
Chantal Elferink (35), beleidsmedewerker Cluster 
Buiten bij de gemeente Bronckhorst, werd in 
november 2015 verkozen tot Jonge Amb
tenaar van het jaar. De criteria waren: 
vernieuwend, inspirerend en verbindend zijn en 
werken. De innovatieve aanpak die van nature 
in haar genen zit, is ook kenmerkend voor de 
tegenwoordige werkwijze van de gemeente: 
het motto is meegaan in de veranderende 
omgeving. Chantal brengt de nieuwe aanpak met 
passie in praktijk als projectleider van het ‘project 
Baakse Beek Vorden’. De gemeente wil de Baakse 
Beek beleefbaarder en zichtbaarder maken. Hoe 
pakt de eigentijdse werkwijze uit? 

‘We bedenken en doen het samen’ 
Chantal licht het proces toe: ‘We werken 

in dit project intensief samen met 
Waterschap Rijn en IJssel, Natuur-
monumenten, Provincie Gelder-
land en Geldersch Landschap & 

Kasteelen. 
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We wilden allemaal ‘iets’ in het gebied en beslo-
ten daarom, vanaf 2013, samen op te trekken. 
We hebben vanaf het begin ook de inwoners 
betrokken bij het maken van het plan. De eerste 
informatieavond, najaar 2014, gingen we blanco in 
en er vormde zich spontaan een werkgroep 
met 15 zeer enthousiast inwoners die 
meedachten over de inrichting. We bedenken en 
doen het samen en richten ons op mogelijkheden 
en niet op beperkingen. Zo groeien we als vanzelf 
toe naar gedeeld eigenaarschap: het plan is van 
ons allemaal en dat maakt het gelijk zoveel meer 
waard.’ 

Meedenken en meepraten kost tijd 
maar levert veel op
‘De overheid zorgt voor de basis, de extra’s kon-
den worden toegevoegd door de bewoners: dat is 
de bedoeling. Die extra’s financiert men dan zelf 
met vrijwilligerswerk of subsidies. Zo zijn we ge-
komen tot een andere inrichting van het park met 
een vlonderpad en zelfgekozen speeltoestellen op 
een gewenste locatie. Wie zijn wij als gemeente om 
alles te bepalen: de gebruikers moeten 

er juist gelukkig van worden!’ Na een 
intensief traject met de projectpartners, scholen, 
bewoners en werkgroepen is het ontwerp van het 
gebied tussen kasteel Vorden en kasteel Hackfort 
inmiddels rond. De vijf projectpartners en 15 
werkgroepleden presenteerden afgelopen 24 mei 
tijdens een inloopbijeenkomst het resultaat, dat 
goed werd ontvangen. ’Het kostte tijd om zover te 
komen: we gingen het gebied in om te praten met 
jongeren, scholen, verenigingen, allerlei groepen 
die er belang bij zouden kunnen hebben. Maar 
dan heb je uiteindelijk ook een plan dat gedragen 
wordt door zoveel mogelijk betrokkenen!’ 

Participatie: van bezuinigings
maatregel naar tevreden inwoners
‘Innovatief aan dit plan is ook dat niet alleen is 
meegedacht maar dat straks ook het onder
houd en beheer wordt gedeeld met 
de bewoners. De speelplek en het park wordt 
schoongehouden, de prullenbakken geleegd. Als 
wij met z’n allen blij zijn met onze woonomgeving, 
willen we er ook iets extra’s voor doen: dan is het 
ook je eigen plek.’
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Participatie ontstond ooit uit bezuinigingsmotie-
ven maar dat is inmiddels achterhaald. Chantal: 
‘Dat burgers meedoen levert meestal geen 
bezuinigingen op maar wel meer tevredenheid 
en invloed van inwoners op hun omgeving. De 
rol van de gemeente verandert. We moeten meer 
naar buiten! Nu zoeken we zoveel mogelijk de sa-
menwerking met de bewoners op, waar we maar 

