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Verdieping
Een verslag van de bijeenkomst van leergemeen-  
schap Water en Ruimte op 20 oktober in het 
districtskantoor van waterschap Aa en Maas in 
Cuijk. Dat deden ze aan de hand van het gebieds-
ontwikkelingsproject Maasoeverzone Cuijk. 

Terugkijken met...
Martijn van Heereveld (beleidsmedewerker 
watertoets voor het districtskantoor in Cuijk)
blikt terug op de bijeenkomst.

Reacties van deelnemers
Martin Peeters (beleidsmedewerker RO bij de 
gemeente Gennep) en Johan van de Wiel 
(managing consultant bij adviesbureau Geofoxx ) 
vertellen over de bijeenkomsten van de 
leergemeenschap Water. en Ruimte 

Verrassende uitkomsten
Deze keer geen gouden tips, maar conclusies 
van discussiegroepjes over enkele aspecten van 
het gebiedsontwikkelingsproject. 

Inhoud

Agenda
Dinsdag 17 november van 12.30 tot 16.30 uur 
Landelijke leergemeenschap Water en Ruimte: 
Verbinden en versterken van water en ruimte
Locatie: Stadhuis Zwolle, Grote Kerkplein 15, Zwolle 

Dinsdag 8 december van 13.15 tot 17.00 uur 
Bijeenkomst leergemeenschap Noord: 
Water(overlast) en hitte – stresstesten en 
waterbergingsbank
Locatie: Provinciehuis Friesland, Tweebaksmarkt 52, 
Leeuwarden

Donderdag 28 januari 2016
Bijeenkomst leergemeenschap Oost:  Droogte: hoe kun je 
daar op anticiperen? 
Locatie: nog niet bekend 

26

2 Water- en Ruimteberichten #3



Verder met...

Maarten Hoorn opende de bijeenkomst. Hij is de opvolger van 
Senay Ozdemir en gaat de komende tijd namens Platform 31 de 
verschillende leergemeenschappen ondersteunen. Daarna nam 
Esther von Wersch, gebiedsadviseur bij waterschap Aa en Maas het 
woord. Zij heette iedereen welkom en ging kort in op het 
Waterbeheersplan 2016 – 2021 van Aa en Maas, dat nadrukkelijk is 
gericht op samenwerking met andere partijen in het beheergebied. 
Ook vertelde ze over het ‘Impactproject klimaatbestendig Land van 
Cuijk’. Hierin werkt het waterschap samen met vijf gemeenten en 
de provincie Noord-Brabant om het gebied de komende jaren 
klimaatbestendig te maken. Inmiddels is onder andere een 
klimaatkaart gemaakt waarop is aangegeven op welke locaties het 
in de toekomst te nat, te droog en te warm dreigt te worden. Ook is 
een tuinvergroeningsactie gestart. Doel van deze actie is bewoners 
te stimuleren verharding in hun tuin te vervangen door groen. Dat 
zorgt ervoor dat regenwater in de grond infiltreert en niet afstroomt 
naar het riool, zodat dit minder snel overbelast raakt. 

Focus op 
perspectieven

Wiak-ervaringen
Gert Middel van waterschap Peel en Maasvallei en lid van het 
kernteam Zuid, dat de bijeenkomsten voorbereidt, was de 
volgende spreker. Hij blikte terug op de vorige bijeenkomst die 
over ‘wiaken’ ging, ‘werken in andermans keuken’ en vertelde 
over zijn eigen ervaringen hiermee. Middel is accountmanager 
voor zes gemeenten. Bij een hiervan, de gemeente Bergen, liet hij 
weten graag iets meer over ruimtelijke ordening te willen leren. 
Als reactie hierop werd hij uitgenodigd om tijdens een speciale 
RO-dag mee te komen lopen. Dat is Middel uitstekend bevallen: 
“Ik heb veel geleerd, mijn netwerk verbreed en veel bewondering 
gekregen voor het werk van planologen.”
Na deze ervaring benaderde Middel een andere accountgemeen-
te met de vraag om een keer tien dagen te kunnen meelopen. 
Daarbij gaf hij aan dat hij de taal van RO’ers beter wilde leren, 
hun procedures wilde snappen en wilde zien hoe ze met hun 
stakeholders werkten. Tot nu toe heeft hij nog geen reactie 
gehad. Middel vermoedt dat dit komt omdat hij te veel leerpun-
ten heeft genoemd, waardoor voor de andere partij de drempel 
te hoog wordt. Hoe zorgt die er immers voor dat hij al zijn 
leerdoelen daadwerkelijk realiseert. Ondanks deze ervaring is 
Middel nog steeds enthousiast over wiaken. Hij raadt iedereen 
aan het te doen en er open in te stappen. Daarbij adviseert hij 
niet te veel te vragen en te verwachten.

