwoord
Natte voeten of Spaanse Rivièra?

3

Greet Blom
“Stad en platteland kunnen meer met elkaar worden verbonden”

4

Peter Prins
“De landbouw moet een sterke rol blijven vervullen in de regionale energievoorziening”

6

Klimaatverandering zichtbaar in de natuur

8

Roel Posthoorn
“Er dient in Flevoland meer ruimte komen voor natuurlijke processen”

9

De wateropgave van Flevoland

11

Wolter van der Kooij
“De landbouw moet dát leveren waar mensen om vragen”

12

Klimaatverandering in stedelijk gebied

14

Henk Tiesinga
“Water zou sturend moeten zijn voor de ruimtelijke inrichting”

15

Natuurvriendelijke oevers

17

John Bos
“We zoeken vooral naar slimme combinaties”

18

4

Natte voeten of Spaanse Rivièra?

Voorwoord

Natte voeten of Spaanse Rivièra?
Regeren is vooruitzien. Hoe ver vooruitzien is afhankelijk
van het onderwerp. Klimaatverandering vraagt om verre
vooruitzichten, maar ook om concrete stappen . Tijdig
nadenken en maatregelen nemen is nodig en belangrijk.
In het najaar van 2008 verscheen het langverwachte
rapport van de Deltacommissie onder leiding van oud
minister Cees Veerman. Vooruitzien was precies wat de
commissie in haar rapport had gedaan. Wat is er nodig
om Nederland op de lange termijn te beschermen tegen
het water? En wat betekent dat voor Flevoland? Natuur en
Milieu Flevoland verkende hoe diverse partijen hier tegen
aan kijken.

en plagen in de landbouw en meer zoute kwel. Wolter
van der Kooij van de Agrarische Hogeschool probeert
studenten open te laten staan voor verandering en
nieuwe kennis. De ideale basis voor een toekomstgerichte
landbouwsector.

Op de korte termijn is het vooral een zaak van het
Waterschap. In Flevoland houdt dijkgraaf Henk Tiesinga
zich dagelijks met deze vraag bezig. In deze brochure
komt hij dan ook uitgebreid aan het woord. Hij pleit
er voor om water sturend te laten zijn in de ruimtelijke
ordening. Ook gedeputeerde John Bos houdt zich
met het watersysteem bezig. Hij ziet vooral kansen
voor Flevoland als gevolg van klimaatverandering en
de aanpassingen die nodig zijn: de stranden langs de
randmeren straks als concurrentie van de Spaanse Rivièra?

Een klimaatbestendig landelijk gebied in Flevoland? Het
is belangrijk om hier tijdig aan te beginnen. Ieder op de
eigen manier en met de
eigen rol. Natuur en Milieu
Flevoland wil hier graag aan
bijdragen. Deze brochure
biedt hiervoor een eerste
handreiking om knelpunten
en oplossingen over het
voetlicht te brengen. Want
klimaatverandering is niet
een hype die overwaait,
maar een uitdaging voor
zowel de komende jaren
als de komende eeuwen.
Regeren is vooruitzien.

Naast fysieke aanpassingen in het landelijk gebied, zijn er
ook gevolgen voor degene die hier verblijven en werken.
Zo ook voor de landbouwsector. Peter Prins van LTO
Noord ziet de oplossing in nieuwe gewassen en hij doet
inspiratie op bij agrariërs in warmere gebieden. Greet
Blom van de Wageningen Universiteit heeft onderzoek
gedaan naar ruimtelijke knelpunten van zowel landbouw
als natuur. Zij voorziet een grotere dreiging van ziekten
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Ook de natuur krijgt te maken met de gevolgen
van klimaatverandering. Roel Posthoorn van
Natuurmonumenten ziet de oplossing in robuuste
natuurgebieden die wel een stootje kunnen hebben.
Ofwel, het vergroten van het aanpassingsvermogen door
schaalvergroting.

Vera Dam
Natuur en Milieu Flevoland

Greet Blom, onderzoeker Wageningen Universiteit & Researchcentrum (WUR)

“Stad en platteland kunnen meer met
elkaar worden verbonden”
De klimaatverandering heeft gevolgen voor de
landbouw, ook in Flevoland. Kiezen voor andere
gewassen en landbouw combineren met andere
functies, zoals natuur, landschap en recreatief
medegebruik, biedt perspectief voor de toekomst.

Wageningen Universiteit en Researchcentrum (WUR) doet
veel onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering
voor natuur, landbouw en visserij. Greet Blom, verbonden
aan het WUR-instituut Plant Research International b.v.
(PRI) heeft leiding gegeven aan het in 2008 voltooide
project ‘Analyse van ruimtelijke knelpunten voor natuur