kunnen. In het begin was er nog wantrouwen 
bij inwoners maar nu wordt gelukkig letterlijk 
gezegd: wat fijn dat we kunnen meedenken, wat 
een verschil met 10 jaar geleden.’ 
Niet alleen de Baakse Beek is met deze nieuwe 
werkwijze zichtbaarder geworden: ook de inwo-
ners laten zich steeds meer zien in de inrichting.
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Het ‘Project Baakse Beek Vorden’ in praktijk
Concreet houdt het plan ‘Baakse BeekVorden’ in 
dat de stuw Horsterkamp vispasseerbaar wordt 
gemaakt. In het gebied tussen de Baakseweg bij 
Kasteel Hackfort tot de spoorlijn Zutphen-Win-
terswijk worden oevers natuurlijker ingericht en 
ontstaat een mini-natuurgebied van ongeveer 4 
hectare. Daarnaast wordt, samen met Na-
tuurmonumenten, 10 hectare nieuwe natuur 
gerealiseerd. De Baakse Beek in Vorden wordt 
niet alleen mooier en natuurlijker, bewoners 
en bezoekers kunnen er straks ook meer 
van genieten. Zo wordt een nieuwe fietsbrug 

aangelegd in het park, de wandelroutes worden 
verbeterd en uitgebreid, natuurlijke speelmoge-
lijkheden en een voorde (doorwaardbare plaats 
via enkele stenen) worden gerealiseerd en een 
verbeterde verbinding vanuit het dorp naar de 
Baakse Beek. Vorden beschikt inmiddels al over 
een nieuw toekomstbestendig dorpshart. Het 
aanleggen van de verbinding vanuit het cen-
trum naar de wijk Vorden zuid start najaar 2016. 
De overige werkzaamheden starten voorjaar 
2017. Voor meer informatie: http://www.wrij.
nl/thema/actueel/projecten/kern-vorden

http://www.wrij.nl/thema/actueel/projecten/kern-vorden
http://www.wrij.nl/thema/actueel/projecten/kern-vorden
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Lichtenvoorde en 

het water: hoe 
staat het ervoor? 

Een opfrisser: wat speelt er?
Lichtenvoorde ligt aan de rand van het Winters-
wijks plateau. De drie beken ten oosten van het 
dorp voeren het regenwater af naar de Nieuwe 
Beek. Vlak voor de kern van Lichtenvoorde 
komen de drie beken samen. Bij hevige regen-
val kan er zoveel water samenkomen dat de 
Nieuwe Beek de hoeveelheid water niet aankan 
en het water buiten de oevers treedt. Dit kan 
leiden tot wateroverlast en dus financiële én 
emotionele schade. Het waterschap en 
de gemeente Oost Gelre willen dit in de 
toekomst zoveel mogelijk voorkomen. Daarvoor 
hebben zij in december 2015 een samenwer-
kingsovereenkomst ondertekend.

Plan van aanpak
De themagroep Water - een samenwerkings-
groep van betrokkenen uit het gebied, Water-
schap Rijn en IJssel en gemeente Oost Gelre - is 
in 2014 en 2015 diverse keren samengekomen. 
Tijdens die werksessies zijn uitgangspunten 
opgesteld en oplossingen uitgewerkt. Er zijn 

retentiegebieden aangewezen waar het water-
schap, tijdens overlast, het water kan vasthou-
den en tijdelijk kan bergen. Ook is bepaald waar 
de noordelijke en zuidelijke bypass 
om de kern van Lichtenvoorde heen 
wordt gerealiseerd. ‘De planning was om in 2016 
te starten met de uitvoer. Dit voorjaar bleek 
extra rekenwerk nodig rondom de capaciteit van 

de afvoer. Dat heeft ook gevolgen voor de 
retentiegebieden: de locaties blijven zoals 

die in 2015 zijn gepresenteerd 

https://www.facebook.com/baaksebeek
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maar er worden wel nieuwe ontwerpen ge-
maakt. Na de zomer bespreken we deze met 

bewoners, betrokken en deskun-
digen binnen de themagroep. 

