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In samenwerking met het Kadaster

De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is onderdeel van de zuidvleugel van de randstad.
Vanuit het oogpunt van circulariteit en het gebruik van reststromen biedt dit grote
kansen.

SAMENWERKING TEAMS

1. Grotere reststromen koppelen aan regionale kringlopen
2. Het verkleinen van de afstand tussen boer en burger
3. Hernieuwbare energie als basis

Het landschap van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is ons inziens het meest
gebaat bij een nauwe samenwerking van de drie geselecteerde teams voor de tweede
ronde van de E.O. Wijersprijsvraag 2019-2020. Door drie verschillende schaalniveaus
en bijbehorende ontwikkelprincipes te hanteren ontstaat er een vanzelfsprekende
complementariteit in de inzendingen.

WINTER
In de winter staat de volledige polder plasdras om zo het grondwaterniveau aan te
vullen en bodemdaling in de Binnenwaard
zo veel mogelijk te beperken. De koeien
staan in de strooiselstal waardevolle mest te
produceren.

STEM VAN HET WATER

Stem van
het water

Een coöperatie van boeren is eigenaar van de regionale melkfabriek in
Bleskensgraaf die gruttomelk én bodemdalingskaas verkoopt.

VOORJAAR
In het voorjaar worden de huiskavels indien
nodig ‘drooggepompt’ door onderbemaling,
waarbij de boer autonomie heeft in
handelen. De koeien staan in de wei en op
kavelniveau wordt ruige mest opgebracht.
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PARKWAY A27
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Van zuid (Gorinchem) naar noord (Vianen)
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De A27 is als een parkway door dit nieuwe landschap, met een reeks van
belevingen; een keuzemenu voor boer en burger.

+/- Voorraad goede mest
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Gezonde bodem
+ Meer biodiversiteit
+ Betere bodemstructuur (regenwormen)

+Strooisel

+ Vasthouden water (Natura2000)

Zouwespons als nat
boslaboratorium

- Minder wegzijging gebiedseigen water

Donkse Laagten
Tussenboezem

ZOUWESPONS

MEEBEWEGEN
MET DE SEIZOENEN

LANDSCHAP MET MEERWAARDE

Volhoudbaar landgebruik betekent denken in gemeenschappelijke waarden, in meerwaarde. Hoe
kunnen we boer, burger en keten veel dichter bij elkaar brengen, zodat er onderling begrip, maar ook
een gezamenlijk verdienmodel ontstaat?
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+/- Voorraad goed ruwvoer

Gezonde koeien

- Bodemdaling door hoger peil

Gedifferentieerd
peilbeheer

De Zouwespons met broekbossen en rabatbossen wordt dooraderd met een
netwerk van natte haarvaten, zorgt voor aanvulling van het grondwater en
beweegt mee met de seizoenen. Verschillende typen bosbouw komen in
het ruim 8000 ha grote gebied voor en versterken elkaar; productiebossen
met snelgroeiend hout als populier en es voor houtbouw (CLT), agroforestry,
voedselbossen en boskamers met fruitbomen. De Zouwespons is één
groot nat boslaboratorium met verschillende peilen en maaiveldhoogten,
waarbij onderzocht wordt hoe bos als bouwmateriaal, als voedsel en als
zoetwaterbuffer kan functioneren.

Zouweboezem

Bodem
als basis
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+ Meer weidevogels

Zouweboezem

Dit betekent hogere en meer flexibele peilen in de Binnenwaard en grootschalige, natte broekbossen
rondom de Zouwe. Om wateroverlast in de laaggelegen Binnenwaard te voorkomen wordt een
‘ventiel’ in het watersysteem geïntroduceerd; de tussenboezem. In de tussenboezem kan water
tijdelijk ‘geparkeerd’ worden uit de polders als er op de boezem te weinig afvoercapaciteit is. De
tussenboezem is tevens een dorpsboezem en kan als nieuwe rand ruimte bieden aan woningbouw ,
kleinschalige bedrijventerreinen en zonnevelden, die door dorpscoöperaties worden ontwikkeld.

