Grootschalige oefeningen van waterschappen
De waterschappen Groot Salland, Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s, Zeeuwse
Eilanden en Hollandse Delta hielden afgelopen week verschillende soorten veiligheidsoefeningen. Hiermee bereidden zij zich voor op mogelijk hoge waterstanden
tijdens het nieuwe stormseizoen dat loopt van 1 oktober tot 1 april.

V

orig jaar veroorzaakte een najaarsstorm extreem hoge waterstanden
in Delfzijl. Bij waterstanden hoger
dan drie meter boven NAP worden de vier
coupures in de dijk bij Delfzijl gesloten.
Tijdens de oefeningen op 20 september jl.
bleek dat de coupures en schuifdeuren in
goede conditie zijn.
Voor het personeel van Waterschap Noorderzijlvest was de oefening meteen een goede
gelegenheid de procedures van de coupuresluiting weer eens te trainen. De deuren
in het dijklichaam moeten automatisch
dichtschuiven. De dijkdoorgang is dan
hermetisch afgesloten. Bij een mankement
aan de deuren kan het waterschap ook nog
de noodsluiting, in de vorm van schotbalken,
plaatsen.

Kampense stadsmuur als
waterkering
Waterschap Groot Salland zette een hoogwaterbrigade in bij de jaarlijkse oefening met de
sluiting van de waterkering Kampen-Midden.
Daarbij werden de klepkeringen omhoog
gezet, waterkerende muren van aluminium
schotbalken gebouwd en hefschuiven in
de stegen handmatig omhoog gehesen.
Daarnaast oefende de hoogwaterbrigade
in het aanbrengen van vloedplanken en
afdichtplaten van ventilatieroosters en
kelderruimtes.
Zo’n anderhalve kilometer van de oude
stadsmuur van Kampen is als waterkering
geschikt gemaakt. Op plaatsen waar straten
en pleinen de muur onderbreken, bestaat de
kering uit losse elementen die bij prognoses
van hoog water worden afgesloten. In totaal
telt de kering 84 beweegbare elementen.
Daarnaast moeten op 220 plaatsen waterkerende voorzieningen in of aan woningen
worden geplaatst om een geheel sluitende
waterkering te realiseren.

Dordrecht (foto: Niels Robbemont).

Coupures en vloedschotten

Arnemuiden (foto: Waterschap Zeeuwse Eilanden).

Ook Waterschap Zeeuwse Eilanden oefent
jaarlijks met het sluiten van de coupures bij
‘s-Heer Arendskerke en Arnemuiden. Beide
coupures moeten met houten balken worden
afgesloten. De oefening diende onder
andere om te bepalen hoeveel tijd er moet
zitten tussen de beslissing dat de coupures
gesloten moeten worden en de uitvoering
daarvan. In praktijk worden de coupures pas
gesloten als de verwachte waterstand hoger
dan 4.10 meter boven NAP bij Vlissingen is.
In Dordrecht maken niet alleen dijken deel
uit van de primaire waterkering. Zo wordt
het Eiland van Dordrecht deels ‘bewaakt’
door een aantal straten en wegen. Deze
liggen echter een halve meter lager dan
de overige primaire waterkeringen op het
Eiland. Bij hoog water worden Dordrecht
en de achterliggende polder beschermd
door een systeem van vloedschotten. Bij de
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Kampen (foto: Rudy Visser).
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actualiteit
Naar een klimaatbestendige
samenleving?!
jaarlijkse inspectie werden de vloedschotten
ingepast aan de gevels van de panden aan
de betreffende straten, terwijl ook geoefend
werd met het sluiten van de coupures.