Daarna volgt de presen-
tatie aan een breder 
publiek,’ licht Dorine 
Spanjers namens 
het waterschap 

toe. ‘De planning is om 
in 2017 te starten met 
de aanleg van de reten-
tiegebieden.’

Nieuw gezicht
De afgelopen jaren was Diederik Speksnij-
der contactpersoon en projectleider voor 
het project Lichtenvoorde. Omdat hij andere 
werkzaamheden heeft opgepakt binnen het 
Waterschap, is begin 2016 een nieuwe project-
leider aangetrokken: Dorine Spanjers.
Dorine heeft ruime ervaring met 
gebiedsprocessen in het landelijk 
gebied. ‘De concrete opgave in het gebied 
spreekt me erg aan. Samen met een project-
team van specialisten en met aandacht voor de 
omgeving werken we toe naar de afronding van 
het ontwerp en de benodigde procedures en 
de start van de uitvoering.’ Dorine is bereikbaar 
per telefoon op 06-54139274 of per mail via 
d.spanjers@wrij.nl.

mailto:d.spanjers%40wrij.nl?subject=Lichtenvoorde%20en%20het%20water
https://www.facebook.com/baaksebeek


Wolfersveen is een gebied dat vroeger 
veenrijk was. Het veen werd in de loop der 
eeuwen afgegraven en liet een relatief schra-
le grond achter. Het waterschap heeft het 
gebied qua waterbeheer tegenwoordig goed 
onder controle maar het kan altijd beter, 
aldus Peter Brokke, omgevingsmanager van 
het Waterschap Rijn en IJssel. Hij is van de 
praktische aanpak en organiseerde op 6 juli 

een fietstocht door Wolfersveen, om de situ-
atie ter plekke met een team van vijf betrok-
ken collega’s te bekijken om de puntjes op 
de i te zetten. Bert Sloetjes en Jacob Vreeling 
van LTO fietsten mee.

Gevoelig gebied
‘We hebben genoeg vergaderd en dikke onder-
zoeken over dit gebied gemaakt. Het is in dit 
stadium daarom interessanter om in het gebied 
zelf de laatste knelpunten op te zoeken en daar 
samen oplossingen voor te bedenken. Gezien 
het feit dat het Wolfersveen vlak is, blijft het 
een gevoelig gebied voor water
overlast. Schoonhouden van de watergangen 
is hier erg belangrijk- en de grootste zorg van 
het gebied - en dat doen we dus ook.’
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Ter plekke
Tijdens de fietstocht werd bij een aantal sloten 
gestopt en bleek de waterstand aan de lage 
kant. ‘De wens vanuit het gebied is om het peil 
steeds secuur te beheren binnen de afspra-
ken. Dat doen we handmatig en dat zullen we 
zo blijven doen, bijvoorbeeld om verwachte 
piekbuien zoveel mogelijk in de sloot op te 
kunnen vangen. Het gebied vraagt 
om een constante aanpassing, 
dat ontdekten we nu ook weer,’ vertelt 
Peter. Bij de Veengoot kwam ter sprake 
dat op het moment van piekbuien het 
water vanaf de stuw stroomopwaarts zou 
kunnen gaan opstuwen. Ter plekke werd 
besloten dat het waterschap zal nagaan 
of een ruimere bedding dit probleem 
zou kunnen voorkomen. 