Het water stuurt op zijn beurt het landgebruik. Dit betekent zompigheid in de vorm van uitgestrekte
hooilanden in de Binnenwaard en grootschalige, blauwdooraderde broekbossen op de grens
van Waard en Heerenlanden. Eeuwenoude veenriviertjes vormen de rijgdraden voor de nieuwe
landschappelijke ingrepen; de Alblas (met Graafstroom) vormt het hart van de Binnenwaard, de
Giessen (met Zouwe) rijgt een reeks van broekbossen, wilgengrienden en rietmoerassen aaneen in
de Zouwespons. Rondom de bestaande Natura 2000 gebieden Donkse Laagten en Zouweboezem
ontstaan robuuste overgangsgebieden met adaptieve vormen van landgebruik.
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Voer van
eigen land

Door de veenbodem en de klei op veenbodems te voeden met gebiedseigen grondwater wordt
de sponswerking en het vochtvasthoudend vermogen vergroot. Dit betekent dat er een meer
gedifferentieerd peilbeheer en landgebruik noodzakelijk is in de Alblasserwaard. Deze zal sterker
gebaseerd moeten zijn op de rijke verscheidenheid van de bodem en op de verschillende seizoenen.

De verscheidenheid in de ondergrond geeft richting aan de ontwikkeling van een toekomstbestendig
watersysteem. Een watersysteem dat meebeweegt met de seizoenen op basis van het principe
‘vasthouden als het kan en pas uitslaan als het moet’. De stem van het water wordt een roep om
het vasthouden van gebiedseigen zoetwater van goede kwaliteit; belangrijk om bodemdaling te
beperken en perioden van grote droogte te overbruggen.

fa

k
e
i
r
b

Collectieve hubs:

s+
o
b
ras

n

Landschap met
meerwaarde

Een ruilverkaveling 2.0 moet al deze drie sporen ondersteunen. Daarvoor
stellen we een stappenplan op. Stappen die schaalbaar zijn naar andere
gebieden. Zeven stappen voor echte meerwaardecreatie. De Ruilverkaveling
wordt een Waardenverkaveling.

Veen

De Binnenwaard is het domein van de ‘gruttoboer’. Het hoge grondwaterpeil
beperkt de bodemdaling, vermindert de CO2-uitstoot en kruidenrijke
graslanden (met klaver en andere vlinderbloemigen) leggen stikstof vast.
Uitgestrekte hooilanden en plas-dras vormen de basis voor één van de grootste
aaneengesloten weidevogelgebieden van Nederland. Door mozaïekbeheer met
peilfluctuatie, gespreid maaien en weidegang kan er een werkelijk robuuste
weidevogelstand ontstaan.

De boer krijgt - binnen grenzen - ruimte voor peilbeheer op perceelniveau.
Een nieuw molenlandschap kan ontstaan met Bosman-molentjes op het
land voor peilbeheersing en ‘Groninger’ houten windmolens voor de eigen
energiewinning op het erf. De overdekte opslag van ruigemest kan door de
composterende werking gebruikt worden als aanvullende warmtebron.

+Strooisel naar Binnenwaard
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Klei op veen

BINNENWAARD

De verkeerswaarde én toegevoegde brede meerwaarde vormen samen
uiteindelijk de basis voor de waardenbepaling aan het einde van de
herverkaveling.

Bij de feestelijke afronding van de Waardenverkaveling wordt een
gebiedsambassadeur benoemd. De gebiedsambassadeur is het blijvende
gezicht van de Waardenverkaveling, verzorgt tal van rondleidingen voor boeren
en burgers, blijft doorwerken aan het zoeken naar meerwaarde voor het gebied
en vindt zijn plek in het ‘Huis voor het landschap’.
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(Kosten)efficiënter boeren
• Meer rendement uit minder (stikstof) input
• Eigen mest opwaarderen
• Bodemvruchtbaarheid verbeteren
• Enz.

In ons handelingsperspectief richting een weerbare en volhoudbare toekomst is de bodem de basis.
De bodem van Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is rijk en uniek met een complete gradiënt van klei
naar veen. Het hart van de Alblasserwaard - de Binnenwaard - is het gebied zonder beschermend
kleidek en dus het gebied waar anno 2020 de sterkste bodemdaling plaats vindt door oxidatie van
het veen (gemiddeld 8 millimeter per jaar).