en landbouw als gevolg van klimaatverandering’. Wat
zijn de bevindingen voor de Flevolandse landbouw? “De
verandering van het klimaat zal niet ongemerkt aan Flevoland voorbijgaan”, stelt Blom. “Deze provincie ligt diep,
ongeveer 5 meter beneden de zeespiegel. Bovendien
daalt de bodem nog verder door klink, vooral in Zuidelijk
Flevoland. Door de lage ligging is er in de polders een
permanente aanvoer van kwelwater. De klimaatverandering leidt tot stijging van de zeespiegel waardoor zout
grondwater steeds verder Nederland binnendringt. De
kans op brakke kwel in Flevoland neemt dan ook toe.
Voor de teelt van groenten, aardappelen en bloembollen
kan dit ongunstig zijn. Deze gewassen kunnen slecht
tegen zout. De landbouwsector zou kunnen overstappen
op meer zouttolerante gewassen, zoals suikerbiet en
lamsoor. Maar je moet niet alleen aan eetbare planten
denken, bepaalde zouttolerante soorten bevatten grondstoffen voor de farmaceutische en verfindustrie.”
Ziekten en plagen
De Nederlandse winters worden warmer. Ziekteverwekkende schimmels en andere organismen kunnen met
toenemend succes overwinteren. Blom: “Warme winters
zijn een goede start voor ziekten en plagen. De landbouw
zal dat zeker gaan merken. Ook zullen vanuit het zuiden
nieuwe ziekten en plagen ons land binnenkomen. Met
opbrengstverliezen als gevolg. Afname van landbouwproductie is ook te verwachten door de toename van
perioden met extreme neerslag en hittegolven. De
economische gevolgen zijn lastig in te schatten, het weer
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houdt zich immers niet aan vaste patronen. Het ene jaar
is een zomer extreem heet, terwijl een jaar later hetzelfde
seizoen nat en koel is. Door weergegevens uit het
verleden te extrapoleren, proberen we de landbouwkundige effecten wat beter te kwantificeren.” De agrarische
productie in het glastuinbouwgebied bij Almere is niet
zo afhankelijk van de grillen van de natuur, maar zal
toch ook niet gevrijwaard blijven van de gevolgen van
de klimaatverandering. “Ziekten en plagen zullen ook
in de kassen doordringen. En in de zomer zal er meer
koeling nodig zijn, wat extra energie kost”, vertelt Blom.
“Hoopvol is de ontwikkeling van de energieproducerende
kas. Een erg interessant concept dat kan bijdragen aan
de energievoorziening van nabijgelegen woonwijken.
Daarnaast kan glastuinbouw een rol spelen in de opslag
en buffering van neerslagwater.”
Combineren met andere functies
Onderzoeker Blom ziet veel voordelen in het meer
combineren van landelijke en stedelijke functies. “Ik denk
dat dit voor zowel de stad als het platteland goed is. De
landbouwsector doet er verstandig aan niet alleen op de
klimaatverandering in te spelen door andere gewassen te
gaan telen, maar ook door landbouwproductie te combineren met andere functies. Bijvoorbeeld met recreatie.
Het polderlandschap wordt aantrekkelijker voor wandelaars en fietsers als er hagen tussen de akkers komen en
de akkerranden bloemrijk worden. Deze landschapsverrijking helpt bovendien ziekten en plagen te voorkomen.
Op het Proefstation Lelystad zijn proeven gedaan met het
door bezoekers zelf plukken van aardbeien en ander fruit.
Scheelt de agrariër veel werk en brengt het boerenbedrijf
dichter bij de consument.” Verwijzend naar de aanbevelingen van de Deltacommissie, denkt Blom dat het zinvol
is de Flevolandse dijken behalve robuuster ook aantrekkelijker te maken. “De WUR doet onderzoek naar de
toepassing van verschillende typen vegetatie op dijken.
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Een afwisselende begroeiing kan voor meer stevigheid
zorgen en geeft een fraai beeld.” Overigens ziet ze het
nog niet gebeuren dat het peil van het IJsselmeer fors
wordt verhoogd. “Dit idee ondervindt veel weerstand en
roept nogal wat technische vragen op.”
Rietteelt
Op de plek waar de Noordoostpolder grenst aan Overijssel, ziet Blom kansen voor rietteelt. “Het IJsselmeer is in
de ogen van de Deltacommissie een drinkwateropslag.
Dit reservoir wordt gevoed met IJsselwater. Door het niet
zo schone rivierwater door rietvelden te leiden, wordt het
gezuiverd. Het riet kan worden geoogst en bijvoorbeeld
worden gebruikt als brandstof in bio-energiecentrales.”
Zij is geen voorstander van het op grote schaal verbouwen van energiegewassen. “We redden het nooit om met
bio-energie een substantiële bijdrage te leveren aan de
totale Nederlandse energiebehoefte. Dat moeten we ook
niet proberen. Kleine biomassacentrales in de buurt van
woonwijken waarin mestoverschotten en ander organisch
afval worden omgezet in energie, zijn wel nuttig. Zij
dragen bij aan het dichter bij elkaar brengen van stad
en platteland.” Wie moeten er aan de slag met klimaatbestendig maken van de landbouw in Flevoland? Blom:
“Op bedrijfsniveau is het een opgave voor landbouwers
zelf, zij kunnen bijvoorbeeld andere gewassen gaan telen.
De sector als geheel is verantwoordelijk voor innovatie
die inspeelt op de klimaatverandering. De provincie, in
samenwerking met het waterschap, zou zich kunnen
buigen over de herinrichting van het platteland. En zij zou
kunnen stimuleren dat boeren het landschap aantrekkelijker maken voor recranten. Het is belangrijk dat overheden, dus ook provincies, samenwerken om voldoende
in te spelen op de klimaatverandering en dezelfde kant
uitlopen. Dat dit noodzakelijk is, staat buiten kijf.”

Peter Prins, projectleider klimaat & landbouw LTO Noord:

“De landbouw moet een sterke rol
blijven vervullen in de regionale
energievoorziening”
In een warmer klimaat zullen aardappelteelt en
melkveehouderij nog steeds belangrijke pijlers
zijn van de landbouw in het noorden van Nederland, waaronder Flevoland. Maar de landbouwsector moet wel innoveren om mogelijke problemen,
zoals hittestress, het hoofd te bieden. Veder is het
wenselijk dat landbouwbedrijven een belangrijke
rol blijven spelen in de regionale energievoorziening.
“De land- en tuinbouw ondervindt op verschillende manieren invloed van de klimaatverandering. Het aantal zomers
met hittegolven en droogte neemt toe, op andere momenten valt er juist in korte tijd heel veel neerslag. Perioden
met vorst van enige betekenis zijn er nauwelijks meer.”
Aan het woord is Peter Prins van LTO Nederland. “Twee
jaar geleden zijn we begonnen met een onderzoek naar de
kansen en bedreigingen van de klimaatverandering voor
de land- en tuinbouw in de noordelijke provincies. Het
onderzoek richt zich met name op Groningen, Friesland en
Drenthe. Door de deelname van Waterschap Zuiderzeeland
is ook Flevoland er bij betrokken.” Het bijzondere van dit
onderzoeksproject is de praktijkgerichtheid. In gesprekken
met boeren en tuinders zijn knelpunten geïnventariseerd
waar deze ondernemers tegenaan lopen en die samen
lijken te hangen met de klimaatverandering. Wageningse
onderzoekers en Grontmij combineren deze informatie
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met hun specifieke kennis. “Tot nu toe lag de focus van
klimaatadaptatie vooral op water. In dit project besteden
we ook aandacht aan andere zaken die van belang zijn
voor de bedrijfsvoering”, zegt Prins.
Hittestress
In een warmer wordend klimaat zijn de noordelijke
Nederlandse provincies nog steeds zeer geschikt voor de
teelt van consumptie- en pootaardappelen en voor melkveehouderij, is de uitkomst van een vooronderzoek. Voor
het halen van goede oogstresultaten is het wel belangrijk
land- en tuinbouwgewassen te beschermen tegen extreme
weersituaties. Prins noemt een voorbeeld. “Aardappelen
hebben al gauw last van hittestress. Aardappelplanten
die worden blootgesteld aan hoge temperaturen vormen
nieuwe knolletjes. De groei van eerder gevormde aardappels stopt. Er is onderzocht hoe hittestress is te voorkomen.
Een mogelijkheid is het spannen van schaduwnetten over
aardappelvelden. Maar dat is een dure en lastig uit te
voeren oplossing die bovendien niet zo fraai oogt in het
landschap. Wel haalbaar lijkt het toepassen van verkoelende druppelirrigatie in de aardappelrijen. De kosten en
baten van deze oplossing komen op den duur met elkaar
in balans. Het gebruikte water moet een goede kwaliteit
hebben, anders is er een groot risico op het ontstaan
van bruinrot.” Een verrassende oplossing is het telen van
aardappelen op brede ruggen met op elk rug meer dan

