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Afgekochte erfpacht gestort in Groenfonds 

Creatieve oplossing versterkt  
natuur én drinkwaterwinning

Na jaren gesteggel over geld hebben Staatsbosbeheer (SBB) 

en Dunea begin dit jaar een innovatieve oplossing gevonden 

voor hun onenigheid. Een klassieke win-winsituatie, die voor de 

klanten van Dunea én voor de bezoekers van de duinen voordelen 

oplevert. De nieuwe directeur van Dunea, Wim Drossaert, vertelt 

hoe dat in z’n werk ging en blikt vooruit naar de toekomst. Over 

functiecombinaties en natuur als verbindend element.

Toen Wim Drossaert eind 2015 het stokje overnam van Piet Jonker, 

lag er een stapel lopende dossiers op z’n bureau. Niet ongebruike-

lijk voor een nieuwe directeur natuurlijk, maar één dossier stak 

nogal uit boven de rest. Het bleek een ‘hoofdpijndossier’ dat al 

jaren speelde: een meningsverschil over geld met Staatsbosbeheer, 

de eigenaar van de duingebieden die Dunea pacht voor de drinkwa-

terproductie. ‘Ik dacht: ik kan die twee meter dikke stapel papieren 

doorworstelen, of ik ga eens langs voor een praatje’, aldus Drossaert. 

‘Die laatste aanpak bleek productief en binnen een paar weken wa-

ren Sylvo Thijsen – de directeur van Staatsbosbeheer – en ik eruit. 

Natuurlijk moesten de juristen nog wel goed kijken naar onze op-

lossing, maar de kou was uit de lucht en dat was al pure winst.’ Deze 

directe manier van werken is exemplarisch voor Drossaert, die hier-

voor in het bedrijfsleven werkte, bij het internationaal opererende 

consultancybureau Montgomery Watson. Drossaert is van huis uit 

bioloog en was eerder ook werkzaam bij Rijkswaterstaat en diverse 

adviesbureaus uit de wereld van milieu en water. 

Kunt u iets meer vertellen over de afspraken tussen Dunea en Staatsbosbeheer?

Drossaert: ‘Het draaide eigenlijk allemaal om de vraag hoe je duin-

grond moet waarderen. Er was een langlopend conflict ontstaan over 

de waardering van de grond die Dunea pacht van Staatsbosbeheer. 

Heel kort door de bocht: de pacht die Dunea van oudsher betaalde, 

was gebaseerd op gebruik als ‘natuurgrond’ en Staatsbosbeheer 

wilde het vanaf een bepaald moment gaan waarderen als ‘indus-

triegrond’. In plaats van naar deze tegengestelde belangen, hebben 

Thijsen en ik gezocht naar gemeenschappelijke belangen en dat 

bleek niet zo ingewikkeld: we zijn immers allebei natuurbeheerder. 

Zowel Dunea als SBB heeft er belang bij dat er in de betrokken ge-

bieden waardevolle natuur is en blijft.’ 

Hij vervolgt: ‘Langs die lijnen doorredenerend hebben we voorge-

steld om de pacht die Dunea moet betalen, in één keer over te ma-

ken aan SBB, die het vervolgens stort in een zogeheten Groenfonds, 

dat de organisaties gezamenlijk gaan beheren. Door daaraan de 

voorwaarde te koppelen dat het geld moet worden besteed aan 

Wim Drossaert, directeur Dunea.
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groen-blauwe projecten in het verzorgings-

gebied van Dunea, bleef het geld binnen 

onze regio en onze aandeelhoudende 

gemeenten. Er is een afkoopbedrag over-

eengekomen voor eeuwigdurende pacht. 

Op die manier heeft deze deal alleen maar 

winnaars: Staatsbosbeheer kon een flink be-

drag op de balans zetten, Dunea heeft lange-

termijnzekerheid over het gebruik van de 

duinen en het geld uit het Groenfonds komt 

ten goede aan water- en groenprojecten in 

de regio. Inmiddels zien we dat ook andere 

partijen dit interessant vinden en willen 

aanhaken. Dat is extra winst, want zo kun-

nen we werk met werk maken en worden 

de opbrengsten van de projecten dus nóg 

groter.’

Het Groenfonds kent een lange looptijd; hoe heeft 

u afspraken kunnen maken over de uitvoering?

Drossaert: ‘We hebben de bijbehorende 

overeenkomst expres eenvoudig gehouden. 

Zo is afgesproken dat een gezamenlijk pro-

jectteam werkt aan het voorbereiden van 

mogelijke projecten. De directies komen 

tweemaal per jaar bij elkaar om beslissin-

gen te nemen over hoeveel geld aan welk 

project wordt besteed. Er is niets vastgelegd 

over het aantal projecten of over hoe lang 

het fonds in stand moet blijven. Als het geld 

over een aantal jaar op is, is het op.’

Kunt u aangeven om wat voor soort projecten het 

gaat?

Drossaert: ‘Het allereerste dat we willen 

aanpakken, is vooral symbolisch. Overal 

in ons duingebied staan aparte bordjes van 

Dunea en Staatsbosbeheer, soms pal naast 

elkaar: ‘Dit duingebied wordt beheerd door 

Dunea’ en ‘Dit duingebied is eigendom van 

Staatsbosbeheer’. Het beeld dat zoiets over-

brengt op de bezoeker, vonden we niet zo 

fraai, dus dat gaan we snel veranderen. Een 

ander voorbeeld is dat we samen één recre-

atiekaart willen uitbrengen voor alle duin-

gebieden tussen Den Haag en Noordwijk.’ 