Door welke brillen kun je allemaal naar een gebiedsopgave 
kijken? Daarover discussieerden de deelnemers aan de regionale 
leergemeenschap Zuid op 20 oktober in het districtskantoor van 
waterschap Aa en Maas in Cuijk. Dat deden ze aan de hand van 
het gebiedsontwikkelingsproject Maasoeverzone Cuijk. 
Onderdeel van het programma was een bezoek aan dit project.

Verdieping Profielpagina’s
Na Gert Middel kreeg Trudes Heems van de TU Delft het woord. 
Zij heeft met een aantal mensen nagedacht hoe de functie van de 
leergemeenschappen verder kan worden versterkt. Heems 
constateert dat tijdens de bijeenkomsten van de leergemeen-
schappen vrijwel alle deelnemers doordrongen zijn van nut en 
noodzaak ervan. Weer terug op de eigen werkplek zakt dit besef 
vaak weer snel weg. Onder andere omdat je als deelnemer niet 
meer goed weet wie er allemaal waren en wat iedereen doet. Om 
andere deelnemers ‘in beeld’ te houden heeft Heems samen met  
Jesse Poppema een plan voor profielpagina’s uitgewerkt. Op deze 
geprinte pagina kunnen deelnemers een foto van zichzelf plakken 

en kort aangeven wat ze doen, wat hun expertise is, waar 
anderen hen kunnen vinden, waar ze graag meer van willen 
weten en waar anderen hen voor kunnen bellen. Tijdens de 
bijeenkomst werden spontaan al foto’s gemaakt en tekstjes 
geschreven. Aan het einde van de dag leverde dit al een flinke 
stapel persoonlijke profielen op. Het plan is om deze pagina’s te 
bundelen en vervolgens onder de deelnemers van de leerge-
meenschap te verspreiden.

Cuijkse Maasoeverzone 
Na deze inleidende verhalen gaf Martijn van Heereveld, beleids-
medewerker Watertoets bij waterschap Aa en Maas, een toelich-
ting op het middagprogramma met als thema perspectieven: met 
welke blik(ken) kijken verschillende partijen naar een gebiedsop-
gave? Om dit thema concreet te maken, was het gekoppeld aan 
het gebiedsontwikkelingsproject Cuijkse Maasoeverzone. In dit 
gebied, dat grenst aan de Maasdijk, stonden voorheen een 
portiekflat, een verouderd zorgcentrum en seniorenwoningen. Op 
de Maasdijk lag jarenlang een drukke doorgaande weg. In 2005 
werd een masterplan vastgesteld voor de herinrichting van het 
gebied. De planvorming verliep relatief eenvoudig omdat de 
panden en grond in het gebied in eigendom waren van slechts drie 
eigenaren: de gemeente Cuijk, een zorgcentrum en een woning-
bouwcorporatie. De vierde partij die bij het project is betrokken, is 
het waterschap Aa en Maas, dat de Maasdijk beheert en onder 
andere verantwoordelijk is voor waterveiligheid. 

