
WATERBOERDERIJ

Het gebouwontwerp op de afbeelding hierboven is afkomstig uit een voorstudie van DAAD Architectenp
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Vooraf
Het lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen van de Hanzehogeschool, de Innovatiewerkplaats van de
Gebiedscoöperatie Westerkwartier en het practoraat Agrarisch Natuurbeheer van Terra werken al sinds
enkele jaren aan een innovatieagenda. Hierin zitten een paar losse ontwikkellijnen, zoals Groeningen, de
Innovatieboerderij en de waterboerderij. Maar die staan niet werkelijk los van elkaar. In tegendeel: ze grijpen
in elkaar, zowel met het oog op de urgentie binnen de streek (en ook daarbuiten) en het draagvlak vanuit
verschillende stakeholders. 
Wat ogenschijnlijk vanuit aparte sectoren en domeinen komt, vult elkaar bij nader inzien prachtig aan. Neem
bijvoorbeeld het idee ‘waterboerderij. In eerste instantie was dit ingegeven vanuit het streven naar landbouw-
transitie. Of de Innovatieboerderij. Die was in eerste linie gericht op duurzaam bouwen, zowel in sociaal
opzicht als met het oog op energie en materialen. Maar als je even verder kijkt, dan zie je dat beide een
overkoepelende uitdaging kennen, namelijk die van de klimaattransitie. En dat staat dan weer centraal in
GROENINGEN.

De partners gaan dus nu vanuit dit integrale standpunt de planvorming voortzetten. Dat betekent dat ze de
waterboerderij gaan vormgeven als een Innovatieboerderij, met duidelijke aspecten van een demonstratie-
boerderij. Ze gaan dit ook op een hoger plan brengen door samen met Europese partners hieraan te werken. 

‘Waterboerderij’ – dat betekent niet in eerste instantie één bepaald gebouw op één bepaalde plek. Het is als
eerste een nieuwe manier van boeren: eentje die werkt mét het water, in plaats van het land droog te malen.
We denken dus eerst aan de aanpak binnen een heel gebied, waar je dit water kunt opvangen en vasthouden,
en waar je nieuwe waterbestendige gewassen en teelten ontwikkelt, als een van de onderdelen van agrarisch-
natuurbeheer, in harmonie met de Ecologische Hoofdstructuur. Denk bijvoorbeeld aan de Marumerlage. 
Maar uiteraard heb je daar ook een gebouw voor nodig. Dit gebouw fungeert dan tegelijk als vervanger van de
nog niet ontwikkelde Innovatieboerderij in Zuidhorn. Daarmee dient het dan ook als Innovatiewerkplaats op
dit onderwerp kan het als Demonstratieboerderij voor een nieuwe klimaatpositieve agrarische
bedrijfsvoering worden ingezet. 
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Ten eerste oxidatie van het veen: de bovenlaag komt door ontwatering droog te liggen en wordt door
contact met de lucht afgebroken. 
En ten en tweede inklinking van de bodem: door de ontwatering gaat de grond steeds verder verzakken. 

Wat is het probleem? 
Verdwijnend veen
Veengebieden, moerassen en wetlands zijn in tientallen eeuwen ontstaan door de opeenstapeling van plant-
aardig materiaal. Je vindt ze in bijna elk land op de wereld. In wezen zijn het prachtige buffers om klimaat-
veranderingen het hoofd te bieden. Want gezonde veengebieden gedragen zich als gigantische sponzen en
nemen overtollig water op dat ze tijdens droogte weer vrijgeven. Precies het soort grootschalige buffer dat we
nodig hebben om ons voor te bereiden op meer grillig weer. Daarmee houden ze tegelijk ook grote hoeveel-
heden CO2 vast. Daarbij komt nog een derde ‘ecosysteemdienst’ van veengronden. Ze kunnen het water
zuiveren dat er doorheen stroomt. En ten slotte bieden ze een uitstekende habitat voor veel zeld-zame soorten
en dragen ze zo bij aan het herstel van de biodiversiteit en – uiteindelijk – onze gezondheid en ons welzijn.