één rij aardappelplanten. Prins: “De planten geven elkaar
schaduw. In Mexico wordt deze methode toegepast. Het
grappige is dat de oogstmachines uit Nederland komen.
We willen met ons onderzoek agrariërs bewust maken van
het klimaatvraagstuk en hen stimuleren tijdig na te denken
over innovatieve oplossingen.”
Energie
Een volgende fase van het LTO-onderzoek is het in beeld
brengen van de perspectieven van de teelt van ‘nieuwe’
gewassen. Prins: “Je kunt denken aan artisjok, druif en zonnebloem. Maar ook aan riet en wilgen voor biomassacentrales. De verwachting is dat Nederland in een klimaatzone
komt te liggen die nu in Parijs en omgeving is te vinden.
We moeten niet alleen kijken naar de kansen die de teelt
van andere gewassen biedt, maar ook naar de risico’s
die de komst van nieuwe ziekten en plagen met zich
meebrengt. Daar weten we nog te weinig van. We gaan
na hoe agrariërs in andere gebieden met deze problematiek omgaan, het is ook iets om rekening mee te houden
bij de ontwikkeling van nieuwe rassen.” De landbouw in
Flevoland wordt naar zijn opvatting klimaatbestendig als
de agrarische bedrijfsvoering ervoor zorgt dat zij tegen een
stootje kan. “De waterbeheersing en de bodemstructuur
moeten op orde zijn. Heel belangrijk is dat er voldoende
organische stof in de bodem zit. Organische stof werkt als
buffer tegen natte omstandigheden. Bloemrijke akkerranden kunnen een rol spelen in het tegengaan van ziekten en
plagen. Agrariërs worden gedwongen steeds minder mest
en gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Het wordt
spitsroeden lopen om stress in gewassen te voorkomen.”
Prins denkt dat het goed is dat de landbouw probeert
en sterke positie te houden in de productie van energie
in de regio. “In Flevoland produceren al veel agrarische
bedrijven windenergie of energie opgewekt uit biomassa.
Een goede ontwikkeling. Als er te weinig koelwater is voor
elektriciteitscentrales wordt het landelijk gebied als een van

9

de eerste van het stroomnet afgesloten. Agrariërs bieden
graag een alternatief met groene energie.”
Ruimte voor landbouw
Hoe kijkt LTO-projectleider Prins aan tegen de adviezen van
de Commissie Veerman? “Een stijging van het waterpeil
in het IJsselmeer heeft grote gevolgen voor Flevoland. Er
ontstaat een extra kostenpost omdat er meer water moet
worden uitgemalen.” Hij ziet weinig in het realiseren van
waterbuffers op vruchtbare landbouwgronden, bijvoorbeeld vlak achter de dijken. “Voor de buffering van water
moet je eerder denken
aan natuurgebieden.
We moeten in ons land
zorgvuldig omspringen met de ruimte.
Voor waterberging,
woningbouw en
andere functies zou het
oog niet automatisch
op landbouwgrond
moeten vallen. Landbouw is nog steeds een
economische factor
van belang. Er moet
voldoende ruimte
blijven voor primaire
agrarische productie.
Nevenactiviteiten als
recreatie, zorg en
groene en blauwe
diensten (landschapsen waterbeheer) zijn
prima, maar zijn geen
volwaardige vervangers
voor het boeren
bedrijf.”

Klimaatverandering zichtbaar
in de natuur
Ook in de natuur is klimaatverandering zichtbaar.
Door hogere temperaturen vroeg in het voorjaar
lopen planten eerder uit en komen insecten eerder
uit het ei. Insectenetende vogels moeten reageren
op deze insectenpiek om hun jongen te voeden.
Voor de meeste vogelsoorten is dit gelukkig geen
probleem, behalve voor kleine populaties die toch
al onder druk staan.

De spiering is een vissoort die in Nederland aan
de zuidelijke rand van zijn verspreidingsgebied zit.
Het dalende aantal spieringen in het IJsselmeer
wordt vaak toegeschreven aan klimaatverandering.
Visetende vogels, zoals het nonnetje, ondervinden
hier mogelijk de negatieve gevolgen van in een
gebied dat toch al sterk onder druk staat door
allerlei ruimtelijke ontwikkelingen.

Hogere temperaturen leiden ook tot het verschuiven
van leefgebieden. Zuidelijke soorten komen verder
naar het noorden, terwijl noordelijke soorten uit
Nederland verdwijnen. De eikenprocessierups is
zo’n opschuivende zuidelijke soort die tegenwoordig jaarlijks voor problemen zorgt. Ook andere
soorten, waarvan sommige schade in de landbouw
kunnen veroorzaken, rukken op vanuit het zuiden,.

Om te kunnen reageren op veranderende
omstandigheden, hebben planten- en diersoorten
ruimte nodig en mogelijkheden om zich te kunnen
verplaatsen. De aanleg van de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) is des de belangrijker in het
licht van verschuivende leefgebieden als gevolg
van klimaatverandering. Dit netwerk van grote en
kleine aaneengesloten natuurgebieden vormt de
infrastructuur voor de verspreiding van planten en
dieren. De Ecologische Hoofdstructuur moet volgens
plan in 2018 gereed zijn.
Natuurgenieters kennen ook een ander gevolg van
opschuivende leefgebieden: de grotere kans op
teken die de ziekte van Lyme bij zich dragen. Ook
waarnemingen van exoten komen steeds vaker voor.
Voorheen zouden deze soorten uit warmere gebieden, zoals de halsbandparkiet, niet zomaar kunnen
overleven in het Nederlandse klimaat. Ook enkele
inheemse soorten profiteren sterk van de mildere
winters. Zo neemt het aantal ijsvogels flink toe.
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Roel Posthoorn, programmaleider klimaatprogramma Natuurmonumenten:

“Er dient in Flevoland meer ruimte
komen voor natuurlijke processen”
Robuust. Dat moet natuur - in Flevoland, maar
eigenlijk overal - zijn om goed te kunnen inspelen op de klimaatverandering. Als natuurgebieden ook nog eens onderling zijn verbonden,
zijn planten en dieren in staat naar voor hen
geschikte leefgebieden verhuizen.
Roel Posthoorn,
programmaleider
klimaatprogramma
Natuurmonumenten,
ziet voor de provincie
Flevoland enkele
belangrijke opgaven
die nodig zijn om
in te spelen op de
klimaatverandering.
“Er is ruimte nodig
voor duurzaam
waterbeheer. Natuurgebieden moeten goed
met elkaar worden
verbonden om ze
geschikt te houden
voor diersoorten die er
nu voorkomen en om
dieren de mogelijkheid
te bieden te migreren.
De ontwikkeling van
het OostvaardersWold
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dat de Oostvaardersplassen moet verbinden met de
Veluwe, past goed in deze strategie.”
Slechte waterkwaliteit
De klimaatverandering verloopt in zo’n hoog tempo dat
de biodiversiteit onder druk komt te staan. “De snelheid
waarmee het klimaat warmer wordt, is nog nooit eerder
vertoond”, vertelt Posthoorn. “Voor zover wij weten
leidt dit tot nivellering van de soortenrijkdom als we
niets doen. Flevoland is een bijzondere provincie, nieuw
land dat snel door planten en dieren is gekoloniseerd.
Dit proces zet zich ook nu nog voort en zou je moeten
faciliteren. Dat maakt de natuur minder kwetsbaar, in
combinatie met de robuustheid van de natuurgebieden
in Flevoland.” De natuur in Flevoland wordt onder
andere bedreigd doordat de kwaliteit van het water niet
overal goed is en door verdroging. “Verdroging speelt
met name aan de oostkant, waar Flevoland grenst aan
het oude land. Bij klimaatverandering kunnen slechte
waterkwaliteit en verdroging extra stressfactoren zijn
waarop de natuur niet meer toereikend kan reageren.
Het is spannend wat er met het waterpeil van het IJsselmeer gaat gebeuren. Stijgt het peil, zoals de commissie
Veerman voorstelt, dan zal er meer kwel optreden in de
polders.”
Regenton
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Vogelbescherming en de Landschappen pleiten voor het creëren
van klimaatbuffers. Posthoorn: “Er moet meer ruimte

komen voor natuurlijke processen, ook in Flevoland. De
Oostvaardersplassen hebben een regulerende functie
voor kwel vanuit het Markermeer. in de Noordoostpolder liggen direct achter de IJsselmeer- en Markermeerdijk intensieve landbouwgebieden. Het brengt
hoge kosten met zich mee deze te ontwateren. Deze
kosten worden alleen maar hoger als de kwel toeneemt.
Door de gronden vlak achter de dijk om te vormen tot
natuurgebied, ontstaan waterbuffers die voor de gehele
Noordoostpolder van nut zijn.” De organisaties die zich
inzetten voor klimaatbuffers, pleiten er yevens voor
neerslagwater vooral in hoog Nederland vast te houden.
“Het IJsselmeer is één grote regenton”, zegt Posthoorn.
“Zorg je ervoor dat er het water niet in één keer naar dit
waterbekken wordt afgevoerd, dan zal het peil er niet zo
sterk hoeven stijgen. En dat is goed voor Flevoland.”
Klimaatneutrale bedrijfsvoering
Het klimaatprogramma van Natuurmonumenten dat
onder leiding staat van Posthoorn, bestaat uit diverse
onderdelen. “Eén ervan is het instellen van klimaatbuffers, waarover ik net heb verteld. Dit project richt zich
op het klimaatbestendiger maken van Nederland. In een
ander project doen we onderzoek naar de kwetsbaarheid van natuur voor klimaatverandering, in relatie
tot beheersmaatregelen. In een warmer klimaat gaat
het gras eerder groeien en het groeit ook langer door.
Dat kan gevolgen hebben voor weidevogels. Om deze
soorten te behouden is er mogelijk een intensiever
maaibeheer nodig.” Met een ander project wil Natuurmonumenten zelf het goede voorbeeld geven. “We
vinden het belangrijk dat ons eigen huis op orde is, een
klimaatneutrale bedrijfsvoering te hebben. We proberen
zo weinig mogelijk CO2 uit te stoten door te besparen
op energiegebruik. Wat er nog rest aan CO2-emissie,
gaan we compenseren.” Bij het beheer van natuurterreinen komt veel biomassa vrij. In plaats van gras, riet
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en snoei- en dunningshout naar de vuilstort te brengen,
wil Natuurmonumenten dit materiaal afvoeren naar
biomassa-energiecentrales. “Wij gaan niet zelf zo’n
centrale bouwen en exploiteren, maar liften mee met
andere initiatieven”, zegt Posthoorn. “Het probleem met
de biomassa die vrijkomt bij het beheer, is dat deze volumineus is en een relatief geringe energie-inhoud heeft.”
Provinciale regie
In de discussie over de klimaatproblematiek blijft naar
de mening van Posthoorn één aspect onderbelicht.
“Dat is de grootschalige ontbossing in de tropen, die
levert een enorme bijdrage aan de klimaatverandering.
In Nederland kunnen we dat onder andere onder de
aandacht brengen van het publiek door klimaatbossen
aan te aanleggen. Flevoland is daar heel geschikt voor,
er is ook al zo’n bos gerealiseerd. Maar een klimaatbos
in Nederland moet je niet beschouwen als een maatregel die de CO2-uitstoot compenseert. Het is een manier
om te wijzen op de wereldwijde betekenis van bossen.”
Natuurmonumenten moedigt kleinschalige oplossingen
aan die een bijdrage leveren aan het verminderen van
de uitstoot van broeikasgassen. “Een onderontwikkeld gebied. Er wordt vooral gedacht in grootschalige
windenergieparken met grote turbines. Kleine molens
met een hoog rendement die goed in het landschap
of zelfs in de stad passen blijven buiten beeld. En dat
is jammer.” Posthoorn pleit ervoor dat overheden
hun ruimtelijke plannen meer afstemmen op de lange
termijn. “Provincies zouden hun omgevingsplannen een
meer duurzame basis moeten geven. Natuurlijk levert
het omvormen van landbouwgebieden tot waterbuffers
spanning op met de landbouwsector, maar landbouwers
moet ervan worden overtuigd dat ze er zelf veel baat
bij hebben. De provincie moet dit soort noodzakelijke
veranderingen regisseren, goed uitleggen dat zij nodig
zijn.”