De Waardenkaart kent nieuwe legenda-eenheden. De resultante van de
Waardenverkaveling is een nieuwe categorie ‘bestemmingen buitengebied’.
Naast wonen, agrarisch en natuur ontstaat een tussencategorie ‘meerwaarde’
die terugkomt in de op te stellen omgevingsvisies van gemeente, provincie
en waterschap. Er ontstaat op deze wijze een extra categorie met potentieel
toegevoegde meerwaarde, die zijn vertaling krijgt in de Waardenbank.

s
bo

HERFUNDERING

Klei

De antwoorden op deze vragen worden vastgelegd in een toetsingskader.

De commissie krijgt een fysieke plek in het gebied in een ‘Huis voor het
landschap’. Dit kan bijvoorbeeld een oud schoolgebouw zijn of een her te
gebruiken melkfabriek. Het huis is een plek van samenkomst waar, naast de
reguliere commissiebijeenkomsten, lezingen en debatten over veranderingen
in het landschap van Alblasserwaard-Vijfheerenlanden worden georganiseerd.
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KANSEN VOOR DE BOER

BODEMOPBOUW ALS BASIS

De Waardenverkaveling kent een looptijd van maximaal 10 jaar en wordt
afgerond met de financiën, het zogenaamde ‘kassabonnetje’. De inbreng, de
tussentijdse waardenbepalingen van de gronden (waardenvouchers) en de
eindsituatie in de gebiedsuitsnede worden met elkaar verrekend, conform het
toetsingskader uit stap 3.

Een belangrijk onderdeel van deze natuurinclusieve wijze van weidebouw is de
omgang met mest. Het type koe is kleiner en lichter, graast maximaal buiten
en in de winter is er plek in de strooiselstal. Het strooisel wordt aangevuld met
riet, wilg en lisdodde uit natte, omringende natuurgebieden als de Donkse
laagten en Zouwespons. Door extensieve beweiding in combinatie met een
moderne potstal wordt er gezorgd voor een primaire scheiding van ‘poep en
pies’, waardoor het ontstaan van ammoniak drastisch wordt teruggebracht en
de kunstmestgift wordt verminderd.

Ten noorden van Noordeloos

DE BODEM ALS BASIS VOOR EEN ROBUUST WATERSYSTEEM EN AANGEPAST LANDGEBRUIK

De ontwikkeling in verkeerswaarden en meerwaarden wordt juridisch
vastgelegd. Denkbaar is dat de ‘meerwaarde’-gronden (de buffergebieden in
de omgevingsvisie) in de looptijd van de Waardenverkaveling ook tussentijds
worden getaxeerd. Dit kan bijvoorbeeld door grondmonsters te nemen en
het aantal regenwormen per m2 te tellen. Die tussentijdse taxatie en de
mogelijke waardenstijging van de gronden wordt door de Waardencommissie
juridisch geborgd en vertaald in een Waardenvoucher. De Waardenvoucher legt
tussentijdse resultaten vast, is een stimulans en geeft een doorkijk naar het
toegenomen verdienvermogen van de herverkavelde gronden.
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In de Waardenbank worden de ingebrachte gronden gewaardeerd. In de
huidige wettelijke ruilverkaveling gebeurt dat op basis van een ‘schatting’. Dit is
een steekproefsgewijze taxatie op gebiedsniveau, gebaseerd op bodemkaart,
bestemming en ruimtelijke plannen. De schatting is een zogenaamde
‘verkeerswaarde’. Wij voegen daaraan toe de ‘meerwaarde’ als potentieel
toegevoegde waarde (vasthouden gebiedseigen water, vastleggen CO2 e.d.).
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Agro-voedselketen
• Kortere ketens
• Duurzaamheidstoeslag
• Nieuwe producten
• Enz.

In deze stap wordt een inrichtingsplan gemaakt; de Waardenkaart als concreet
handelingsperspectief. Iedereen wordt gekend en erkend in de samenstelling
van de kaart. Hoe landen de (gecombineerde) opgaven in de gebiedsuitsnede?
Kunnen klimaatopgaven, weidevogeldoelstellingen en stikstofnormeringen
elkaar versterken? Maar ook; hoe kunnen we komen tot een betere agrarische
bedrijfsstructuur en ontsluiting, hoe faciliteren we stoppers en verplaatsers?
Waar kunnen collectieve voorzieningen als een ‘hub’ voor hooi en strooisel en
plek krijgen?
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Landelijk gebied
• Groen-blauwe diensten
• Meer weidevogels
• Adopteer een koe
• Enz.

