Symposiumverslagen
'loopnaar de pomp?Samenwerkenkan!'
S ~ m ~ o s i u georganiseerd
m?
door VEWIN
woensdag 16 april 1997 in het Hart van
Holland te Nijkerk.
Toen ik in de redaktieraad van STROMINGEN aankondigde dat ik naar het VEWINsymposium 'Loop naar de pomp?' zou gaan,
luidde de eerste reaktie: 'Waar gaat dat dan
over?" Dat was natuurlijk een hele goeie
vraag, en hoewel ik ter plekke een antwoord
gegeven heb, moest ik voor mezelf toch wel
toegeven dat ik het ook niet zo goed wist.
Het symposium werd georganiseerd ter
afsluiting van een zesjarige periode, waarin
vele aktiviteiten binnen het kader van het
VEWIN-Milieuplan (VMP) zijn uitgevoerd.
Volgens de aankondiging luidt de volledige
titel van het symposium: 'Loop naar de
pomp? Samenwerken kan!'. E r zou sprake
zijn van twee hoofdelementen:
uitwisseling van resultaten van VMPprojekten;
bespreking met andere belanghebbenden
van de perspectieven voor verdere integratie bij de aanpak van milieu-problemen.
Daarbij was het de bedoeling om alle bij de
duurzame watervoorziening betrokken
groepen. te bereiken, zoals openbaar
bestuur, landbouw, natuurbeheer, waterbeheer, drinkwatersektor.
Nu zijn de resultaten van de VMP-projekten
wel zo'n beetje bekend. Er zijn al diverse
lezingendagen en publikaties over geweest,
en dus zou de nieuwswaarde vooral van het
tweede hoofdelement moeten komen. Daarvoor was een "interactief middagprogramma
opgesteld, waar de deelnemers op ongewone
wijze gevraagd werd de (odmogelijkheden
van samenwerking in de watervoorziening
nu en in de toekomst onder de loep te

nemen". De volgende vragen zouden hier
aan de orde komen:
Is het mogelijk door een gebiedsgerichte
aanpak en samenwerking te realiseren
dat watenvinning, landbouw, natuur,
recreatie
duurzaam samengaan?
Is e r bereidheid bij de verschillende
belanghebbenden om door samenwerking
zo ver te komen?
Wat staat die samenwerking of het duurzaam samengaan nog in de weg, met
andere woorden: waar moet de komende
jaren de aandacht op worden gericht?
Of het nu deze laatste vragen waren, de
'ongewone wijze', of het feit dat VARA-coryfee Kees Driehuis ('Per seconde wijzer') de
dag zou leiden, al met al telde de deelnemerslijst zo'n 170 mensen, die inderdaad uit
verrassend veel sectoren afkomstig waren.
De ambiance was zeer comfortabel, op het
knusse af. Bij binnenkomst ontvingen alle
deelnemers een handig notitie-blokje, zodat
ook in die zin er alles aan gedaan was om de
dag te doen slagen.
Eerst gaf R. Scheeres in zijn functie van
voorzitter van de commissie VMP aan wat
het nut van het VMP is geweest, en waarom
er desondanks geen nieuw VMP komt. Het
blijkt dat praktisch alle in 1991 gestelde
doelen zijn gehaald, of binnen afzienbare
tijd zullen worden gehaald. Daarmee is het
milieu-denken binnen de waterleidingbedrijven op de rails gezet, en is er geen
behoefte meer aan centrale sturing. Het
milieu-denken zou verinnerlijkt zijn, en voor
de monitoring, beleidsontwikkeling, financiering en uitwisseling van kennis zijn
andere wegen beschikbaar. Zodoende vervalt het nut van een VMP in de toekomst.
Vervolgens kwam P. Jonker aan het
woord, die in 1991 als wethouder van
Amsterdam voor onder meer de drinkwatervoorziening tegenstander was van de totstandkoming van het VMP. Inmiddels is hij
direkteur van N.V. Duinwaterbedrijf Zuid-

Holland, en geldt als voorstander van het

VMP. Hij ging in op de argumenten voor zijn
ommezwaai, wat hem zelf deed denken aan
de verhalen van de bekeerde zondaar op bijeenkomsten van het Leger des Heils.
Hierna ging milieuwethouder Scherf van
de gemeente Eindhoven in op de keuze om
voortaan geen chemische onkruidbestrijding
meer toe te passen, hoewel het alternatief
circa drie keer zo duur is.
Na de pauze kwam eerst de veehouder
Ketelaars uit Boekel aan het woord, die met
relatief eenvoudige ingrepen minder mest
en bestrijdingsmiddelen toepast.
Daarna was het de beurt aan E.W.G. van
der Bilt van Stichting Het Drentse Landschap, die vertelde welke projekten dankzij
samenwerking met de Waterleidingmaatschappij Drenthe worden uitgevoerd.
De lezingen werden kundig aan elkaar
gesproken door Kees Driehuis, maar het
leek wel of de sprekers dat als alibi hadden
aangegrepen om weinig aandacht te besteden a a n de presentatie van hun lezingen.
De eerste drie lezingen werden zonder één
dia of andersoortige illustratie gebracht, en
geen van de lezingen bracht echt iets
nieuws. Alle inleiders beperkten zich tot
hun eigen situatie, zonder echt duidelijk te
maken wat dat dan voor anderen kan betekenen. Hooguit werd e r gesteld dat er met
samenwerking meer bereikt kan worden, en
echt schokkend kan ik zo'n stelling niet
noemen.
Ook als leider van de forumdiskussie was
Kees Driehuis vaardig. Ik verbaas me er
altijd over hoe iemand die zo weinig ingewijd is in de problematiek, zich toch zo snel
de voornaamste items eigen kan maken.
Maar spanning in een diskussie wordt gemaakt door de deelnemers, en als geen van
de deelnemers die spanning wil maken,
krijgt zo'n diskussie iets onwezenlijks. De
heren achter de tafel schuiven elkaar dan
wat balletjes toe, waarna ze één voor één
mogen scoren. Met moeite wist Kees

