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Hoeve De Waterkant wordt bedreigd door het water, de natuur 
en het bedrijventerrein. Meer dan de helft van de gronden 
van de hoeve staat onder druk en kan niet optimaal worden 
gebruikt. Een rendabele bedrijfsvoering van het melkveebedrijf 
is in gevaar. Dat kan anders. 

Hoeve De Waterkant bevindt zich op een knooppunt van water, 
natuur, bedrijvigheid en recreatie. Deze ligging is niet alleen 
een bedreiging, maar juist ook een unieke kans. De hoeve 
heeft de potentie uit te groeien tot de schakel en de aanjager 
van een gezond productief landschap in Herk-de-Stad. In onze 
visie transformeert De Waterkant geleidelijk zijn klassieke 
landbouwmodel naar een nieuw verdienmodel met als 
hoofdactiviteit groenblauwe diensten: water zuiveren, bergen 
en leveren plus de productie van riet voor biogaswinning. Die 
visie krijgt vorm als een strategische watermachine. De machine 
creëert alternatieve en rendabele inkomsten voor de hoeve, 
ze draagt bij aan landschappelijke integratie, ze bevordert 
natuurherstel en -verbindingen, en ze  stimuleert extensieve 
recreatie. Meer dan een einddoel is deze watermachine een 
strategie, die op zijn beurt tal van ontwikkelingen in gang zet 
en positieve neveneffecten sorteert voor de hoeve en zijn 
omgeving.

verbrede landbouw met groenblauwe diensten, riet-
productie en natuurrunderen
De watermachine wordt opgestart met een grondruil tussen de 
hoeve en het bedrijventerrein, zodat het bedrijventerrein kan 
uitbreiden op gronden van de hoeve. De opbrengst kan de 
hoeve op twee manieren investeren: ofwel in de omvorming 
van de kale graslanden naar een waterpark met rietproductie, 
ofwel in het geschikt maken van de gronden voor het melkvee. 
Afhankelijk van de wensen van de agrarisch ondernemer 
kunnen we ons voorstellen dat het melkvee geleidelijk aan 
wordt vervangen door koeien ten behoeve van natuurvlees. 

Het waterpark bestaat uit vloeiweides, die het water tussen 
hogere ruggen (dijkjes) vasthouden. Het water wordt gezuiverd 
met riet dat wordt verkocht als biogas. De variatie van 
diepere en minder diepe delen leidt tot ruigere natuur met 
afwisselende vegetatie. De gradiënten bevorderen bovendien 
de soortenrijkdom van planten, vogels en andere dieren. De 
coulissewerking in het waterpark houdt het zicht open, maar 
camoufleert tegelijkertijd het bedrijventerrein en de grote 
stallen. Het waterpark verbindt de twee nu nog losliggende 
natuurgebieden. In de toekomst kunnen de vloeiweiden worden 
doorgetrokken naar het bedrijventerrein, zodat daarmee ook 
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een natuurlijke en recreatieve verbinding tot stand komt. Deze 
schaalvergroting heeft uiteraard ook positief financiële effecten 
voor de boer. 

Ten noordwesten van de hoeve lijkt het waterbekken te 
overstromen. Wij willen onderzoeken of de oorspronkelijke 
beeklopen kunnen worden hersteld. Meer ruimte voor de 
meanderende beek leidt tot betere ecologische waarden en 
aansluiting op de bestaande natuurgebieden. Bovendien 
maakt het de gronden geschikt voor vleesrunderen die in de 
vorm van natuurvlees een nieuwe inkomstenbron bieden. De 
dieren onderhouden ook het gras op een natuurlijke manier. 
De meanderende beek, de grazende galloways en informele 
klompenpaden maken het gebied ook aantrekkelijk voor 
extensief recreatief medegebruik en natuureducatie. Wanneer 
de gronden van de hoeve aansluiten op de bestaande 
natuurgebieden en de runderen ook hier grazen, ontstaat 
een landschappelijk geheel met ecologische en economische 
meerwaarde.