In het begrensde gebied worden nadere doelstellingen geformuleerd en
door de Waardencommissie vastgesteld. De doelstellingen formuleren het
toekomstige landschapsbeeld gebaseerd op een langetermijn-perspectief.
In het perspectief komen zaken aan de orde als bodemdaling, een vitale en
gezonde bodem, een klimaatbestendig watersysteem, de toegankelijkheid van
het landschap, het belang van biodiversiteit etc.). Wat zijn de waarden die we
nog niet waarderen? En hoe verhouden de (meer)waarden zich tot elkaar als je
gaat ruilen en onderling gaat ‘verrekenen’?
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Alblas met lintbebouwing

VERDIEPING

Een cruciale stap is de begrenzing van het gebied. Om de Waardenverkaveling
behapbaar te maken denken we aan een gebied van maximaal 7.000 ha. Het
begrensde gebied is onderdeel van een grotere visie op het landschap van A5H.
In het begrensde gebied komen opgaven samen en ‘valt er wat te schuiven’
in gronden en beheervormen. De Waardenverkaveling hoeft niet direct te
betekenen dat er bedrijfsverplaatsingen plaatsvinden. Ook nieuwe vormen van
samenwerking tussen boeren onderling en tussen boeren en burgers kunnen
meerwaarde creëren voor het landschap.
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1. De plek waar de druk tussen rood en groen het grootst is en de transitie van de regio als
eerste gestalte moet krijgen
2. De plek om het contact tussen boer, burger en natuur te versterken
3. Door nabijheid kern kansrijk in vormgeven energielandschap

VERBREDING

Als eerste stap wordt een Waardencommissie ingesteld. De commissie is breed
samengesteld, komt uit het gebied en zorgt voor vertrouwen en draagvlak. De
leden van de commissie zijn grotendeels verantwoordelijk voor het bewaken
van de stappen gedurende het proces. Gezamenlijk stellen zij de regels en de
randvoorwaarden vast.
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Zuidvleugel
Randstad

7. AFRONDING
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Zouwespons en Binnenwaard samen geven richting en kleur aan een divers palet
van mogelijke ontwikkelingen in de kernrandzones van dorpen en steden. De
kernrandzones zijn de plekken waar de transitie van het landschap als eerste gestalte
zou kunnen krijgen.

6. WAARDENVOUCHER
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KERNRANDZONES

5. WAARDENBANK
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Kortom, meerwaardeverkaveling moet leiden tot maximale meerwaardecreatie
voor het brede palet aan boeren in de A5H. We onderscheiden drie
complementaire richtingen:
1. Het realiseren van lagere kosten door maximaal gebruik te maken van lokale
resources
2. Meer inkomsten via het leveren van diensten aan de omgeving/de burger
3. Meer inkomsten via het voedsel dat uit het gebied voortkomt met kortere
ketens en bijzondere producten.

4. WAARDENKAART
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Tussen Brandwijk en Molenaarsgraaf

Binnenwaard
&
Zouwespons

3. DOELSTELLINGEN & TOETSINGSKADER

Co

Kernrandzones

2. BEGRENZING GEBIED

+ Melk

Binnen ons plangebied zetten we in op twee grote landschappelijke ingrepen.
Ten eerste de ontwikkeling van een biodiverse Binnenwaard en ten tweede een
grootschalig bosgebied in de hogere delen op de overgang van Alblasserwaard naar
Vijfheerenlanden; de Zouwespons.