Golven meten
Ook Rijkswaterstaat toetste afgelopen week
de veiligheid van een deel van de waterkeringen. Zo sloot de dienst eind september
het sluitstuk van de Deltawerken - de
Maeslantkering - om te testen of deze nog
goed functioneert. In het recente verleden
verliep de sluiting niet altijd even goed,
waardoor de veiligheid van het achterland
alsnog in gevaar kan komen.
Daarnaast meet Rijkswaterstaat de golven
en waterstanden tijdens stormen in de
Waddenzee. De meetcampagne, die sinds
2004 plaatsvindt, moet informatie opleveren
over de krachten die waterkeringen moeten
weerstaan tijdens een extreme storm. De
afgelopen jaren is het meetnet uitgebreid
tot 20 golfmeetboeien. Bij Nes op Ameland
staat een meetpaal met extra sensoren. Het
programma Sterkte en Belastingen van het
ministerie van Verkeer en Waterstaat gebruikt
de meetresultaten om de nauwkeurigheid
van het bestaande rekenmodel voor de
golven in de Waddenzee te verbeteren.

Nooddrinkwatervoorziening
Van een hele andere orde waren de
oefeningen die waterbedrijf Evides samen
met de Koninklijke Landmacht op het
Noordereiland in Rotterdam hield voor
de levering van nooddrinkwater. Hoewel
de kans niet zo heel groot is dat er een
calamiteit plaatsvindt waardoor Rotterdam
helemaal zonder drinkwater komt te zitten,
is Evides maar liever goed voorbereid.
Het waterbedrijf is namelijk verplicht alle
inwoners van een ‘getroffen’ gebied binnen
24 uur van minimaal drie liter drinkwater
per dag te voorzien. De gemeente is daarbij
verantwoordelijk voor de verdeling van het
water. Deze heeft daarom distributiepunten
aangewezen in het verzorgingsgebied.
De oefening op het Noordereiland bestond
uit het aanleggen van een tijdelijk leidingnet
vanaf Rotterdam-Zuid, met een lengte
van twee kilometer. Vrachtwagens met
waterzakken moesten naar het ‘noodgebied’
komen. Ook werd een waterboot, die
normaliter drinkwater aan de binnenvaart
levert, bij de oefening ingezet. De Koninklijke
Landmacht had de taak de benodigde
materialen aan- en af te voeren en deze
‘s avonds en ‘s nachts te bewaken.

Het doel was en is ambitieus: een transitie naar de eerste klimaatbestendige
samenleving ter wereld. Het Blomberg Instituut probeert dit jaar, aanvankelijk
via enkele brainstormsessies met topbestuurders, en op 20 september jl.
met een groep waterbeheerders en ingenieurs, ‘de kloof tussen voorziene en
doorberekende gevolgen op de lange termijn en de beleving van de belangen
op de korte termijn bestuurlijk en praktisch werkbaar te maken’. Die vraag kon
natuurlijk niemand op die dag in Slot Zeist beantwoorden, maar er is in ieder
geval weer hardop nagedacht over de toekomst en de eigen inbreng daarin.

D

agvoorzitter Jan Terlouw concludeerde aan het einde van de dag
dat het inzicht over de gevolgen
van de klimaatverandering voor de ruimtelijke
inrichting van Nederland weer iets groter
geworden is. De inbreng van publieke en
private bedrijven en sommige samenwerkingsverbanden tussen deze twee vond hij
bemoedigend. Dat het om een buitengewoon
belangrijk probleem gaat, is volgens Terlouw
inmiddels ook doorgedrongen, in ieder geval
bij de aanwezigen op de slotconferentie. “We
weten wat er door de klimaatverandering op
ons afkomt. Of we daar adequaat op reageren,
is nu nog niet te zeggen. Maar er wordt
tenminste wel iets ondernomen”.
Vanwege de vele verschillende partijen op
de conferentie ontstond de gebruikelijke
discussie over de daadkracht van overheden
en de regierol van het Rijk. Hoogleraar
bestuur en beleid aan de Universiteit van
Amsterdam en lid van de VROM Raad
Maarten Hajer begreep op een gegeven
ogenblik die discussie niet meer. Aan de ene
kant wordt een sterke regierol geëist van
het Rijk, aan de andere kant wil men geen
centralisme, maar juist decentralisme. Die
twee zijn niet met elkaar te rijmen. “Het Rijk
staat niet gelijk aan centralisme”, aldus Hajer.
De Provincie Fryslân en de gemeente Delft
lieten de aanwezigen weten graag hun eigen
gang te willen gaan. Zij lieten voorbeelden
horen van een aanpak van de ruimtelijke
ordening die voorlopig water de ruimte zal
bieden. De Zuid-Hollandse gedeputeerde
Lenie Dwarshuis vindt een centrale sturing
niet echt nodig, maar verlangt wel deelname
van de rijksoverheid. Zonder rode contouren
was het Groene Hart niet behouden
gebleven, aldus de gedeputeerde.
Maar de meeste aanwezigen bekritiseerden
‘Den Haag’ wel. “Het kabinet is niet sterk
genoeg. Premier Balkeneinde roept op tot
innovaties, maar heeft daarvoor maar 40
miljoen euro over. Dat is veel te weinig”,
aldus gedeputeerde Dwarshuis. Algemene
kritiek bestaat ook op het gebrek aan goede
RO-ambtenaren in de top van de overheidsorganen. Een rijksvisie op de ruimtelijke
inrichting van Nederland ontbreekt
momenteel, zo was de teneur. De watervisie
van staatssecretaris Huizinga werd positief
ontvangen, maar liever zagen de aanwezigen
in Zeist een visie op de ruimtelijke ordening
van een coördinerend minister op dit gebied
of de minister van VROM.

