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Het grensoverschrijdend INTERREG project Living Vecht Dinkel heeft als hoofddoelstelling om de 
rivieren Vecht en de Dinkel weer grensoverschrijdend te versterken op gebied van waterbeheer en 
regionale economie. Hierdoor worden deze riviersystemen veerkrachtiger, robuuster en levendiger 
voor mens en dieren. Het programma onderscheidt de Vecht en de Dinkel als afzonderlijke rivieren 
waarbij elke rivier zijn eigen identiteit heeft, zowel vanuit water als vanuit het oogpunt van regionale 
economie. 

Een van de deelprojecten die aan bovenstaande hoofdoelstelling kan bijdragen betreft een 
grensoverschrijdend onderzoek en kennistransfer om ervaringen, randvoorwaarden en leerpunten 
uit te wisselen ten aanzien van de uitvoering van integrale waterbeheerprojecten in Duitsland en 
Nederland. Vanwege het grensoverschrijdende karakter van de Vecht en het Dinkelsysteem is er 
geen ‘natuurlijke’ governancestructuur, maar werkt een veelvoud aan overheden en partners 
grensoverschrijdend samen aan een meer natuurlijk riviersyteem. Het onderzoek en de workshops 
zijn verzorgd door Henk-Jan Kooij, Huub Ploegmakers en Sander Meijerink van de Radboud 
Universiteit. 

Uit eerder onderzoek is bekend dat er verschillen bestaan in de aanpak van rivierontwikkeling tussen 
Nederland en de Duitse deelstaten Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen en dat die verschillen 
leiden tot andere resultaten (Bos, 2017; Pergens, 2018). Op basis van deze studies en onderzoek naar 
rivierontwikkeling in andere gebieden bestaat er een goed beeld van de verschillen op algemeen 
beleidsmatig gebied en specifiek over de verschillen in de implementatie van de Europese 
Kaderrichtlijn Water (KRW) (Boezeman, Liefferink, & Wiering, 2019; Renner & Meijerink, 2018; 
Renner, Meijerink, & van der Zaag, 2018a, 2018b; Wiering, Liefferink, Kaufmann, & Kurstjens, 2018). 
Het ontbreekt echter aan inzicht in de aanpak van concrete uitvoeringsprojecten in het kader van 
rivierherstel en welke factoren invloed hebben op de uitvoeringspraktijk. 

Het hoofddoel van het onderzoek is om handelingsperspectieven te formuleren voor een versnelling 
van uitvoeringsprojecten op het gebied van natuur en water in het Vecht-Dinkel systeem. Om deze 
handelingsperspectieven te kunnen formuleren moeten we eerst een goed inzicht hebben in de 
succes-en faalfactoren voor de implementatie van natuur en waterprojecten. Daarbij kan het gaan 
om uitvoeringsprojecten in het Duitse of Nederlandse deel van het Vecht-Dinkelsysteem of om 
gezamenlijke uitvoeringsprojecten op de grens. We houden hierbij rekening met het onderscheid in 
de functieordening van de watergangen (A, B en C in Nederland, 1, 2 en 3 in Duitsland). 

Om de relevante factoren in beeld te brengen maken we gebruik van een eenvoudig 
beleidsanalytisch model, de zogeheten Beleidsarrangementenbenadering (Van Tatenhove, 2019). 
Volgens deze benadering kent een beleidsarrangement vier onderling samenhangende dimensies: (1) 
actoren en coalities, (2) hulpbronnen, (3) (in)formele regels en (4) discoursen (zie Figuur 1) .   

In dit onderzoek gebruiken we deze dimensies om arrangementen met betrekking tot de uitvoering 
van beleid te analyseren. Belangrijke vragen zijn dan welke (coalities van) actoren zijn betrokken bij 
de uitvoering van groen-blauwe en infrastructurele uitvoeringsprojecten, over welke juridische, 
financiële of andere hulpbronnen zij beschikken, welke beleidsideeën deze actoren hebben en 
volgens welke regels de interactie tussen deze actoren verloopt. De dimensies zijn behulpzaam om 
succes- en faalfactoren voor de uitvoering te ordenen. 



 

Figuur 1. Beleidsarrangementen benadering  

 

Zo kan de uitvoering van een project bijvoorbeeld mislukken omdat (1) belangrijke actoren niet zijn 
betrokken, (2) er onvoldoende financiële middelen zijn, (3) actoren andere ideeën hebben over nut 
en noodzaak of prioritering van het project of (4) omdat wet- en regelgeving of projectprocedures 
een goede uitvoering in de weg staan. 