Tikkende tijdbom
Maar veengebieden zijn aan het verdwijnen. En daardoor worden ze een tikkende tijdbom. We hebben dit aan
onszelf onszelf te wijten. Vanaf de late middeleeuwen werd de veenlaag afgebouwd. Turf bleek een uitsteken-
de brandstof, beter dan hout. Met name de hoogveencomplexen werden geëxploiteerd. Verder in het noorden
liggen de laagveengordels zoals bijvoorbeeld die tussen Drachten en het Schildmeer. Dit laagveen is in
gebruik als veenweidegebied voor de veehouderij. Het gaat om soms flinke veenpakketten van wel 12 meter
dik. Of beter gezegd: daar ging het om. 

Want deze natte landerijen worden steeds intensiever gebruikt waardoor het noodzakelijk is de waterspiegel
te verlagen. Dit leidt tot twee parallel verlopende problematische processen:

Dit zijn twee processen die op hun beurt weer leiden tot een doorgaand proces van bodemdaling. In Noord-
Nederland hebben we alleen al in verband met de veenafbraak in de laagveengebieden te maken met een
daling van circa 1 centimeter per jaar. Voor de periode 2002-2050 is een daling van de Nederlandse bodem tot
wel 2 meter berekend. 
En alsof dit nog niet genoeg is brengt het een kettingreactie aan negatieve effecten op gang. Dat zit zo: De
bodem en het bodemleven spelen een essentiële rol spelen in veel processen, en niet in de laatste plaats in de
koolstofcyclus. Het totale koolstofgehalte in de bodem is twee keer zo groot als de hoeveelheid koolstof in de
atmosfeer. Veel van deze koolstof wordt, of beter gezegd: werd opgeslagen in veengronden. Kleine
veranderingen in deze opslagkelder kunnen daarom een enorme invloed hebben op de CO2-uitstoot. Deze
uitstoot wordt wereldwijd geraamd op vijf procent van alle human made emissies. Bovendien komt er steeds
meer zout water in het grondwater terecht zoals op de afbeelding hieronder te zien is.

De twee afbeeldingen zijn ontleend aan Jan van Reijen, Wetterskip Fryslân en zijn bijdrage aan de lezing ‘Samen werken aan een
toekomstbestendig landelijk gebied’; https://www.stimuleringsfonds.nl/nieuws/lezingen-en-essays-voucherregeling-ruimtelijk-ontwerp 
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waterstromen reguleren, 
de risico’s van overstromingen en droogte minimaliseren, 
het binnendringen van brak of zout water in de grond voorkomen, 
de verlaging van het grondoppervlak indammen,
en de omgevingstemperatuur verlagen. 

Wat kunnen we doen? 
Water vasthouden = CO2 vasthouden
Het gaat er dus om de opgeslagen CO2 in de grond vast te houden. Op die manier dragen we eraan bij de
gemiddelde temperatuurstijging wereldwijd onder de twee graden Celsius te houden.

De eerste voorwaarde om water beter op te slaan en vast te houden is de nog bestaande veen- en veenweide-
gebieden nat te houden en de aangetaste venen te hervernatten. Daarmee komt meteen een hele reeks
andere oplossingen voor mitigatie en adaptatie binnen bereik: 

Sojateelt voor de voederproductie in de melkveehouderij gaat
ten koste van kwetsbare gebieden in Zuid-Amerika vanwege
ontbossing en de achteruitgang in de biodiversiteit
De productie van 1 l koeienmelk heeft hetzelfde CO2-saldo als
2 l benzine. 1 kg kaas kost 50 kg CO2. 
Daarnaast hebben we te maken met stikstof- en fosfaat-
overschotten, intensief gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen en verarming van de bodem met
steeds verder afnemende hoeveelheid micronutriënten, zowel
in de bodem, als in de gewassen en uiteindelijk in ons eten.

Niet alleen vanwege het waterbeheer, maar ook vanuit een aantal
andere oogpunten is een andere bedrijfsvoering in de
landbouwsector nodig. 