Verdere verbeteringen
Concluderend is de opbrengst van de veldtocht 
dat het beheer op orde is. Verdere verbeterin-
gen liggen vooral in de handen van de 
agrariërs zelf. Verslemping tegengaan en 
verstandig omgaan met teeltechnieken en het 
incalculeren van wateroverlast- en droogterisi-
co’s zijn belangrijke succesfactoren. Het project 
‘Vruchtbare kringloop’ slaat goed aan. ‘Het blijft 
een gevoelig gebied. LTO en het waterschap 
gaan samen kijken of verdere voorlichting, 
bijvoorbeeld een tweede waternetwerkbijeen-
komst, wenselijk is.’ 
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Om de omschakeling van gangbare naar 
biologische landbouw economisch aantrek-
kelijker te maken en onnodige hindernissen 
daarvoor weg te nemen, gaat de overheid 
een borgstellingsregeling treffen voor het 
benodigde werkkapitaal tijdens de omscha-
keljaren. 

Markt biologische 
landbouwproducten groeit
Het kabinet ziet biologische landbouw als een 
vorm van duurzame landbouw die een goed 
voorbeeld is van ‘groene groei’, dus landbouw 
die in balans is met de omgeving en een eigen 
verdienmodel met meerwaarde voor de onder-
nemer realiseert. De markt voor biolo
gische landbouwproducten groeit, 
met name in de EU en de VS, door verkoop via 
supermarkt en foodservice. De biologische 
productie in Nederland groeit minder snel, 
waardoor het relatieve marktaandeel van de 

Nederlandse biologische land- en tuinbouw 
afneemt, terwijl er juist (export-)kansen liggen 
(bron: Trendrapporten export 2015 van Bionext 
in opdracht van het Ministerie van Economische 
Zaken). 

Kosten gaan voor de baten uit
De groei van de biologische landbouw is één van 
de sporen waarlangs de Nederlandse landbouw-
sector zich duurzaam(er) en concurrerend(er) 
kan ontwikkelen. Echter, tijdens de omscha-
kelperiode moeten de regels voor biologische 
productie worden toegepast, maar kunnen 
de producten nog niet als biologisch worden 
verkocht. Deze periode kan tot 3 jaar duren, 
afhankelijk van de soort productie. Het om-
schakelende land- of tuinbouwbedrijf heeft dus 
al wel extra kosten (zoals extra arbeidskosten, 
kosten voor biologische mest en plantmateriaal, 
opleiding en advies) maar nog niet de inkomsten 
omdat de producten nog niet als biologisch 

Nieuwe 
ontwikkeling: 

overheid 
ondersteunt per 

2017 ‘groene groei’ 
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afgezet mogen worden; de kosten gaan voor de 
baten uit. Er is een werkkapitaal-financiering 
nodig om liquiditeitstekort tijdens de omscha-
keljaren te voorkomen. Als de ondernemer geen 
aanvullende financiële zekerheden kan bieden, 
zal de bank geen aanvullende financiering van 
werkkapitaal beschikbaar stellen. Dit euvel komt 
in de praktijk vaak voor en de markt lost dit niet 
zelf op.

Nieuwe borgstellingsregeling per 
januari 2017 
De overheid wil daarom de omschakeling van 
gangbare naar biologische landbouw faciliteren 
door de introductie van de mogelijkheid van 
borgstelling voor het werkkapitaal dat hiervoor 
nodig is, als onderdeel van het investeringsplan 
voor de omschakeling. Deze nieuwe faciliteit is in 

samenwerking met de banken voorbereid, zodat 
zij kredietverstrekking voor werkkapitaal tijdens 
de omschakelperiode kan verstrekken. De nieu-
we borgstellingsregeling verlaagt daarmee een 
van de belangrijkste door de sector aangegeven 
drempels voor gangbaar producerende boeren 
en tuinders om hun bedrijf om te schakelen naar 
biologische productie. Deze voorziening wordt 
opgenomen in de binnenkort te publiceren nieu-
we regeling Borgstelling MKB-landbouwkredie-
ten, opvolger van de Garantstelling Landbouw, 
die per 1 januari 2017 opengesteld wordt. In 
de tussenliggende tijd bereiden de banken zich 
voor op de nieuwe borgstellingsregeling.