De wateropgave van Flevoland
Flevoland bestaat uit drie diepe polders omringd
door grote wateren. Het peil van met name het
IJsselmeer zal de komende decennia stijgen. De
commissie Veerman adviseert om deze stijging
maar liefst 1,5 meter te laten zijn. Zo kan de
zoetwatervoorziening worden veiliggesteld en is
Nederland bestand tegen hogere rivierafvoeren.
Een hoger peil in het IJsselmeer zal zorgen voor een
grotere kweldruk in de omringende polders, zoals
de Noordoostpolder. De kwel in de westelijke helft
van de Noordoostpolder is van slechte kwaliteit
door de aanwezigheid van ijzer en zouten in de
voormalige Zuiderzeebodem. Door de toename
van kwel neemt ook de kwaliteit van het overige
oppervlaktewater af. Een en ander kan gevolgen
hebben voor de akkerbouw.
Sommige delen van Flevoland dalen nog steeds
door inklinking van de kleibodem en de onderliggende veenpakketten. Deze bodemdalingsgebieden
bevinden zich vooral bij Almere-Buiten en ten
zuidwesten van Emmeloord. Omdat deze gebieden
veel lager komen te liggen dan het ommeland,
stijgt hier de kans op wateroverlast als er geen
maatregelen worden genomen. De verwachte
extreme regenbuien als gevolg van de klimaatverandering versterken dit. Simpelweg bemalen is
niet zinvol, omdat deze maatregel de bodemdaling
versterkt. Een mooi voorbeeld zijn de Oostvaardersplassen. Dit natuurgebied, waar oorspronkelijk
een industrieterrein was gepland, was na de
drooglegging van Zuidelijk Flevoland een van de
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laagste delen van de polder. Omdat dit gebied
te nat was om snel droog te leggen en omdat de
spontane natuurontwikkeling op waarde werd
geschat, heeft het uiteindelijk de functie ‘natuur’
behouden. Het grondwaterpeil is al die jaren hoog
gehouden terwijl de omringende landbouwgronden
worden ontwaterd en bemalen. De Oostvaardersplassen zijn nu een van de hoogste gebieden van
Flevoland.
De ontwerpers van de polder hebben bepaalde
gebieden gereserveerd voor grasland (veeteelt)
en andere voor akkerbouw. Deze gebieden zijn
op basis van het grondwaterpeil ingedeeld. In de
loop der jaren is deze
verdeling losgelaten
en vergeten, met alle
gevolgen van dien.
Relatief natte gebieden
van Flevoland moeten
nu een stuk droger
worden gehouden
dan oorspronkelijk
de bedoeling was.
De effecten van deze
peilverlaging zijn ook
in de wijde omgeving
merkbaar. Zo kan
het gebeuren dat een
aantal Flevolandse natuurgebieden aan verdroging
lijdt, terwijl je dit meer in de zandgebieden van
hoog Nederland zou verwachten.

Wolter van der Kooij, teammanager Agrarisch Ondernemerschap en Management Landelijk

“De landbouw moet dát leveren
waar mensen om vragen”
De klimaatverandering geeft aanleiding het
landschap van Flevoland om te vormen van een
monotoon landbouwgebied tot een paradijs. Een
paradijs waarin de landbouw zich meer bezighoudt dan alleen primaire voedselproductie.
“Meervoudig grondgebruik is in mijn ogen dé oplossing
voor problemen die samenhangen met klimaatverandering.” Wolter van der Kooij, werkzaam aan de Christelijke
Agrarische Hogeschool Dronten en lid van het algemeen
bestuur van Waterschap Zuiderzeeland is stellig. “Je kunt
van Flevoland een paradijs maken als je landbouw, natuur,
waterberging en recreatie combineert. Een mooi voorbeeld
is het Wisentbos, hier in Dronten. In een participatieproces
zijn omwonenden betrokken bij hun eigen omgeving.
Hun inbreng is uitgemond in een ontwerp dat vervolgens
is uitgevoerd. Wow, wat is het mooi geworden! Direct na
het uitvoeren van de werkzaamheden, zoals het aanleggen
van natuurvriendelijke oevers langs de Lage Vaart, zag je
al veel meer vogels zoals meerkoeten en aalscholvers. Er is
een plan uitgevoerd dat draagvlak heeft bij de bewoners.
Er is meer waterberging gerealiseerd, verontreinigende
gecreosoteerde palen zijn opgeruimd. De begroeiing op
de natuurvriendelijke oevers heeft een zuiverende werking
op het oppervlaktewater. Met deze ontwikkelingen zou
iedereen blij moeten zijn.”
Doen wat mensen willen
Als waterschapsbestuurder maakt Van der Kooij zich sterk
voor het halen van de doelen van de Europese Kaderrichtlijn
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Water. “De waterkwaliteit moet vóór 2015 voldoen aan de
kwaliteitsdoelen, met de mogelijkheid van uitstel tot 2027.
Waterschap Zuiderzeeland heeft besloten 2021 als streefjaartal aan te houden. Toch hoor ik bij het waterschap nog vaak
2027 noemen. Ik heb gepleit voor ecologisch beheer van
de dijken. Haal de schapen van de dijken en maai tweemaal
per jaar en verwijder het maaisel. Er zou onderzoek worden
gedaan naar deze mogelijkheid. Is nog steeds niet gebeurd,
de boeren willen geen verandering.” Van der Kooij is een
warm pleitbezorger van het uitvoeren van zaken die de
mensen willen. “Mensen wonen het liefst op spectaculaire
plekken, bijvoorbeeld met uitzicht op het water. Ik vind wel
dat we moeten stoppen met bouwen beneden zeespiegelniveau. In de polders moeten huizen op terpen worden
gebouwd, technisch is dat te doen. Functies moeten het peil
volgen en niet omgekeerd. Het kost erg veel geld en energie
om landbouw en wonen een plek te geven in gebieden
waar je continu heel veel water moet wegpompen.”
Zand
Het verhogen van het peil in het IJsselmeer vindt hij een
dom idee. “Alle dijken rondom het IJsselmeer moeten
dan omhoog, dat kost kapitalen. Er komt ook veel meer
kwelwater van slechte kwaliteit in de polders. Waarom
moet het peil in het IJsselmeer omhoog? Voor het opslaan
van zoet water waarmee landbouwgebieden kunnen
worden doorgespoeld. Zitten we daarop te wachten?” Hij
ziet wel brood in het door landschapsarchitect Adriaan
Geuze geopperde idee om laag Nederland op te hogen
met zand uit de Noordzee. “Dat gaat weliswaar ten koste

Gebied CAH Dronten:

van de natuur die nu in deze gebieden aanwezig is, maar
dat type natuur is eenvoudig opnieuw te maken. Natuur
ontwikkelen is niet zo moeilijk.” Welke toekomst heeft de
landbouw in het ‘nieuwe’ Flevoland zoals Van der Kooij
zich dat voorstelt? “De landbouw moet niet zo krampachtig vasthouden aan het leveren van producten waarop
niemand zit te wachten. Moet de Nederlandse landbouw
per se produceren voor de export? In denk van niet. De
meeste landen zijn goed in staat voldoende voedsel voor
hun eigen bevolking te produceren. Landbouw moet zich
richten op hoogwaardige productie, niet op bulk.”
Gemengd bedrijf
Van der Kooij ziet perspectief in landbouw die zich niet
uitsluitend bezighoudt met primaire agrarische productie,
maar ook met zaken ‘waar mensen om vragen’. “Denk
aan recreatief medegebruik, zorg, faciliteiten voor survival,
windenergie, biogas. Maak het landschap
mooi met bloemrijke randen en fiets- en
wandelpaden. We moeten weer richting
gemengd bedrijf, in combinatie met dienstverlening. Boeren moeten zelf onderzoeken
welke vraag naar diensten er in de markt is,
dat is ondernemerschap. De overheid moet
niet ingewikkeld doen, bijvoorbeeld als een
boer een camping wil exploiteren. Iedereen
mag kampeerders op zijn bedrijf toelaten,
maar niet zoveel dat je ervan kunt leven.
Dat schiet niet op. De omvorming van het
Flevolandse landschap moet zich organisch
voltrekken. De polders hebben nu niet zo’n
geweldig imago, ik denk dat daar geleidelijk
aan verandering in komt.”
Agrarisch natuurbeheer
De studenten aan de CAH zijn er niet
allemaal van overtuigd dat de landbouw
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op een andere leest geschoeid zou moeten worden. Van
de Kooij: “Soms denk ik dat er een midlifecrisis aan te pas
moet komen wil een boer op andere gedachten komen.
Veel oudere boeren krijgen op een gegeven moment
het besef dat bulkproductie het toch niet is. Jongeren
zijn vooral bezig met snel geld verdienen en met grote
machines. Door ondernemerschap centraal te stellen in
onze opleiding, leren we studenten dat een landbouwbedrijf heel veel mogelijkheden biedt. We onderstrepen dit
door de praktijk naar binnen te halen, samen te werken
met bedrijven die wij ondersteunen met onze kennis en
waarvan onze studenten leren.” Hij is hoopvol: “Ik heb
jaren agrarisch natuurbeheer gegeven en laten zien dat je
er geld mee kunt verdienen. Dat idee vonden studenten
maar niks. Nu is agrarisch natuurbeheer breed geaccepteerd, hoef je je er niet meer voor te schamen.”

Klimaatverandering
in stedelijk gebied
Ook stedelijke gebieden krijgen te maken met
klimaatverandering en gewijzigde weersomstandigheden. Zo zullen zware piekbuien leiden
tot wateroverlast. Veel
steden in Nederland
bestaan vooral uit
bakstenen en beton, er is
onvoldoende open water
om neerslag in kwijt te
kunnen. Alle neerslag
moet via het riool worden
afgevoerd. Riooloverstorten stromen over,
waardoor de waterkwaliteit achteruit gaat. Het
gevolg is zuurstofgebrek
waardoor plotseling
massale vissterfte
kan optreden. Slechte
waterkwaliteit in warme
zomers leidt ook tot
botulisme en blauwalg in
stedelijk water. Botulisme
veroorzaakt sterfte bij
watervogels. Blauwalg
kan voor stankoverlast zorgen en gezondheidsproblemen geven bij zwemmers.
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Warmere zomers hebben een grote invloed op
het stedelijk klimaat. Zuid-Europese steden zijn
vaak krap gebouwd waardoor er steeds schaduw
tussen de huizen is. Ook rolluiken en kleinere
ramen zijn heel gewoon. In Nederland zijn we niet
gewend aan langdurig hete zomers. In de stad
kan de temperatuur bovendien een paar graden
hoger zijn dan in het omringende gebied. Steeds
meer mensen schaffen een airconditioning aan
waardoor de elektriciteitsvraag sterk stijgt. En
juist in de zomer is er weinig stroom beschikbaar,
omdat windmolens weinig draaien en kracht
centrales onvoldoende koelwater hebben. Tijdens
de hittegolf van 2003 trad precies zo’n situatie op
met ‘code rood’ tot gevolg. Deze hittegolf zorgde
voor veel problemen in de West-Europese steden.
In Parijs waren er duizenden extra sterfgevallen
onder ouderen. Extreme temperaturen en een door
het verkeer verslechterde luchtkwaliteit waren
hiervan de oorzaak. Zonder aanpassingen aan het
stedelijk gebied kunnen zullen zulke situaties zich
in de toekomst vaker voordoen. Andere architectuur, meer groengebieden, meer open water,
strengere emissienormen voor verkeer, gebruik van
groendaken: allemaal maatregelen die een stad
klimaatbestendiger maken.

Henk Tiesinga, dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland:

“Water zou sturend moeten zijn voor
de ruimtelijke inrichting”
Van boven en beneden, vanuit het oosten en het
westen: van alle kanten komt er water in Flevoland.
Door de klimaatverandering alleen maar méér.
Waterschap Zuiderzeeland houdt zich bezig met het
waterbeheer in de gehele provincie Flevoland en een klein
deel van het aangrenzende Friesland en Overijssel. In 2000
heeft dit waterschap, na enkele eerdere fusies, zijn huidige
omvang gekregen. “Waterschappen zijn functionele
democratieën”, vertelt dijkgraaf Henk Tiesinga. “Oorspronkelijk maakten alleen grootgrondbezitters deel uit van het
waterschapsbestuur. Later zijn daar boeren bijgekomen,
een tijd daarna eigenaren van gebouwde objecten. Sinds
1993 mogen ook inwoners die geen onroerend goed
bezitten vertegenwoordigers in het bestuur kiezen. Het
waterschap vertaalt de door het Rijk en het provinciaal
bestuur opgestelde beleidskaders voor water, die grotendeels zijn aangereikt door de Europese Unie, in concreet
waterbeheer. Dat is niet alleen uitvoerend werk, we maken
een afweging tussen de verschillende belangen die in het
beheersgebied spelen. In tegenstelling tot de algemene
democratie heeft de functionele democratie ‘waterschap’
geen ideologische dimensie. ”
Robuust en duurzaam
Een waterschap is geen eenheid met administratieve
grenzen, maar omvat - een gedeelte - van een watersysteem zoals het stroomgebied van een rivier. Tiesinga:
“Water houdt zich niet aan 50 km-bordjes en dergelijke.
Waterschap Zuiderzeeland speelt een actieve rol in het kli-
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maatbestendig maken van Flevoland. Wij hebben een zorgplicht. Die houdt in dat wij adviezen geven aan ruimtelijke
ordenaars. Wij bieden onze kennis aan voor het uitvoeren
van watertoetsen waarmee plannen worden beoordeeld
op de gevolgen voor de waterhuishouding. Onze visie is
dat water sturend moet zijn voor de ruimtelijke inrichting.”
Door de klimaatverandering komt er van vier kanten meer
water op Flevoland af. Aan de westkant zijn de gevolgen
van de zeepiegelstijging merkbaar. Aan de oostkant zorgen
toenemende neerslaghoeveelheden voor hogere afvoeren van de
rivieren. Van onderen neemt de
hoeveelheid kwelwater toe, van
boven valt er meer neerslag. “Als
je kijkt naar de dijken rondom
Flevoland, zijn we overgestapt
van normering - aangeven hoe
hoog een dijk moet zijn in relatie
tot een bepaalde overstromingskans - naar robuustheid en
duurzaamheid”, zegt Tiesinga.
“Langs de dijken moet voldoende
ruimte worden gereserveerd
om deze toekomstbestendig te
maken en te houden. Voor het
buitengebied in de provincie is
in de provinciale Verordening
voor de Fysieke Leefomgeving
vastgelegd dat het oppervlaktewater in Flevoland gemiddeld