Het waterpark heeft ook positieve effecten voor het erf. De 
leegstaande stallen worden ingezet voor de opslag van het 
riet. Wellicht worden ze omgevormd tot een kenniscentrum 
met onderzoeksruimten voor biogastransformatie met 
overnachtingsmogelijkheden voor wetenschappers. Natuurlijk 
krijgen in de winter ook de koeien een plek in de stal.

rendabel verdienmodel met spin-off
De hoofdactiviteit van Hoeve De Waterkant wordt het 
‘waterboeren’ inclusief de rietproductie. De kosten voor het 
opzetten van het watersysteem en een biogasinstallatie 
worden beheerst door de oprichting van een corporatie van 
waterboeren, die gezamenlijk gronden beweidt, biomassa 
kweekt en eventueel een installatie bouwt. Ook het verkopen 
van aandelen in de energie, evenals in de natuur en het vlees, 
maakt het systeem financieel haalbaar alsook maatschappelijk 
gedragen. Op een kleinere schaal genereert de hoeve met 
zijn watermachine ook andere inkomsten, bijvoorbeeld met de 
verkoop van streekproducten: het vlees van de natuurrunderen, 
maar ook de producten van kleinschalige natte gewassen 
(hop, spelt, algen). De grazende koeien die het natuurgebied 
onderhouden worden beloond met de maaiopbrengsten. Omdat 
het gebied ook aantrekkelijk wordt voor kleinschalige recreatie, 
kan De Waterkant inspelen op hoevetoerisme. Bij aankoop van 
natuurvlees De Waterkant krijgt de recreant couponkorting op 
de huur van een fiets, in het plaatselijke restaurant of voor een 
overnachting in de b&b. De waterboer kan excursies aanbieden.  
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Meerwaarde voor alle burgers, boeren en buitenlui
De watermachine is een bijzonder concept dat tot indruk-
wekkende resultaten leidt. Door oplossingen en belangen te 
combineren krijgt Hoeve De Waterkant ook betekenis voor 
zijn omgeving en een sterke regionale identiteit. De nieuwe 
ecologische verbindingen tussen de natuurgebieden en de 
verbetering van de waterkwaliteit zijn waardevol voor de 
natuur. Niet alleen de hoeve houdt droge voeten, maar ook 
andere boeren en bewoners. In de droge zomer voorziet het 
systeem bovendien in watervoorziening. Landschappelijk en 
recreatief wordt het gebied interessanter voor gebruikers. 
Dorpsbewoners doen een middagje waterpark, werknemers 
op het bedrijventerrein maken er een lunchwandeling. 
Kleinschalig toerisme wordt gestimuleerd door de koppeling 
van bedrijfsactiviteiten, diensten en streekproducten. De 
nieuwe mogelijkheden in het gebied stimuleren samenwerking 
met onder meer fruittelers, fietsverhuur, brouwerij, scholen, 
universiteiten en ook zorgverlening. In het kader van 
dagbesteding kunnen zorgcliënten bijvoorbeeld helpen met de 
rietoogst. Deze en andere neveneffecten zullen een positief 
effect hebben op de economie en de werkgelegenheid.

Proeftuin voor beleid en kwartiermaker voor andere boeren
De watermachine voor Hoeve De Waterkant is ook voor 
Vlaanderen van betekenis. Het is een proeftuin voor regelgeving 
en beleid en heeft een voorbeeldfunctie voor andere landbouw-
bedrijven. De strategie is generiek voor bijvoorbeeld andere 
beekdalen. Zo biedt het project een innovatieve oplossing voor 
waterproblematiek, terwijl regelgeving diepe grondwaterwinning 
en hemelwateropvang verhindert. Het laat zien hoe de voor-
ziening van schoon en voldoende water overstromingen beperkt 
in plaats van bevordert. De strategie voor het waterprobleem 
beoogt niet alleen een lokale oplossing, maar ook een regionale.

Wanneer uit de pilot blijkt dat afwijken van bestaand beleid nodig 
is, dan kan het pleiten voor nieuw beleid dat excellente projecten 
met meerwaarde voor de omgeving uitzondert van belemme-
rende ruimtelijke ordeningsprocessen. Het positieve effect van 
het toepassen van compensatie-regelingen voor de sloop van 
stallen of het inleveren van emissierechten als onderdeel van een 
integrale strategie, zal landbouwers niet alleen financieel maar 
ook inhoudelijk stimuleren bij de transformatie van hun bedrijf. Het 
ontwerponderzoek laat zien hoe rietteelt als biomassa rendabel 
kan zijn, hoe productie kan worden geoptimaliseerd en welke 
alternatieve teelten (algen, riet, lisdodde) meerwaarde opleveren.

Kortom, door de innovatieve coalitie tussen waterbeheer, 
natuurontwikkeling en landbouw functioneert De Waterkant op 
tal van terreinen als proeftuin voor een productief landschap.
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