Landbouwtransitie
Wat er moet gebeuren is dat we intacte venen behouden en vooral: aangetaste veengronden herstellen. Dat
staat op gespannen voet met de huidige landbouw. Een hele tijd liepen de belangen van de landbouw en
waterbeheer parallel aan elkaar. Dit is inmiddels niet meer vanzelfsprekend. Maar dat betekent niet dat
uitkopen van de boeren in veengebieden de enige, laat staan de beste optie is. Er zijn immers gedeelde
belangen. Ook boeren hebben last van de natte, te droge en te zoute bodems. Opvangen en vasthouden van
water kan je rustig als gedeeld belang beschouwen. 

Vanuit technisch oogpunt is hervernatten niet zo
ingewikkeld. Gewoon stoppen met droogpompen
en de sloten niet meer schoonmaken. Maar dit
brengt grote veranderingen met zich mee voor de
agrarische bedrijfsvoering, naar een landbouw die
in economisch, ecologisch en sociaal opzicht
duurzaam is. Boeren en hun medewerkers moeten
daarmee een eerlijk inkomen kunnen verdienen.
Verleden zomer nog publiceerde de Sociaal-Eco-
nomische Raad een verkenning naar de mogelijk-
heden om tot een dergelijke breed gedragen
transitie te komen. Daarin worden zeven transitie-
paden genoemd, elk met eigen, integraal duurza-
me afspraken. Daarin is ruimte voor een hele
waaier aan mogelijkheden: van hightech land-
bouw in gesloten en open systemen, duurzame
landbouw, biologische landbouw, maatschappelijke ondernemingen, natuur/landschapsbeheer, tot en met
het stoppen van het bedrijf.
De genoemde categorieën sluiten elkaar niet uit. Je kunt via hightech toepassingen alles perfectioneren: van
temperatuur, luchtvochtigheid, voeding en waterhergebruik tot biologische bestrijding en bestuiving.

In onze context ligt de focus op duurzame landbouw als onderdeel van het landschap en de community die bij
het systeem direct of indirect betrokken zijn. Daarin benaderen we de voedselproductieketen integraal en in
samenhang met klimaat- en landschapsdoelen. Hoe wordt voedsel geteeld, verwerkt, verhandeld,
getransporteerd en geconsumeerd? Is keten positief of negatief voor klimaat en milieu? Raken bodems
uitgeput? Wordt het water schaars? Niet alleen hier, maar ook elders? Gaan we duurzaam om met menselijk
en natuurlijk kapitaal? Met technologische oplossingen alleen kunnen de doelen voor duurzaamheid
waarschijnlijk niet overal worden gehaald. Daarom maken we de keuze voor een natuurinclusieve landbouw
die past in het landschap en die bijdraagt aan een klimaatpositieve regio. 

https://www.ser.nl/nl/Publicaties/toekomstperspectieven-landbouw; geraadpleegd op 22-02-2022
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Omschakelen
Dit is niet een opgave voor de landbouw alleen, het vraagt om de transformatie van de regionale economie. Je
kunt de landbouw daarbij uitfaseren en naar andere gebieden brengen. Maar je kunt ook zoeken naar andere
businessmodellen. Deels zijn die al in beeld. Bijvoorbeeld met natte teelten en toerisme- en recreatiemoge-
lijkheden. Sommige van deze kansen zijn op kleinere schaal al getest. Een andere mogelijkheid is om de
ecosysteemdiensten van gezonde veengebieden in kaart te brengen, te becijferen en te verzilveren. 

Hoewel er al het een en ander bekend is lopen ondernemers die om willen schakelen naar een meer duur-
zame vorm van landbouw in de praktijk aan tegen diverse obstakels. De transitie valt of staat met het verdien-
vermogen van de boeren. Zeker in veengebieden waar het gaat om hervernatting liggen er vragen naar busi-
nessmodellen in natte gebieden waarmee je de omschakeling kunt realiseren. Dit omvat ook een nieuw
perspectief op het concept ‘boerderij’.