Traditioneel focust de Nederlandse landbouw zich op kostenbesparing door
schaalvergroting. Het cultuurtechnische model van de ruilverkaveling sluit
daar naadloos op aan door het vergroten van kavels en het klassieke “ruimte
om te boeren”. Het mag duidelijk zijn dat er gebieden buiten A5H en NL zijn,
die zich beter lenen voor die schaalvergroting en specialisatie. Binnen A5H zijn
er juist kansen voor differentiatie en ‘boerendiversiteit’. Anno 2020 zien we
gelukkig nog steeds de waarde van het boerenbedrijf in het landschap, maar
tegelijkertijd lijkt de afstand tussen boer en burger steeds groter te worden.
Cruciaal voor ‘boerendiversiteit’ is het potentiële verdienvermogen van het
boerenbedrijf of van coöperaties van boeren. Een verdienvermogen wat op
langetermijn houdbaar is en generaties lang mee kan gaan, doordat bedrijven
door het koppelen van functies steeds meer waard worden. De principes
van de kringlooplandbouw zijn leidend; alles wat de mens rechtstreeks
kan eten staat centraal. Vee wordt zoveel als mogelijk gevoed op basis van
reststromen en produceert waardevolle mest. Herkauwers als koeien hebben
een bijzondere rol, omdat ze kruidenrijke en nattere graslanden kunnen
omzetten in hoogwaardige melk en vlees. Via kortere ketens verkleinen we de
afstand tussen boer en burger en het verdienvermogen wordt aangevuld met
de levering van maatschappelijke diensten als waterberging, CO2-opslag en de
versterking van biodiversiteit.

1. WAARDENCOMMISSIE

+ Gruttomelk
+ Bodemdalingskaas
+ Vegaburgers

BINNENWAARD & ZOUWESPONS

1. Een weerbaar en divers landschap creëren op basis van een vitale bodem en een
volhoudbaar watersysteem
2. Het sluiten van regionale kringlopen en creëren van nieuwe verdienmodellen voor de
grondeigenaren
3. Het verkleinen van de afstand tussen boer en burger

Ammerse Boezem

‘WAARDENVERKAVELING’
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Wij introduceren een stappenplan om sámen te
komen tot een Waardenverkaveling als invulling van
een ruilverkaveling 2.0. Was de ruilverkaveling na de
tweede wereldoorlog gericht op ‘Nooit meer honger’,
de Waardenverkaveling is gericht op ‘Meerwaarde door
gedeelde waardering’. Gebaseerd op respect voor ieders
handelen, toekomstbestendige verdienmodellen en de
keuzevrijheid om zelf je plek te vinden in het nieuwe
meerwaardenlandschap.

ZUIDVLEUGEL RANDSTAD
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Hoe kunnen we de boer helpen op weg naar een
volhoudbare toekomst? Een toekomst met een goed
belegde boterham, een toekomst met een minder grote
afstand tussen boer en burger, een toekomst die inspeelt
op de grote maatschappelijke opgaven waar we voor staan?

+Strooisel uit Zouwe Spons
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et huidige landschap van de
Alblasserwaard-Vijfheerenlanden (A5H)
wordt gekenmerkt door openheid, water,
molens, weilanden, koeien, melk én kaas. Maar
ook boomgaarden, populieren en knotwilgen
aan lange linten die alles met elkaar verbinden.
Dit typisch Hollandse landschap piept en knarst
in zijn voegen; bodemdaling door oxidatie
van het veen, een watersysteem dat tegen
zijn grenzen aanloopt, te veel stikstof en de
transitie van de landbouw die om principiële
keuzes vraagt. Niet alles kan meer overal.

Donkse
Laagten

Blauw dooraderde
Zouwespons

Binnenwaard beweegt
mee met seizoenen

NAJAAR
In het najaar wordt het waterpeil overal
weer opgezet naar hoogwaterniveau,
nadat alle percelen zijn gemaaid en het
hooi opgeslagen voor de winter.

Alblas

ZOMER
In de zomer gaat het jongvee naar
de hooilanden op de veldkavels die
langzaam opdrogen.

Ondergrond
als basis

Tiny houses zijn volledig zelfvoorzienend en kunnen een plek vinden in een
van de vele bosranden of boskamers. Ouders kunnen voor hun kinderen
een ‘duurzame zilvervlootrekening’ openen door een stuk bosgebied in de
Zouwespons aan te kopen. Hoe hoger de bomen, hoe groter het (tiny) house
voor de kinderen.

Giessen

Huidige situatie, zuidelijke entree Bleskensgraaf, in het hart van de Binnnenwaard

Het adaptieve landschap van de Binnenwaard met wandelroute langs de tussenboezem en collectieve hooischuren aan de horizon

De Zouwespons met broekbossen en de mogelijkheid om je eigen tiny-house te bouwen in het riet.

