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“Boeren, burgers, overheden en gebiedspartijen geven samen
nieuwe betekenis aan Nijbroek als Nieuw Drassig Land”

“Klimaatadaptatie krijgt vorm op
basis van de eigen, historische
structuur van polder Nijbroek.”

www.waterinpoldernijbroek.nl

Leerpunten + opbrengst
Plan is ontstaan vanuit de uitbreidingsopgave (capaciteit
verhogen) van het oude gemaal. Vanuit het object is men
gebiedsgericht gaan denken: er is een nieuw samenspel
nodig in het watersysteem, van polderslootje tot gemaal.
We leren hoe de (inter)nationale klimaatopgave lokaal
vorm krijgt. Het project laat zien hoe boeren, burgers en
overheden gezamenlijk tot oplossingen komen, met
(cultuurhistorische) waarden als verbindende rode draad.
Deze waarden zijn sleutel tot samenwerking én tot
integrale kwaliteit; we zoeken naar meerwaarde voor meer
dan de wateropgave. Deze integrale, lokale manier van
samenwerken vraagt om nieuwe (ontwerp)methodes, waar
we in dit project mee experimenteren.

Beschrijving
Polder Nijbroek – dat ‘nieuw drassig land’
betekent – wordt klimaatrobuust gemaakt
door samen met Nijbroekers te werken aan
een alternatieve inrichting van het landschap;
de aanpak van het cultuurhistorisch
waardevolle gemaal Baron van der Feltz; en
slimmer waterbeheer. De unieke
middeleeuwse polderstructuur van Nijbroek
biedt oplossingen hiervoor: klimaatadaptatie
krijgt op lokale, eigen wijze vorm.

Producten
• Interactieve kaart
projectwebsite water, erfgoed en
landschap.
• Artikel over het waarom van de
wateropgave
• Nieuwsbrief Nijbroek
• Onderzoek historisch hakhoutbos
• Projectpagina Erfgoed Deal
• Artikel in tijdschrift DEAL! 3

Planning
Nijbroekers,
gebiedspartijen en experts
op het gebied van water,
landschap en erfgoed komen in
het najaar van 2021 samen in
diverse ontwerpateliers.
Hier leren we de polder beter
kennen, zoeken we gezamenlijk
naar lokaal maatwerk voor
klimaatadaptatie en werken we
verschillende deelprojecten uit.