De rapportage is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 leiden we de methode en aanpak in. In 
hoofdstuk 3 introduceren we het watersysteem van de Vecht en Dinkel en in hoofdstuk 4 schetsen 
we de institutionele context, omdat deze voor de betrokken landen en deelstaten verschillend is. In 
hoofdstuk 5 presenteren we de resultaten van het onderzoek en introduceren we een typologie van 
beleidsarrangementen per land. In hoofdstuk 6 worden de succes- en faalfactoren geïdentificeerd, 
waarna we in hoofdstuk 7 de conclusies presenteren. Tot slot worden in hoofdstuk 8 aanbevelingen 
gedaan ter verbetering van de implementatie van rivierherstelprojecten. 

 

 



Het onderzoek is kwalitatief van aard en gebaseerd op een aantal onderzoeksmethoden. Ten eerste 
is een secundaire analyse uitgevoerd van bestaande onderzoeken en documenten. De resultaten van 
deze analyse zijn vervolgens tijdens een eerste interactieve workshop besproken met betrokken 
professionals van het Vecht-Dinkel watersysteem (zie bijlage 1). Ten tweede is een aantal semi-
gestructureerde interviews afgenomen met professionals die betrokken zijn bij 
rivierherstelprojecten (zie bijlage 2). Deze interviews zijn gestructureerd op basis van de 
beleidsarrangementenbenadering en zijn in de eigen taal van de respondenten gehouden (zie bijlage 
3 voor de interviewguides). De interviews zijn opgenomen met toestemming van de respondenten en 
er is een verslag gemaakt dat ter goedkeuring is voorgelegd aan hen. Daarnaast zijn de interviews 
letterlijk (verbatim) getranscribeerd. Deze verslagen en transcripten zijn vervolgens geanalyseerd 
met behulp van de beleidsarrangementenbenadering en gestructureerd per project. Per land zijn 
succes- en faalfactoren geïdentificeerd per type rivierherstelproject. De resultaten van deze analyse 
zijn gepresenteerd tijdens een tweede interactieve workshop waarin deelnemers hebben 
gereageerd op de onderzoeksbevindingen. 

Conclusies en Aanbevelingen 
Op basis van het onderzoek hebben we verschillende succes- en faalfactoren geïdentificeerd bij de 
uitvoering van rivierherstelprojecten. In dit hoofdstuk formuleren we een aantal aanbevelingen 
waarmee rivier- en beekherstelprojecten in het Vecht-Dinkel systeem versneld kunnen worden. Deze 
worden in Tabel 1 gepresenteerd. Bij de geïdentificeerde succesfactoren (groen) geven we aan hoe 
deze meegenomen kunnen worden in de vormgeving van toekomstige projecten. Bij de faalfactoren 
(rood) bespreken we hoe daar bij toekomstige uitvoeringsprojecten op kan worden voorgesorteerd. 
De aanbevelingen die we hier doen zijn grotendeels gebaseerd op de ervaringen uit bestaande 
projecten met het omzeilen of zelfs helemaal wegnemen van deze belemmeringen.  

Tabel 1. Conclusies en aanbevelingen 

Dimensie Succes/faalfactor Aanbeveling 
Actoren Gebrek aan vertrouwen en draagvlak 

voor ingrepen in het watersysteem;  
Inzetten van hydrologische modellen om aan 
te tonen dat het overstromingsrisico beperkt 
is. Gezamenlijk grensoverschrijdend 
hydrologisch model (verder) ontwikkelen 

 Gebrek aan vertrouwen en draagvlak 
voor ingrepen in het watersysteem; 

Excursies organiseren naar succesvolle 
voorbeeldprojecten voor landgebruikers, 
vergunningverleners en toezichtautoriteiten 

 Samenwerking met belangrijke 
actoren uit andere sectoren dan het 
waterbeheer 

Samenwerking voortzetten met agrarische 
organisaties en visverenigingen, ook in 
Nederland.  

 Moeilijke projecten kunnen toch tot 
een succes gemaakt worden dankzij 
ondernemend leiderschap van 
individuen 

Ruimte bieden aan ondernemend leiderschap 
binnen organisaties door flexibele houding en 
gedrag 

Hulpbronnen Beperkte ruimte voor maatregelen 
door hoge gronddruk 

Maatregelen uitvoeren binnen het 
overgedimensioneerde profiel van beken en 
rivieren 

 Beperkte ruimte voor maatregelen 
door hoge gronddruk 

Verwerven van grond als lange-termijn 
activiteit en strategisch grond aankopen om 
in te zetten bij kavelruil 

 Beperkte ruimte voor maatregelen 
door hoge gronddruk 

Aansluiten bij gebiedsprocessen 
voortkomend uit stikstofproblematiek / 
opgaven voor N2000 met het oog op meer 
ruimte voor maatregelen (Landinrichting 2.0) 