eenmaal in de 80 jaar wateroverlast in de directe omgeving
mag veroorzaken. Voor de bebouwde kom is deze norm
eenmaal in de 100 jaar. In 2015 moeten we aan deze
doelstelling voldoen. Daarna volgen wij de ontwikkelingen
en nemen we eventueel aanvullende maatregelen.”
Veranderingen
Flevoland heeft niet alleen te maken met toenemende
kwel en neerslag, maar ook met bodemdaling. In Zuidelijk Flevoland vindt nog steeds inklinking plaats van de
klei die aan de oppervlakte ligt, maar ook van het dieper
gelegen veen. “Bij de inrichting van stedelijke gebieden,
zoals Almere en directe omgeving, moet rekening
worden gehouden met een forse bodemdaling en met
de door klimaatverandering toenemende hoeveelheden
kwel en neerslag”, stelt Tiesinga. “In die gebieden moet
worden geïnvesteerd in waterveiligheid. Als je afspreekt
dat er niet meer mag worden gebouwd op plaatsen
waar het wegpompen van water een steeds grotere
opgave wordt, kun je vrijwel nergens in Nederland
nieuwe woonwijken en bedrijventerreinen realiseren.”
De dijkgraaf is geen tegenstander van de voorstellen van
de Commissie Veerman om het peil in het IJsselmeer te
verhogen. “Er zal wel meer kwel optreden en die moet
worden afgevoerd. Nu al is 45 procent van het uitgeslagen water kwelwater. We zullen dus meer moeten
malen. Bovendien speelt er een kwaliteitsaspect. De
kwaliteit van het kwelwater wordt slechter doordat het
meer chloride en ijzer zal bevatten. Voor de landbouw
betekent dit een noodzaak voor verandering van het
grondgebruik, er zal een verschuiving plaatsvinden van
akkerbouw naar veeteelt. Voor een deel zal landbouwgrond plaatsmaken voor natuur, zoals in het OostvaardersWold gaat gebeuren. Soms zal er sprake zijn van een
logische door natuurlijke omstandigheden veroorzaakte
bestemmingswijziging, soms zal er een bewuste keuze
voor verandering worden gemaakt.”
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Duidelijk provinciaal beleid
“Zestig procent van de wereldbevolking leeft in delta’s,”
zegt Tiesinga. “Nederland is de veiligste delta in de
wereld. Dat komt door onze technische innovaties, zoals
molens en gemalen, maar ook doordat we altijd financiële
middelen voor waterbeheer hebben gereserveerd. Het
buitenland kijkt met belangstelling naar de wijze waarop
we het waterbeheer hebben georganiseerd, met de
functionele democratie waterschap. Een sterk punt van
waterschappen is dat zij steeds met alle belanggroepen
om de tafel zitten. Elke discussie over het nut en de noodzaak van het instituut waterschappen maakt hen sterker”.
Hij constateert dat de provincie een duidelijk beleid
heeft voor klimaatbestendigheid en duurzaamheid. “De
provincie heeft een bredere scoop op klimaat dan wij, dat
is ook logisch. De provincie is voorwaardenscheppend en
regisserend, de markt moet het door de provincie voorgestelde beleid gaan dragen. Gemeenten spelen met hun
beleid nog heel wisselend in op de klimaatverandering.”
Vier grote ontwikkelingen
Tiesinga verwacht dat Flevoland op den duur een ander
aanzicht zal hebben dan nu. “Land- en tuinbouw zullen
belangrijk blijven in deze provincie, maar daarnaast komt
er meer natuur en meer stedelijk gebied. Onder andere
door de Schaalsprong Almere en de aanleg van het
OostvaardersWold. Ook infrastructuur krijgt een prominentere plek in deze provincie, denk aan de opschaling
van vliegveld Lelystad. Bij deze vier grote ontwikkelingen
moet Waterschap Zuiderzeeland zorgdragen voor voldoende waterveiligheid en een toereikende waterkwantiteit en -kwaliteit. Dat kunnen we niet alleen. We worden
omringd door de beheersgebieden van acht andere
waterschappen en Rijkswaterstaat. Met deze organisaties
voeren we regelmatig overleg om beleid en activiteiten
goed op elkaar af te stemmen.”

Natuurvriendelijke oevers
In Flevoland wordt geïnvesteerd in de aanleg
van zogenoemde natuurvriendelijke oevers langs
ongeveer de helft van de vaarten en tochten.
Natuurvriendelijke oevers hebben veel voordelen.
Van oudsher zijn de vaarten en tochten in Flevoland
ontworpen voor een snelle afwatering. Regen- en
kwelwater moest zo snel mogelijk worden afgevoerd
naar de grote gemalen. Door steile oevers te maken,
ging zo min mogelijk landbouwgrond verloren. Al
snel bleken de vaarten voor veel diersoorten een
moeilijk te nemen barrière. Te diep en met te steile
oevers om veilig naar de overkant te zwemmen.

de Europese Kaderrichtlijn Water dat de waterkwaliteit binnen 20 jaar verbetert. Natuurvriendelijke
oevers bieden een oplossing voor beide vraagstukken. Bovendien werken natuurvriendelijke oevers
als ecologische verbinding voor plant en dier.
Door de steile oevers van een vaart of tocht af te
vlakken, ontstaat er meer ruimte voor water. Bij
hevige buien kan het water worden opgevangen
en hoeft het niet meteen te worden uitgemalen. De
grotere opvangcapaciteit voorkomt wateroverlast.
In droge zomers is er juist meer water beschikbaar
voor bijvoorbeeld de landbouw.
De flauwe oevers zijn heel geschikt als leefgebied voor
waterplanten en amfibieën en als paaiplaats voor
vis. Na de aanleg van een natuurvriendelijke oever
gaat de biodiversiteit in één klap sterk omhoog. De
waterplanten brengen meer zuurstof in het water
waardoor de waterkwaliteit verbetert. Bovendien
kunnen planten en dieren zich via deze blauw-groene
linten door Flevoland verplaatsen. Ook de recreatievaart profiteert van het aantrekkelijke decor.

Met het oog op veranderende neerslagpatronen
(meer regen tijdens hevige buien) moet er meer
ruimte worden gevonden om water vast te houden
in het Flevolandse watersysteem. Daarnaast vereist
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Natuurvriendelijke oevers hebben, door hun
bredere opzet, meer ruimte nodig dan traditionele
waterkanten. Deze ruimte wordt vaak gezocht in
landbouwgrond. Agrariërs krijgen geld om land
beschikbaar te stellen voor de aanleg. Maar voor
de landbouw bieden natuurvriendelijke oevers
meer voordelen dan alleen een kleinere kans op
wateroverlast. De oevers zorgen voor structuurverbetering en een betere waterkwaliteit. Daar
profiteert de landbouw ook van.