(Bron: Kamerbrief Ministerie van Economische 
Zaken d.d. 6 juni 2016)
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De derde en laatste Nieuwsbrief dit jaar zal 
‘Klimaatverandering’ als thema hebben: in die 
uitgave komen mensen en wetenswaardigheden 
aan bod die te maken hebben met (de 
gevolgen van) de klimaatverandering voor 

onze leefomgeving. Er zijn niet 
alleen bedreigingen maar 
ook kansen die zich aandienen, 
door bijvoorbeeld in woonwijken 
creatiever om te gaan met regenwater. 

Wat bijvoorbeeld te denken van 
interessante ontwikkelingen 
zoals Hemel(s)water, een 
prijswinnende variant op de regenton. 

Daarmee kan iedere particulier van regenwater 
(hemelwater) water voor huishoudelijk gebruik 
maken om bv. het toilet door te spoelen. 
Regenwater dat van het dak af stroomt, 
wordt opgevangen in een bak en via een 
membraanfilter gezuiverd tot drinkwater. 
Het dak van een eengezinswoning levert zo 
40 à 50 kubieke meter regenwater per jaar, 
voldoende voor de zuinige gebruiker met een 
waterbesparende douche. 

Volgende  
Nieuwsbrief met  

hot thema: Klimaat-
verandering
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Waterschap Rijn en IJssel ontmoet:
Rentmeester Eelco Schurer: 
Innovatief bezig in het op een na 
oudste beroep van de wereld 

Eelco Schurer (50) studeerde Bosbouw en Be-
drijfskunde in Wageningen en hoorde na zijn 
diensttijd voor het eerst over het bestaan van 
het beroep van rentmeester. ‘Ik wist niet dat 
het vak bestond, toen iemand er over vertel-
de, besefte ik direct: DAT is wat ik wil doen! De 
verbinding tussen buiten, erfgoed en mensen, 
een machtige combinatie om mee te werken.’ 

Een prachtige puzzel
Aan zijn huidige functie als rentmeester van land-
goed ‘t Medler ging een afwisselende loopbaan 
vooraf. Zo was hij, onder meer, 13 jaar lang in 
twee provincies rentmeester van de beleggings-
portefeuilles landelijk vastgoed van AMEV (het 
latere Fortis ASR), met als doel landgoederen en 
landbouwgronden op waarde te houden. ‘Dat 
werd een succes. Ik werkte samen met alle partij-
en die betrokken zijn bij verbeteren en ontwikke-

len van een bepaald gebied zoals recreatie, land-
bouw, bosbouw, cultureel erfgoed, waterbeheer, 
alles hangt met elkaar samen, elk 
onderdeel heeft effect op het geheel. Het is een 
prachtige puzzel en een soort schaakspel rondom 
natuur, grond, erfgoed en het vraagt veel overleg. 
Toen kwam de financiële crisis en die betekende 
voor mij een ommekeer. De bonuscultuur in de 
vermogenswereld begon me tegen te staan. Ik 
voelde me niet langer goed in die context en 
besloot te gaan.’

In dienst van Staatsbosbeheer
Na een jaar gewerkt te hebben als adviseur bij 
een ingenieursbureau, nam Eelco de stap naar 
zelfstandig ondernemerschap. Op dat moment 
kwam ook Staatsbosbeheer op zijn pad. ‘Staats-
bosbeheer wilde minder afhankelijk van subsidies 
zijn en meer ondernemend aan de slag. Ik werd 
teamleider van de rentmeesters in Oost-Neder-
land om er structuur en een andere cultuur te 
brengen: meer ondernemend denken en zijn. In 
die functie was ik vier jaar lang actief, tot 1 mei 
dit jaar. Nu ben ik, in loondienst van Staatsbos-

‘Mijn missie is: 
bezit doorgeven 
aan de volgende 

generatie, in een 
betere staat dan ik 

het aantrof’

Ondernemend Portret
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beheer, manager Radio Kootwijk (Veluwe) en 
rentmeester van dit ‘erf’.’ Eelco houdt kantoor in 
de imposante betonnen kathedraal - voorheen 
radiozendstation - en beheert het gebied, waar-
onder negen rijksmonumenten. 