 Beperkte ruimte voor maatregelen 
door hoge gronddruk 

Voor Nederland: werken met 
compensatiepool bij ingrepen in 
natuurnetwerk (NNN) zoals gebeurt in 
Duitsland 

 Structurele problemen financiering in 
Niedersachsen 

Gezamenlijke lobby inzetten om op 
deelstaatniveau tot oplossingen te komen 
voor gebrek aan voorfinanciering en 
bureaucratische afhandeling (zie rapport 
Reese et al., 2018) 

Dimensie Succes/faalfactor Aanbeveling 
(in)formele regels Onduidelijkheden 

verantwoordelijkheid KRW en gebrek 
aan implementatiekracht door 
principe van vrijwilligheid in 
Niedersachsen  

Gezamenlijke lobby inzetten om op 
deelstaatniveau tot oplossingen te komen 
voor onduidelijkheid verantwoordelijkheid en 
principe van vrijwilligheid (zie rapport Reese 
et al., 2018) 

 Relatief lage waarde  blauwe 
ecopunten t.o.v. groene ecopunten 

Verminderen verschil in waarde tussen 
groene en blauwe ecopunten via Verordening 

 Koppeling verantwoordelijkheid 
waterbeheer aan actoren met te 
weinig capaciteit 

(In)formele samenwerking met grotere 
organisaties stimuleren 

 Bestuurlijk mandaat en prioriteit voor 
projecten 

Gebruik maken van hogere prioriteit bij 
grensoverschrijdende projecten tussen 
Nederland en Duitsland; ook tussen Duitse 
deelstaten is dit mogelijk. 

Discoursen Het idee dat ingrepen in natuur- en 
landschap gecompenseerd moeten 
worden (ecopunten en grondbanken) 

Natuurcompensatie in Nederland 
institutionaliseren in wet- en regelgeving 
zoals in de Duitse situatie. Nederland kan veel 
leren van Duitse werkwijze ecopunten en 
grondbanken 

 Langetermijnvisie op ontwikkeling 
watersysteem 

Ontwikkelen van een grensoverschrijdende 
visie voor de Dinkel  

 Combinatie van rivierherstel en 
hoogwaterbescherming 

Het meekoppelen van rivierherstel met 
hoogwaterbescherming. 
 

 Combinatie van Natura 2000 doelen 
en KRW doelen 

Combinatie van KRW en N2000 heeft 
voordelen, maar er kan een tegenstelling 
ontstaan in doelen. Het risico van 
tegengestelde doelen kan voorkomen worden 
door de ontwikkeling van doelsoorten goed te 
monitoren en waar nodig in te grijpen (vb. 
project Losser-Gronau). 

 
Hierboven hebben we de aanbevelingen geformuleerd aan de hand van de vier dimensies van de 
beleidsarrangementenbenadering. Of rivierherstelprojecten daadwerkelijk uitgevoerd worden is vaak 
echter het gevolg van een complex samenspel van de verschillende dimensies. Daarom hebben we ook 
een aantal aanbevelingen geformuleerd die de verschillende dimensies tegelijkertijd adresseren. Deze 
aanbevelingen bespreken we op de volgende pagina’s.  

 

 



Handelingsperspectieven 
Na de uitvoering van het onderzoek zijn aanbevelingen gedaan ter verbetering van de implementatie 
van rivierherstelprojecten. Deze zijn vertaald naar de volgende handelingsperspectieven 

1. Ontwikkel voor het watersysteem van Vecht en Dinkel een gezamenlijke monitoring 
Er zijn veel actoren actief in het watersysteem van Vecht en Dinkel, er zijn verschillende eigenaren en 
‘maatregeldragers’, waardoor een totaaloverzicht van de ontwikkeling van het watersysteem 
ontbreekt. Vanwege het ontbreken van dit overzicht is het moeilijker om strategisch te werken aan 
de langetermijnontwikkeling van het watersysteem. Daarnaast ontbreekt een systematisch overzicht 
van de ecologische effecten van de maatregelen en worden er pragmatisch projecten ontwikkeld op 
plekken waar grondeigendom gunstig uitpakt voor projecten. De vraag blijft echt of dit ook de 
locaties zijn waar maatregelen ecologisch gezien het grootste effect hebben. Het prioriteren van 
ecologische maatregelen vraagt om substantieel leiderschap en verregaande regie door overheden, 
wat niet overal mogelijk is, ook politiek gezien. In dat geval is het aan te raden om bij projecten te 
overcompenseren zodat ecologische doelen (eerder) gehaald worden. 

