
 

 

Van: rob kleinlangevelsloo <dekoeienmelker@hotmail.com> 
Datum: 25 augustus 2021 om 16:56:27 CEST 
Aan: Obe Brandsma <ObeBrandsma@wdodelta.nl>, Wim Konter <WimKonter@wdodelta.nl>, Ed 
Piek <EdPiek@wdodelta.nl>, Albert Smit <AlbertSmit@wdodelta.nl>, Marion Wichard 
<MarionWichard@wdodelta.nl>, Cees Zoon <CeesZoon@wdodelta.nl>, Miranda Wesselink 
<MirandaWesselink@wdodelta.nl>, Henk Oegema <HenkOegema@wdodelta.nl>, Gerrit Tuten 
<GerritTuten@wdodelta.nl>, Bas Wonink <BasWonink@wdodelta.nl>, Wim van Ittersum 
<WimvanIttersum@wdodelta.nl>, Frits Timmerman <FritsTimmerman@wdodelta.nl>, Hans 
Pereboom <HansPereboom@wdodelta.nl>, Louise Trompert - Vrielink <LouiseTrompert-
Vrielink@wdodelta.nl>, Ronald van der Horst <RonaldvanderHorst@wdodelta.nl>, Mark Strolenberg 
<MarkFransStrolenberg@wdodelta.nl>, Carmen Hunger <CarmenHunger@wdodelta.nl>, Hans 
Wijnen <HansWijnen@wdodelta.nl>, Karst Spijkervet <KarstSpijkervet@wdodelta.nl>, Arnold Nijland 
<ArnoldNijland@wdodelta.nl>, Betty Poutsma - Jansen <bettypoutsma@wdodelta.nl>, Herman 
Odink <HermanOdink@wdodelta.nl>, Arend Bouwmeester <ArendBouwmeester@wdodelta.nl>, 
esméepater@wdodelta.nl <esméepater@wdodelta.nl>, Breun Breunissen 
<BreunBreunissen@wdodelta.nl>, Eef Leeuw <EefLeeuw@wdodelta.nl>, Jan Visscher (Lid Algemeen 
Bestuur) <Jvisscher@wdodelta.nl>, Arie den Uijl <AriedenUijl@wdodelta.nl>, Arja Doornbos 
<ArjaDoornbos@wdodelta.nl>, anvanoorschot@wdodelta.nl <anvanoorschot@wdodelta.nl>, Geke 
Kiers <GekeKiers@wdodelta.nl>, Mark Tuit <MarkTuit@wdodelta.nl>, Gerrit Westerhof 
<GerritWesterhof@wdodelta.nl>, Frans Bergwerf <FransBergwerf@wdodelta.nl>, 
rudivanantink@wdodelta.nl <rudivanantink@wdodelta.nl>, Tilko Gernaat 
<TilkoGernaat@wdodelta.nl>, Jolande Onderdijk - Schroten <JolandeOnderdijk-
Schroten@wdodelta.nl>, Jan Schokker <JanSchokker@wdodelta.nl>, Dirk-Siert Schoonman <Dirk-
SiertSchoonman@wdodelta.nl>, Eveline de Kruijk <EvelinedeKruijk@wdodelta.nl> 
Onderwerp: vergoeding onderhoud waterberging 
 

Beste bestuursleden, 
 
Mijn naam is Rob Kleinlangevelsloo en samen met mijn gezin hebben we een biologisch 
melkveebedrijf met kaasmakerij en boerderijwinkel in Raalte.  
Het waterschap heeft in 2015 een waterberging gerealiseerd op mijn huiskavel. Dit heb ik na 
lang touwtrekken niet tegen kunnen houden.  Dit was de eerste domper, aangezien 
driekwart van onze grond niet op onze huiskavel ligt, maar verspreid als veldkavel en ik als 
biologische boer verplicht ben om mijn koeien te weiden. Hoe groter de huiskavel, hoe 
makkelijker dit weiden van de koeien gaat.  
Nu deze waterberging is gerealiseerd, zou het niet meer dan logisch zijn, dat ik als boer word 
betaald voor deze dienst die ik lever aan de maatschappij en het waterschap. Ik heb hier met 
Dolph van Ittersum over gesproken. Hij is rentmeester van landgoed 't Rozendael, waar ik 
grond van pacht. Hij heeft ook een waterberging op zijn land, maar krijgt wel door het 
Waterschap betaald voor het onderhoud van de berging. Hij geeft aan dat er sprake is van 
Rechtsongelijkheid door voor de ene berging wel een vergoeding beschikbaar te stellen, 
maar voor een andere niet.  Dit is tegenstrijdig, aangezien het waterschap wel eist dat er 
onderhoud wordt gepleegd door mij als eigenaar. (zonder vergoeding!)  Het gaat in mijn 
geval om de berging die gerealiseerd is op het kadastrale perceel Raalte M2879. 
 
Het waterschap heeft zelf ook bergingen in eigendom die door het waterschap zelf of door 
een loonwerker (betaald!) worden onderhouden. Waarom kan ik als boer daar dan geen 
vergoeding voor krijgen, terwijl in de media continu wordt gesproken dat boeren méér 
groene en blauwe diensten moeten verrichten? 
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Naast deze problematiek vraag ik mij af of het nut van de bergingen wordt geëvalueerd door 
het waterschap. Ik heb namelijk al jaren compost en vaste mest op mijn landbouwgrond 
uitgereden waardoor het humusgehalte enorm is gestegen. Hierdoor kan mijn grond meer 
water vasthouden in natte tijden. De bergingen op mijn huiskavel daarentegen lozen alleen 
maar water op de wetering in plaats van dat er water wordt geborgen. Bij ons is er sprake 
van kwel en dit water loost de berging op de wetering. Er is dus sprake van extra verdroging 
door de aanleg van deze berging in plaats van dat gebiedseigen water wordt vastgehouden. 
Ik kan diegene die hierin geïnteresseerd is, via whattsapp of via Wetransfer een filmpje 
sturen waarin te zien is dat de berging de hele winter (kwel)water loost op de wetering in 
plaats van dat de berging water vasthoudt. Mijn nummer staat onderaan deze mail voor 
diegene die dit filmpje graag wil ontvangen.  (het filmpje is te groot om te versturen via deze 
mail. ) 
 
Als ik geen vergoeding kan krijgen voor het onderhoud van deze berging en de berging blijkt 
in de praktijk ook géén water te bergen, kan ik dan als eigenaar de mogelijkheid krijgen om 
deze onzinnige berging dicht te gooien? 
 
Met vriendelijke groet, 
  
Rob Kleinlangevelsloo 
Japiksweg 1 
8101 NL Raalte 
06 - 48 65 81 83 
info@ervehetloo.nl  
www.ervehetloo.nl 
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