John Bos, watergedeputeerde provincie Flevoland:

“We zoeken vooral naar slimme
combinaties”
Volgens gedeputeerde John Bos, met ‘water’ in
zijn portefeuille, vraagt klimaatverandering om een
integrale aanpak. “Ruimte voor water is een belangrijk
thema als je het hebt over klimaatverandering. Het provinciale waterbeleid is opgenomen in het Omgevingsplan. De provincie herziet momenteel dit plan voor wat
betreft de wateropgave. Tot 2015 voldoen de huidige
maatregelen, daarna is er meer nodig. De aanpassingen
die nodig zijn, vragen om een integrale ruimtelijke
benadering waarin wordt gezocht naar kansrijke combi-

naties van functies van water met natuur, water met
wonen, water met recreatie en een goede landschappelijke inpassing. Een mooi voorbeeld is de ontwikkeling
van de ecologische verbindingszone OostvaardersWold.
Daarin combineren we water met natuur, recreatie
en wonen. Ook het inrichten van natuurvriendelijke
oevers zoals nu volop gebeurt, levert meer ruimte
voor water op.” De provincie zet ook stevig in op
duurzaamheid. Bos: “In de eerste plaats beperken we
onze eigen CO2-uitstoot. Dat hebben we bijvoorbeeld
gedaan door het realiseren van warmte-koudeopslag
bij het vernieuwde provinciehuis en dat doen we nog
steeds door kritisch te zijn op zaken als keuze voor
dienstauto’s en dergelijke. Ons klimaatbeleid, dat het
gehele grondgebied van de provincie bestrijkt, heeft
als ambitie dat in 2013 maar liefst 60 procent van het
energiegebruik in de provincie Flevoland, exclusief
transport, duurzaam moet zijn. Het provinciaal bestuur
werkt onder andere naar dit doel toe langs de weg van
ruimtelijke ordening en waterbeleid. Zo stimuleert de
provincie duurzaamheid in de bouw en draagt zij zorg
voor meer waterberging.”
Veilig en bereikbaar
“Naast het vergroten van de capaciteit voor waterberging, is waterveiligheid een belangrijk onderwerp
waarmee de provincie zich bezighoudt”, vertelt Bos.
“De dijken langs het IJsselmeer en de randmeren
moeten voldoende hoog en breed zijn en blijven. Op
sommige plekken streven we ook hier naar slimme
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combinaties. Veel mensen willen aan het water wonen;
Almere wil graag buitendijks bouwen, we denken mee
over de wijze waarop deze wens het beste gestalte kan
krijgen.” Terug naar het provinciale klimaatbeleid. Het
moet voor de provincie Flevoland toch niet moeilijk zijn
om de doelstelling voor duurzame energie te halen,
kijkend naar het enorme aantal windmolens? Bos: “Er
staan inderdaad heel veel molens in Flevoland. Een
rijopstelling langs het water vind ik persoonlijk een
mooi gezicht, maar de turbines staan nu ook her en
der verspreid in het landschap wat afbreuk doet aan
de openheid van de polders. Langzaam maar zeker
willen we toe naar het meer concentreren van grotere
windmolens op een beperkt aantal plaatsen.” Kijkend
naar een andere taak van de provincie, wijst Bos erop
dat de provincie het gebruik van het openbaar vervoer
bevordert. “Terugdringen van het autogebruik is
belangrijk. Niet alleen met het oog op de klimaatproblematiek, maar ook omdat de wegverbinding naar de
randstad dichtslibt. Mede dankzij onze lobby wordt
de Hanzelijn, de spoorverbinding tussen Lelystad en
Kampen, aangelegd en wordt het spoor tussen Lelystad
en Amsterdam verdubbeld.”
Zonvakantie dichtbij huis
Hoe oordeelt de provincie Flevoland over de voorstellen
van de Commissie Veerman, zoals de verhoging van
het waterpeil in het IJsselmeer? “Het IJsselmeer is een
belangrijk zoetwaterbekken”, constateert gedeputeerde
Bos. “Peilverhoging in dit bekken heeft consequenties
die we nog eens goed moeten bekijken, zoals de
invloed op het beschermde dorpsgezicht van Urk. En er
komt meer kwelwater in de polders dat moet worden
weggepompt. Als er wordt besloten tot peilverhoging,
zullen wij zeker meewerken. Het uitgangspunt van
dit idee vinden wij goed, ‘mits’. Dat ‘mits’ is onder
andere dat er voldoende geld beschikbaar komt voor
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het uitvoeren van maatregelen die noodzakelijk zijn om
de gevolgen van de peilverhoging op te vangen.” Bos
denkt dat klimaatverandering niet alleen maar negatieve gevolgen heeft. “In een warmer wordend klimaat
zijn er kansen voor recreatie en toerisme. Misschien
hoeven mensen straks niet meer op zoek naar zon en
warmte op Spaanse of Turkse stranden, maar kunnen
ze veel dichter bij huis terecht op de stranden van de
randmeren.”
Kansen en bedreigingen voor landbouw
“Klimaatverandering is een proces dat we als provinciaal bestuur goed in de gaten moeten houden”,
zegt Bos. “We kunnen niet alle gevolgen overzien, de
berekeningen van wat ons boven het hoofd hangt zijn
niet eenduidig. Het weer vertoont grote extremen.
Zoals gezegd: wij willen de ruimte die nodig is voor
het bergen van extra water zoveel mogelijk vinden
door een koppeling te maken met andere projecten.
Op het moment dat er nog meer waterberging nodig
blijkt te zijn en hiervoor bijvoorbeeld agrarische grond
in beeld komt, zullen wij inzichtelijk maken hoeveel
er nodig is en waar. Ik denk dat het goed is dat we
met agrariërs communiceren over de bedreigingen
en kansen van klimaatverandering. Gaan zij nog te
veel uit van de huidige omstandigheden? Kunnen zij
de huidige teelten zonder problemen voortzetten of
is het verstandig andere keuzen te maken? Ik zie een
rol voor ons weggelegd om te helpen deze vragen te
beantwoorden.”
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Natuur en Milieu Flevoland: samen sterk voor
een duurzaam Flevoland
Natuur en Milieu Flevoland is een federatie van natuur- en milieuorganisaties
in de provincie Flevoland. Zij maakt zich sterk voor de ontwikkeling van
een duurzaam Flevoland, waarin een vitale natuur en een gezond milieu
centraal staan. Ze loopt voorop om kansrijke en duurzame vernieuwing te
stimuleren. Ze daagt anderen uit tot een bijdrage en samenwerking. Het
werk van Natuur en Milieu Flevoland wordt mede mogelijk gemaakt door
bijdragen van de provincie Flevoland, de ministeries van VROM en LNV en
de Nationale Postcodeloterij.
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