Woontorens
Bij de herinrichting van de Maasoeverzone hebben de betrokken 
partijen intensief samengewerkt. Inmiddels is een deel van de 
bestaande bebouwing gesloopt en vervangen door nieuwbouw, 
met een aantal hoge woontorens pal aan de dijk. De dijk zelf is 
versterkt en de doorgaande weg is vervangen door een weg met 
aan beide zijden een fietsstrook. Het aantal auto’s op de weg is 
drastisch verminderd door de aanleg van een rondweg. De 
deelnemers kregen de opdracht om te achterhalen vanuit welke 
perspectieven de gemeente, de corporatie en het waterschap aan 
het project hebben gewerkt. Daarvoor gingen ze in drie groepen 
langs bij vertegenwoordigers van deze drie partijen die op 
verschillende plekken in het gebied stonden. De vertegenwoordi-
gers gaven een korte toelichting op hun perspectief, waarna de 
deelnemers hen van alles konden vragen.

Tips
Terug in het kantoor van Aa en Maas werden de perspectieven 
besproken. Hiervoor had Willem Messer, beleidsadviseur Water en 
Ruimte bij Aa en Maas en lid van het kernteam, een speciale 
werkvorm bedacht. Hij nodigde alle deelnemers uit een open  
vraag op te schrijven over iets wat henzelf had verbaasd. In kleine 
groepjes bespraken de deelnemers vervolgens elk een paar 
vragen, waarna ze er een uitkozen om kort te presenteren. Dat 
leverde verrassende uitkomsten op en een aantal tips voor het 
waterschap, de gemeente en de ontwikkelaar voor het vervolg van 
het project.
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“Ik heb veel geleerd, mijn netwerk 
verbreed en veel bewondering
gekregen voor het werk van 
planologen.”



Dat zegt Martijn van Heereveld van waterschap Aa en Maas 
voortbordurend op de uitdrukking ‘een foto zegt meer dan 
duizend woorden’. Hij blikt uiterst tevreden terug op de 
bijeenkomst van de leergemeenschap Zuid in Cuijk, waarbij de 
deelnemers onder andere een gebiedsontwikkelingsproject 
bezochten.

Van Heerveld is beleidsmedewerker watertoets voor het districts-
kantoor in Cuijk. Hij is bij veel projecten al in een vroeg stadium 
van de planvorming betrokken om te bekijken welke waterbelan-
gen er zijn en of die voldoende worden behartigd. Na de zomer 
werd hij door collega en kernteamlid Willem Messer benaderd. 
Van Heereveld: “Het kernteam wilde graag iets doen met 
perspectieven en vroeg aan mij of ik een project wist dat daar 
goed bij aansloot. Na enig nadenken heb ik het project 
Maasoeverzone aangedragen. Bij dat project zijn niet alleen 
verschillende partijen betrokken met elk een eigen perspectief, 
het lag ook in de buurt van ons kantoor zodat we er eenvoudig 
langs konden gaan.”

Succesfactor
“Bij dit project is een belangrijke succesfactor dat er binnen het 
relatieve grote projectgebied maar drie eigenaren waren: de 
zorginstelling met een zorgflat die niet meer aan de normen 
voldoet, de woningcorporatie met onder meer een groot aantal 
verouderde seniorenwoningen en de gemeente die het dorp weer 
naar de Maas wilde richten en daartoe de barrièrewerking van de 
oude drukke provinciale weg op de dijk wilde verminderen. 
Doordat deze drie partijen allemaal wat wilden veranderen in het 

gebied, kwamen ze vrij snel tot een gezamenlijk plan voor de 
herontwikkeling. Als Aa en Maas hadden we geen direct belang 
om mee te doen. Er lag immers een dijk die voldeed aan onze 
eisen. Vanuit ons streven om altijd met een open houding naar 
plannen van anderen te kijken, hebben we echter besloten om de 
plannen van de drie andere partijen te faciliteren zonder ons eigen 
belang uit het oog te verliezen. Uiteindelijk heeft dat ertoe geleid 
dat we anticiperend op de toekomst de dijk alvast hebben 
versterkt, waarbij de gemeente een deel van de versterking heeft 
gefinancierd.”