Hoe past dit initiatief bij het nieuwe natuurbeleid 

van het ministerie van Economische Zaken?

Drossaert: ‘De Rijksnatuurvisie streeft 

ernaar om via functiecombinaties een 

groter draagvlak voor natuur te bewerk-

stelligen bij de bevolking, gecombi-

neerd met meer maatschappelijk profijt. 

Drinkwaterbedrijven hebben een groot 

belang bij het beschermen van de water-

wingebieden, in ons geval de natuur in de 

duinen. Dunea voert maatschappelijke acti-

viteiten uit in de duinen, door de productie 

van drinkwater. Daarnaast stellen wij ons 

‘productiegebied’ open voor recreanten: 

wandelaars, fietsers, natuurliefhebbers. De 

watergebruikers in ons verzorgingsgebied 

betalen via hun drinkwatertarief een klein 

bedrag voor natuurbeheer en krijgen daar-

voor mooie natuur terug, waar ze vrijelijk 

van kunnen genieten. Volgens mij past dat 

prima in de nieuwe natuurvisie van het  

kabinet.’

Waarom gaan het produceren van drinkwater en 

natuurbeheer zo goed samen bij Dunea?

Drossaert: ‘De combinatie drinkwater en 

natuur zit in onze genen. Ons drinkwater 

zit deels opgeslagen in de duinen en dat 

drinkwaterreservoir moeten we dus be-

schermen. Natuur is onze ambassadeur. Als 

we duidelijk weten te maken hoe kwetsbaar 

en belangrijk onze natuur is, beschermen 

we daarmee automatisch ook ons drinkwa-

ter. Voor Dunea zijn natuur en drinkwater 

feitelijk één.’

Hoe gaat Dunea om met recreatie in de duinen?

Drossaert: ‘Dunea wil als duinbeheerder 

behoren tot de wereldtop op het gebied van 

natuurbeheer. Daarbij is recreatie één van 

de vier strategische doelen waar wij stevig 

op inzetten. Geen hek om ons gebied, maar 

mensen juist uitnodigen om te genieten 

van de natuur. Daar hebben onze inwoners 

ook recht op, want via het drinkwatertarief 

betalen ze eraan mee. Dus daar waar open-

stelling te verenigen is met bescherming 

van de duinen, is men welkom. We hebben 

onlangs een inventarisatie gemaakt van de 

wensen van de gemeenten in ons verzor-

gingsgebied, om te zien wat we samen voor 

elkaar kunnen brengen. We slaan daarmee 

twee vliegen in één klap, want als mensen 

weten hoe belangrijk de duinen zijn voor 

de productie van drinkwater, zal ook het 

draagvlak voor deze functiecombinatie toe-

nemen.’

‘Een ander speerpunt is dat we duidelijker 

zullen opkomen voor de bescherming van 

onze oorspronkelijke bron, de Afgedamde 

Maas in Brabant. Dat is hard nodig, want er 

zijn daar de nodige problemen met onder 

andere bestrijdingsmiddelen uit de land- en 

tuinbouw. Toen ik zes maanden directeur 

van Dunea was, hadden we al vier maan-

den geen water kunnen innemen uit de 

Maas. Eerst door een verontreiniging vanuit 

Limburg met pyrazool uit de industrie, ge-

volgd door een dimethoaat-verontreiniging 

vanuit de Bommelerwaard. Wij zijn voor 

onze productie afhankelijk van de Maas, 

terwijl die niet in ons verzorgingsgebied 

ligt, en dat knelt. Dus als anderen niet op-

komen voor onze belangen, zullen wij daar 

dus zelf meer werk van moeten maken.’

‘Een derde doel is dat we, meer dan we al 

deden, gaan denken als een klant. Bij het 

bepalen van de wensen van onze klanten 

zullen we ons ook rekenschap moeten ge-

ven van de diversiteit in ons verzorgingsge-

bied. Daarbij willen we meer voorspellend 

gaan werken, bijvoorbeeld door middel van 

predictive analytics: het analyseren van 

data die we tot onze beschikking hebben. 

Dat sluit aan bij ons laatste speerpunt: meer 

aandacht voor innovatie. We gaan onder 

andere kijken naar nieuwe services die we 

zouden kunnen leveren. Op dit moment 

zijn al eigen technische R&D-projecten 

gestart op het gebied van verwijderen van 

bestrijdingsmiddelen uit het oppervlakte-

water, maar ook meer algemene: over 

assetmanagement, groenvoorziening, enzo-

voort.’

Ziet Dunea er iets in om haar terrein tot nationaal 

park te verklaren?

Drossaert: ‘Dunea wil graag meewerken 

aan plannen om langs de Nederlandse 

kust een nationaal Park te realiseren. Dat 

betekent dat de betrokken partijen bereid 

moeten zijn veel meer vanuit één visie te 

gaan werken, ten faveure van het geheel. 

Staatsbosbeheer en Dunea hebben de eerste 

stap gezet en hebben laten zien dat natuur 

als verbindend element kan fungeren tus-

sen ogenschijnlijk zeer verschillende orga-

nisaties. Ik zou zeggen: wie volgt?!’

‘Voor Dunea zijn natuur en 

Drinkwater feitelijk één’