Mark Dierikx (DG Water) legde bij de uitleg
van de genoemde watervisie de nadruk op
de nieuwe Deltacommissie, het nationale
waterplan 2009 en een nieuwe beoordeling
van investeringen in de ruimtelijke ordening.
“De waterschappen zijn hierbij cruciale
partners. Zij worden op drie manieren
uitgedaagd: niet langer volgt het peil
automatisch op de functie van een gebied,
water komt centraler te staan in de besluitvorming op het gebied van verstedelijking,
natuur, economie en recreatie én steeds
vaker zal gebiedsontwikkeling toegepast
worden om (tegenstrijdige) belangen en
geldstromen met elkaar te verbinden.”
Wat dat laatste betreft, gaat Dierikx wel uit
van een meer ondernemende rol van de
overheid: het Rijk stelt de nationale kaders en
de provincies de regionale.
In een debat tussen Mark Dierikx en Kees Plug
(directeur Bodem, Water en Landelijk Gebied
van VROM) over de ‘bestuurlijke verbreding
van de integrale ontwikkeling van de klimaatbestendigheid van Nederland’ ging de eerste
uit van een centrale regie en een decentrale
uitvoering. Dierikx zei vertrouwen te hebben
in de betrokken partijen. Hij verwees daarbij
naar ‘Ruimte voor de Rivier’, waar in feite voor
de eerste maal aan gebiedsontwikkeling
gedaan wordt in combinatie met meer ruimte
geven aan water. Hij wilde weerspreken dat
over gebiedsontwikkeling te gemakkelijk
gedacht wordt. Sommige aanwezigen vonden
dat een groot verschil bestaat tussen de waan
van de dag en een langetermijnvisie op dit
punt. “Natuurlijk zal het niet eenvoudig zijn,
ook niet met de landbouwers”, aldus Dierikx.
Plug riep op niet nodeloos te discussiëren
over verantwoordelijkheden van de verschillende overheden. “We moeten accepteren hoe
dat in Nederland gaat en iedere partij laten
doen waar hij of zij goed in is.”
Eén van de grootste belemmeringen ten
aanzien van innovatie in Nederland is het
aanbestedingsbeleid van de overheid,
aldus de aanwezige vertegenwoordigers
van ingenieursbureaus. Dierikx gaf toe
daarmee ook grote moeite te hebben. “Het is
inderdaad zo dat Rijkswaterstaat aanbesteedt
op grond van alleen de prijs en niet de prijs/
kwaliteitverhouding.”
Ex-gedeputeerde in Noord-Holland Ada
Wildekamp pleitte ervoor in het nationale
waterplan 2009 alleen die zaken te melden
die toegevoegd zijn aan het huidige beleid en
het waterplan als een uitvoeringsplan te zien.

H2O / 19 - 2007

7