Waterboeren
In het Klimaatakkoord is afgesproken om de uitstoot van broeikasgassen in veenweidegebieden in 2030 met 
1 miljoen ton per jaar omlaag te brengen. In haar kamerbrief lichtte voormalig landbouwminister Schouten
toe dit proces in te richten als gezamenlijke opgave in een decentrale gebiedsgerichte aanpak. Daarin komen
de aanpak voor stikstof, de Regionale Energie Strategie (RES), de klimaatadaptatie van landbouw en natuur,
kringlooplandbouw, biodiversiteit, waterbeschikbaarheid, waterkwaliteit en bodemdaling bij elkaar. 
Een onderdeel van dit zogeheten Veenplan zijn verschillende proeftrajecten die gebundeld worden in het
Veenweiden Innovatiecentrum (                                                   ). Zo is er bijvoorbeeld een onderzoek naar ‘Boeren bij
Hoog Water’. Centraal staat hier de ontwikkeling van een veenweidenbedrijf waar de grondwaterstand
standard op 20 centimeter beneden maaiveld is gezet. Vervolgens wordt gemonitord welke effecten dit heeft
op de broeikasgasemissies, bodem, gewas en koeien (                                                                                         ). Een ander
watergerelateerd onderzoek kijkt naar ‘aquatische landbouw’. Hierin gaat het om het watersysteem als bron
van inkomsten en teelten met weinig arbeidsbehoefte op natte percelen. Te denken valt aan visteelt in
veensloten, voedingsgewassen als cranberries, eendenkroos, kroosvaren en vezelgewassen zoals bijvoorbeeld
lisdodde en miscanthus (                                                                                                                         ). 

Kansen voor Westerkwartier 
In haar kamerbrief gaat Schouten ook in op Groningen. De provincie wil in haar veenweidegebieden 5 mil-
joen van de impulsgelden investeren in de veenweidepolders ten westen en oosten van de stad Groningen en
het Zuidlaardermeergebied. Hier zijn hydrologische sleutelpunten en er bestaat de mogelijkheid om binnen
één peilgebied meerdere bedrijven aan te kopen. Peilverhoging, experimenten met nieuwe teelten en omvor-
ming naar natuur heeft een positief effect op het nabijgelegen gebied behorend bij het Natuurnetwerk
Nederland. 
We spreken dan concreet over de gebiedsontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier, waar natuurontwik-
keling wordt gecombineerd met de inrichting van waterbergingsgebieden. Tegelijk staan maatregelen
gepland op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid. 

Het Zuidelijk Westerkwartier staat bekend om zijn coulisselandschap en de daarmee verweven kleinschalige
dorpslinten. Het is het gebied van langgerekte dorpen, talrijke houtsingels, borgen, kerken en boerderijen.
Het huidige landschap heet een lange ontstaansgeschiedenis en laat ook nu nog een grote afwisseling zien
tussen besloten, hoger gelegen zandruggen en de meer open, laaggelegen veengebieden en beekdalen

Gebiedscoöperatie Westerkwartier 
Het waterschap Noorderzijlvest heeft zo’n 10 jaar geleden samen met de provincie Groningen en
Staatsbosbeheer het natuurgebied Marumerlage plannen gemaakt voor een herontwikkeling van de
Marumerlage. Door het opnieuw aanleggen van de beekdal en het verplaatsen van grond was er gelegenheid
voor het aanleggen van stuwen en vispassages. Hierdoor zou het gebied natter en moerassig worden. Door
het dempen van sloten zou het zich met kwel- en regenwater vullen. In de winter zou het gebied onder water
komen te staan en in de zomer voor een groot deel droog komen te liggen.

https://www.veenweiden.nl

https://www.ktczegveld.nl/hoogwaterboerderij/

https://www.veenweiden.nl/services-view/aquatische-landbouw/

https://kwaliteitsgidsgroningen.nl/zuidelijk-westerkwartier/gebiedsbiografie 
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De verknoping van ecologie en economie speelde hierbij een belangrijke rol. Landeigenaren waren niet bij
voorbaat posi-tief over te voorgenomen veranderingen. Er ontstond een patstelling tussen natuurontwik-
kelaars en landbouwers. Deze impassen kon worden doorbroken door de oprichting van de Gebiedsco-
öperatie Westerkwartier. De betrokken stakeholders gingen gemeenschappelijk een proces van gebieds-
ontwikkeling trekken, waarbij kennisinstellingen de nodige input leverden. De Gebiedscoöperatie
Westerkwartier organiseerde samen een langlopend proces dat gaandeweg leidde tot steeds meer acceptatie
van de voorgenomen ontwikkeling. 