2. Koppel rivier- en beekherstel aan de urgentie voor maatregelen tegen droogte 
Het gebrek aan neerslag in de zomers van 2018 en 2019 en het voorjaar van 2020 zorgt voor grote 
problemen voor zowel landbouw en natuur. De urgentie van de droogteproblematiek is hoog en 
daardoor zijn er grote kansen om maatregelen tegen de droogte te koppelen aan herstel van het 
watersysteem. Agrariërs hebben grote problemen en kunnen daardoor een goede bondgenoot zijn 
om maatregelen tegen de droogte hoger op de agenda te krijgen. 

3. Werk aan de sponswerking van het landschap 
De Vecht en Dinkel kenden voor de modernisering van het waterbeheer een gelijkmatigere afvoer 
door de sponswerking van het landschap (hoogvenen, vennen, moerassen). Door het in cultuur 
brengen van de woeste gronden ontstonden grote pieken in de afvoer waardoor het watersysteem 
gekanaliseerd en gereguleerd moest worden (bijv. het Emslandplan of aanleg van het Dinkelkanaal). 
De huidige visie is gericht op de ontwikkeling van een halfnatuurlijke laaglandrivier (Ruimte voor de 
Vecht, 2020), maar om natuurlijke processen te herstellen is het nodig om ook buiten het 
watersysteem te werken aan een grotere sponswerking van het landschap. Als de sponswerking van 
het landschap niet verbetert is de kans groot dat KRW-maatregelen zoals vistrappen onvoldoende 
werken door te lage waterstanden. 

4. Ontwikkel een grensoverschrijdende Dinkel en Vechtvisie 
Uit dit onderzoek blijkt dat het hebben van een langetermijnvisie goed werkt bij het organiseren van 
actoren en het werken aan projecten. Het is aan te bevelen om naast de bestaande Vechtvisie ook 
een grensoverschrijdende Dinkelvisie te maken. Betrek hierbij naast de verantwoordelijke 
(onderhoud)organisaties ook vertegenwoordigers van landbouw-, natuur-, recreatie-, en 
visverengingen en hun koepelorganisaties zoals BUND, WLV, de Arbeitsgemeinschaft Wasser- und 
Bodenverbände Westfalen-Lippe (AG WUB), de Landwirtschaftskammer, LFV Weser-Ems, LFV 
Westfalen-Lippe, Sportvisserij Nederland, vrijwilligers van RAVON en LTO Noord. In deze visie is het 
belangrijk om het watersysteem als één watersysteem te zien, waarbij ook de haarvaten expliciet 
worden meegenomen. 

5. Werk aan grensoverschrijdende governance 
In navolging op de grensoverschrijdende visie is het belangrijk om de grensoverschrijdende 
governance verder te blijven ontwikkelen. Het project Living Vecht-Dinkel en het 
Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW) zijn goede 



samenwerkingsverbanden die verder ontwikkeld kunnen worden zodat stroomgebied en governance 
beter op elkaar aansluiten. Het is daarbij belangrijk om bestaande structuren zoveel mogelijk te 
integreren en zo min mogelijk nieuwe structuren op te tuigen. Vanuit deze vernieuwde governance 
zouden er uitwisselingsprogramma’s georganiseerd kunnen worden zodat medewerkers aan de 
andere kant ervaring kunnen opdoen en bekend worden met de Nederlandse dan wel Duitse taal- en 
werkcultuur. 

6. Verenig of organiseer de onderhoudsorganisaties in NRW 
De onderhoudsorganisaties in NRW zijn klein en versnipperd in vergelijking met het Vechteverband 
in Niedersachsen en al helemaal in vergelijking met een waterschap in Nederland. Omdat zij toch 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van KRW-maatregelen is het belangrijk om hun slagkracht en 
capaciteit te vergroten. Er worden momenteel belangrijke stappen gezet zoals het creëren van een 
koepelorganisatie (Dachverband) in Kreis Borken, of de samenwerking met de AG WUB. Maar het is 
belangrijk om deze organisaties verder te professionaliseren en toe te rusten voor de uitvoering van 
KRW-maatregelen en voor 100% de financiering van deze maatregelen te organiseren, inclusief 
voorfinanciering. 

7. Habitatbanking in Nederland 
Het systeem van ecopunten en ecorekeningen is succesvol gebleken bij rivierherstelprojecten aan de 
Dinkel en Vecht. Een systeem van habitatbanking zou ook in Nederland kunnen bijdragen aan 
rivierherstel. Ondanks het feit dat dit systeem nog niet wettelijk geregeld is in Nederland biedt de 
Kamerbrief van 19 februari 2020 aanknopingspunten om als provincie Overijssel een dergelijke vorm 
van natuurcompensatie te organiseren2. Het is voor het bestaande systeem in Duitsland belangrijk 
om de waarde van blauwe en groene ecopunten gelijk te trekken, omdat groene ecopunten 
momenteel meer waard zijn. 

 