Werken voor de tiende generatie
Een andere belangrijke werkgever in Eelco’s leven 
is sinds drie jaar de familie van Dorth tot Medler. 
Inmiddels de tiende generatie bewoont Huize 
Medler bij Vorden. ‘Tijdens een boekpresentatie 
kwam ik voor het eerst op het landgoed en na de 
kennismaking vroeg de familie me om rentmees-
ter van hun bezittingen te worden. Dat was een 
omslag. Ik vond het een uitdaging om voor een 
particulier de eigendommen te beheren en om 
te gaan met de emoties van particulier bezit. 
Daarnaast werd ik verantwoordelijk voor 
alles wat er op een landgoed speelt: 
personeel, vrijwilligers, administratie en finan-
ciën. Mijn opdracht is ook om de landgoedvisie 
2013-2023, die er al lag, verder te brengen. In 
tegenstelling tot vroeger is het nu zaak om het 
landgoed integraal te beheren. Allerlei vraagstuk-

ken spelen en alles haakt in elkaar. Ook vernieu-
wend is de manier waarop ik hier rentmeester 
ben: de ruimte en het vertrouwen die de eigena-
ren me geven. Ik investeer veel in communicatie. 
Oude blokkades en emoties staan een neutrale 
zakelijke omgang soms in de weg: het is mijn taak 
als rentmeester om te zorgen dat contacten goed 
verlopen.’

De schetsschuit: samen met de ge
meente Bronckhorst aan de slag
Toen Eelco als rentmeester/directeur op ‘t Medler 
begon, ontdekte hij al gauw dat er geen ge-
meentelijke beleid bestond voor landgoederen. 
De eigenaren werden beschouwd als doorsnee 
particulieren terwijl ze verantwoordelijk zijn 
voor belangrijk erf- en landgoed. ‘De gemeente 
Bronckhorst besefte dat en stelde een speciale 
ambtenaar aan, Bernard Pasman. Hij is nu de con-
tactpersoon tussen gemeente en landgoederen 
en denkt mee over de ruimtelijke ordening. Daar-
naast heb ik Landgoed ’t Medler voorgedragen, 
toen de gemeente een landgoed zocht als pilot 
voor een zogenaamde schetsschuit: 

‘Mijn missie is: 
bezit doorgeven 
aan de volgende 

generatie, in een 
betere staat dan ik 

het aantrof’

> vervolg
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een door meerdere partijen gedragen toekomst-
ontwerp maken voor het landgoed. De familie 
was daar aanvankelijk wat sceptisch over maar 
juist door aan te haken, kun je regie houden. We 
willen het landgoed ontwikkelen, duurzaam en 
innovatief, met aandacht voor de belangen van 
iedereen en met respect voor de familie. Zij willen 
geen passanten overal op het landgoed, dat is lo-
gisch. Maar 95% is al opengesteld en daar kunnen 
we ruimte bieden om wandelpaden te verbete-
ren, de Baakse Beek weer te laten meanderen (in 
samenwerking met het waterschap) en wellicht 
de vervallen theekoepel te laten herbouwen. Zo 

heeft iedereen baat bij samenwerking.’ Vijf
entwintig verschillende disciplines 
zaten inmiddels aan tafel tijdens de eerste twee 
bijeenkomsten op 18 april en 9 juni, verzameld 
rondom een grote kaart van het landgoed. ‘Het is 
een sociaal spektakel,’ lacht Eelco, ’maar er komt 
een lijn uit die het landgoed toekomstbestendig 
maakt. Dat is mijn taak als rentmeester: dat wat 
ik nu aantref verbeteren en ontwikkelen en beter 
doorgeven aan de volgende generatie van Dorth 
tot Medler.’

‘Mijn missie is: 
bezit doorgeven 
aan de volgende 

generatie, in een 
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