In de inmiddels 10 jaar van haar bestaan heeft de Gebiedscoöperatie haar werkzaamheden steeds meer
uitgebreid en is nu op alle domeinen binnen de gemeente Westerkwartier werkzaam. Van hieruit wordt
tevens gewerkt aan een regiobreed coöperatief netwerk. Nog steeds staat de belangstelling voor nieuwe
ketens in de agro-food sector daarbij op de voorgrond. Naast regionaal voedsel gaat het ook om nieuwe
verdienmodellen op basis van bio-based productie, carbon credits en stikstofbinding. 

De waterboerderij als nieuw businessmodel 
Het inrichten, beheren en benutten van wateropslaggebieden is hierin een kansrijke en mogelijk ook
economisch aantrekkelijke activiteit. Agrariërs en andere ondernemers, grondeigenaren, gemeente,
waterschap, gebiedsbewoners, studenten en onderzoekers van de kennisinstellingen in de regio – kortom:
alle partijen in de quadruple helix die ook nu al in de Gebiedscoöperatie Westerkwartier samenwerken –
bundelen hun krachten voor het oprichten en runnen van een waterboerderij. ‘Boerderij’ heeft dan niet alleen
betrekking op het gebouw als zodanig, maar op het totale areaal. Binnen dit gebied kan water in perioden van
(extreme) neerslag worden opgevangen en vastgehouden voor gebruik tijdens het drogere groeiseizoen.
Teelt en verwerking van nieuwe of al uitgeteste gewassen en vis voor de foodsector en de biobased
verwerking kunnen worden gecombineerd met natuurlijke waterzuivering en eventueel kan biomassa die
aan het einde van de verwaardingsketen resteert worden gebruikt voor de productie van biobrandstof. 

 

Voor deze korte schets diende de ‘Conceptwijzer Elke druppel water benutten – De Waterhouderij als waterbeheerder in de regio’ uit 2009

als onderlegger. Ook de afbeelding hieronder is afkomstig van dit document.

Bron: Conceptwijzer Elke druppel water benutten – De Waterhouderij als waterbeheerder in de regio



Daarnaast biedt een dergelijke waterboerderij kansen voor de aan-leg van een
voedselmoeras, een permacultuurplan als natte variant van het voedselbos. Dit
refereert aan het voedselbos. Op de drogere grond tegen de rand van dit voedsel-
moeras staan  de hogere bomen, opgevolgd door lagere bomen en struiken, daar-
naast vaste planten voor wat vochtigere bodems en tenslotte de echte moeras-
planten. Het levert een veelheid aan planten voor verschillende eetbare en niet
eetbare producten en draagt bij aan biodiversiteit in flora en fauna. 

In het natte gebeid staan waterkers, moeraspirea, kalmoes – planten die al bijna
uit het geheugen verdwenen zijn, maar prima geschikt zijn als groente, kruid of
om the van te zetten. Ook kan je de traditie van een wilgenbosje opnieuw in het
leven roepen. De jonge loten kunnen worden gebruikt als rijsmatten die bijvoor-
beeld worden toegepast bij de fundering en bescher-ming van dijken en dammen,
en ze kunnen, verrijkt met biezen en andere vezelplanten, tevens als materiaal
dienen voor duurzaam bouwen. 

Het totaalconcept kan tenslotte worden gecombineerd met de aanleg van
toeristisch-recreatieve wandelnet-werken, horeca en sport-, gezondheids- en
wellnessvoorzieningen. 

6 | Concept | Versie d.d. 11-03-2022
 

Tekening: Voedselmoeras Den Haag, https://www.permacultuur.nu/index.php/tuinprojecten/moerasvoedselbosregio

Hogere bomen en struiken,
gecombineerd met klimplanten Struiken Planten in vochtige en natte bodem
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