Driehuis één verschilpunt uit de diskussie
te peuteren: moeten de provincies of de waterschappen verantwoordelijk zijn voor de
uitvoering van het grondwaterbeleid? Op de
aangekondigde centrale vraag van de diskussie ("Wat betekenen de resultaten van
de projekten voor het nationale beleid en de
doelgroepen?") kwam in ieder geval geen
antwoord.
Het middagprogramma zou het karakter
van een aantal afzonderlijke speakers corners moeten hebben. In de praktijk betekende dit dat e r een aantal kleinere sessies
georganiseerd werden, waar de mensen
(afhankelijk van de ruimte die hen door de
'speakers' werd geboden) vrij konden aanen afhaken. Opmerkelijk was het karakterverschil: het onderwerp 'Duurzaam samengaan' trok een aantal landbouwers en waterbeheerders, die in een grote kring om
tafel hele praktische problemen bespraken.
Govert Geldof gaf een lezing over water als
strukturerend element in de ruimtelijke
ordening, en dat is toch wat anders dan een
speakers corner, terwijl Rudy de Graaf van
organisatiebureau Beyond een peptalk à la
Emile Ratelband (wel wat ingetogener,
maar verder met dezelfde technieken) gaf
over succesvolle samenwerking.
Tenslotte kwam Kees Driehuis weer in
aktie bij een afsluitende forumdiskussie.
Opnieuw waren de heren achter de tafel
voornamelijk bezig om de onderlinge verhoudingen goed te houden. Kees Dnehuis
werd dan ook scherper, en toen e r weer een
sussend antwoord van achter de tafel vandaan kwam, vroeg hij zich af of "er iemand
anders nog iets wilde zeggen dat niet waar
was". Daarmee deed hij de betreffende
spreker geen recht, maar het was wel een
signaal dat de diskussie niet bracht wat het
zou kunnen brengen.
Al met al was ik nog steeds niet in staat om
in één zin aan te geven waar het deze dag

nu eigenlijk over ging. Het succesvol afsluiten van een WP-periode kan uiteraard een
goede aanleiding zijn voor een feestelijke
bijeenkomst. Maar als de resultaten daarvan al eerder zo veel aandacht hebben gekregen, is het mijns inziens weinig zinvol
om er nog eens oppervlakkig op in te gaan.
Veel belangrijker is het dan om aan te
geven hoe de wereld er na het W P uitziet. .
Impliciet maak ik uit de verhalen op dat de
resterende problemen op lokaal, regionaal of
hooguit provinciaal niveau opgelost moeten
worden. Maar het ontbreekt aan een visie
over hoe de wereld er dan uit komt te zien,
en wat de terugkerende elementen enlof
strukturen daar in zijn. Het enige dat daarover gezegd wordt, is dat samenwerking
tussen alle belanghebbenden het meeste
resultaat oplevert, en voor die open deur
hoef ik echt niet de hele dag een symposium
bij te wonen.
Dit neemt niet weg dat afzonderlijke
aanwezigen nieuwe invalshoeken kunnen
hebben gekregen, met name tijdens het
middagprogramma. Die ruimte voor zo'n
'elk-wat-wik-instelling' siert de VEWIN,
maar persoonlijk had ik wat meer visie en
standpunten over het eigen en gezamenlijke
functioneren verwacht.
Ik vind het jammer dat een symposium,
dat qua vormgeving en ambiance zo goed
verzorgd en doordacht is, inhoudelijk dan
toch een beetje blijft hangen.
Hurry Boukes

'International Conference on Analyticbased Modeling of Groundwater Flow'
7-10 april 1997 in Nunspeet

D e opzet
De conferentie was het vervolg op de in
1994 in Indianapolis, Indiana, gehouden
'International Conference Analytic Element
Modeling of Groundwater Flow'. De conferentie in Nunspeet was georganiseerd door
het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA)
te Lelystad en het Nederlands Instituut
voor Toegepaste Geowetenschappen (NITGTNO) (ontstaan door de recente fusie van
het TNO-Instituut voor Grondwater en
Geo-energie (TNO-GG)te Delft en de Rijks
Geologische Dienst te Haarlem).
De deelnemers, circa 70, kwamen voor
driekwart uit Nederland en de Verenigde
Staten; één kwart kwam uit een zeer
beperkt aantal landen, met slechts één of
enkele deelnemers per land. Veel deelnemers kwamen uit de school van prof.dr.ir.
O.D.L. Strack uit Minneapolis, Minnesota,
die zelf ook deelnam. Strack, Nederlander .,
van origine en sinds zijn promotie, lang
geleden in Delft, gevestigd in Minneapolis.
Hij is de grondlegger van de analytische
elementen methode, die door hem is vastgelegd in zijn in 1989 verschenen boek
'Groundwater Mechanics', later gevolgd
door vele publicaties met verdere ontwikkelingen door hem en anderen, waaronder
nogal wat Nederlanders. Strack is tevens
adviseur van RIZA voor het Nederlandse
NAtionaal GROndwater Model (NAGROM),
dat is gebaseerd op de analytische elementen methode.
Dit alles verklaart dat, hoewel de conferentie tot onderwerp had 'Analytic-based
Modeling of Groundwater Flow', de ruim 50
papers merendeels gewijd waren aan de
beperktere omschrijving: Analytische Elementen Methode ( M M ) . Zowel recente