Verrassend
“Door tijdens de leergemeenschap met de betrokkenen partijen in 
gesprek te gaan, hebben de deelnemers volgens mij een goed beeld 
gekregen van de verschillende perspectieven. Het sterke daarbij was 
dat die gesprekken plaatsvonden op diverse locaties in het 
plangebied, waardoor mensen ook echt hebben ervaren wat daar 
allemaal is gebeurd. Wat ik zelf heel verrassend vond, is dat elke 
groepje deelnemers  een ander gesprek met de partijen had 
gevoerd. Ook de deelnemers aan de leergemeenschap hebben dus 
eigen perspectieven en interesses met bijbehorende accenten.”

Verder met...

“Een veldbezoek zegt 
meer dan duizend 
foto’s”

“Terugkijkend vind ik het een heel geslaagde bijeenkomst. De 
gevarieerde achtergrond van de deelnemers heeft daaraan zeker 
bijgedragen. Zo is het leuk om de meningen van mensen uit een 
ander werkveld te horen. Eigenlijk zie ik maar één ding dat beter 
had gekund. Ik vind het jammer dat de vertegenwoordigers van de 
corporatie en de gemeente niet meer aanwezig waren toen de 
deelnemers hun ervaringen en verbazingen met elkaar uitwissel-

den. De afronding was completer geweest als de deelnemers de 
reacties van de gemeente en de corporatie hierop hadden kunnen 
horen. Als service achteraf hebben we de belangrijkste ervaringen 
en verbazingen nu via de mail met de gemeente en corporatie 
gedeeld.” 

Terugkijken met...
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“Het kernteam wilde graag iets doen 
met perspectieven en vroeg aan mij of 
ik een project wist dat daar goed bij 
aansloot.”

“‘Door tijdens de leergemeenschap met 
de betrokkenen partijen in gesprek te 
gaan, hebben de deelnemers volgens 
mij een goed beeld gekregen van de 
verschillende perspectieven”



Er is goed gecommuniceerd 
over het project

Na de presentatie van de plannen was er 
veel weerstand bij de lokale bevolking. Zo 
werden 3.000 handtekeningen verzameld 
van tegenstanders. Ondanks deze 
weerstand in het begin, is er uiteindelijk 
geen enkel bezwaarschrift ingediend. De 
indruk is dat dit komt door goede 
communicatie. De bezwaren zijn erkend en 
de betrokken partijen hebben hier ook 
serieus op gereageerd, open en zonder 
feiten te verdoezelen. Tegelijkertijd zijn de 
voordelen van het plan benadrukt: het 
dorp weer gericht naar de Maas en vanuit 
de woontorens een prachtig uitzicht over 
de rivier en de Mookerheide.

Gemiste kansen

De drukke doorgaande provinciale weg op 
de dijk – die een haast onneembare 
barrière vormde tussen het dorp en de 
Maas – is vervangen door een weg met aan 
beide zijden een fietsstrook. Dit is ten 
opzichte van de oude situatie een enorme 
verbetering. Over deze weg rijden in beide 
richtingen echter nog steeds vrij veel 
auto’s en er zijn geen veilige plekken voor 
voetgangers. Het idee is dan ook dat er 
kansen zijn gemist en het aantrekkelijker 
had gekund. Bijvoorbeeld door al het 
autoverkeer van de dijk te weren en met 
brede trappen mensen als het ware uit te 
nodigen naar de Maas te komen.

Misschien niet heel diepgravend, maar wel erg zinvol

Met die woorden typeert Martin Peeters, beleidsmedewerker RO 
bij de gemeente Gennep, de bijeenkomsten van de leergemeen-
schap Water en Ruimte. Per keer bekijkt hij of het thema voor hem 
en zijn werk van belang is.

“Ik kom vaker, maar loop niet alle bijeenkomsten af”, vertelt 
Peeters. “Deze keer sprak het thema me aan. Binnen de gemeente 
Gennep zijn we druk bezig met de nieuwe Omgevingswet. We 
willen toe naar een soort ‘uitnodigingsplanologie’. Hoe kunnen 
we andere partijen bij onze plannen betrekken? Hoe kunnen we 
als gemeente de plannen van anderen faciliteren en hoe kunnen 
we al in de voorbereidingsfase tot win-winsituaties komen? 
Tijdens zo’n veranderingsproces vind ik het zinvol om te kijken 

hoe anderen dat doen. Het mooie van de leergemeenschappen is 
dat je met mensen met heel verschillende achtergronden aan tafel 
zit. Je kunt in hun keuken kijken en je aan hen spiegelen. Dat werkt 
erg inspirerend. Wat me opvalt is dat de meeste overheidsorgani-
saties eenzelfde ontwikkeling doormaken. Ze willen projecten 
integraler aanpakken in samenspraak met stakeholders en 
maatschappelijke groepen. Natuurlijk is de ene organisatie daar 
verder in dan de andere, maar ze streven naar een vergelijkbaar 
doel. Wat dat betreft was de bijeenkomst was voor mij een 
bevestiging dat we op de goede weg zitten. En daarmee dus 
uiterst zinvol.” 

Verrassende uitkomsten

Reacties van deelnemers

Groen en klimaatadaptatie 
verdienen meer aandacht

Het sterke van het gebiedsontwikkelings-
project is dat er volop is gedacht in kansen 
en mogelijkheden. Helaas is er minder 
aandacht besteed aan groen en water bij 
de inrichting van de wijk. Waterveiligheid is 
nadrukkelijk meegenomen, maar klimaat-
adaptatie lijkt een beetje vergeten.

Is de burger voldoende 
gehoord?

Drie partijen die goed hebben samenge-
werkt en kansen zagen, hebben het project 

tot een succes gemaakt. Tegelijkertijd is de 
vraag in hoeverre de burgers zijn gehoord 
bij het maken van plannen. Zo is er 
uiteindelijk weinig gedaan om het gebied 
uitnodigend naar de Maas te maken. Zijn 
de burgers over dit aspect wel gehoord?

Waardevolle buitendijkse 
verblijfsfuncties

Bij de herinrichting van het gebied zijn ter 
hoogte van de kerk buitendijks diverse 
verblijfsfuncties gerealiseerd. Dit wordt 
zeer waardevol gevonden. Het buitendijkse 
gebied is toegankelijk via een coupure in 
de dijk. Deze coupure kan bij hoogwater 
worden afgesloten met een stalen rolluik.

Eigenheid

De nieuw gerealiseerde woonwijk aan de 
Maas geeft Cuijk een nieuwe uitstraling. 
Het centrum van Cuijk is kleinschalig en 
verrommeld. Om te zorgen dat heel Cuijk 
een nieuwe uitstraling en eigenheid krijgt 
is het wenselijk dat het centrum zodanig 
wordt aangepast dat het aansluit bij de 
nieuwe woonwijk.

“Het is elke keer weer interessant om te zien hoe anderen vraagstukken aanpakken”

Dat zegt Johan van de Wiel, managing consultant bij adviesbureau 
Geofoxx. Hij is bij allerlei gebiedsontwikkelingsprojecten betrok-
ken en vindt het belangrijk om te weten wat er zoal speelt en hoe 
anderen projecten ‘aanvliegen’. Van de Wiel: ”Een goede manier 
om daarachter te komen is het bijwonen van de bijeenkomsten 
van de leergemeenschap. Je kunt je daar spiegelen aan anderen en 
zien hoe zij met vraagstukken omgaan. Los daarvan is het zinvol 
om af en toe even uit de waan van de dag te stappen. Deze keer 
hebben we in groepjes gediscussieerd over een mooi en concreet 
project. De verschillende perspectieven waarmee je naar een 
opgave kunt kijken, stonden daarbij centraal. Dat sprak me erg aan 
en leverde verrassende uitkomsten op. Ik denk overigens dat er 
nog meer had kunnen uitkomen als er meer aandacht was gegaan 

naar zaken die tijdens het project moeizaam verliepen of dreigden 
mis te gaan. Door te bespreken hoe dit soort knelpunten uiteinde-
lijk is opgelost, kun je veel leren.”

Deze keer geen gouden tips, maar 
conclusies van discussiegroepjes 
over enkele aspecten van het 
gebiedsontwikkelingsproject Cuijkse 
Maasoeverzone waarover deelne-
mers zich verbaasden.
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