Stefan Kuks: Waterschappen mogen zich
veel ondernemender opstellen
Volgens Stefan Kuks staat de watersector een dynamische toekomst te wachten. De waterschappen kunnen daarin een
nieuwe, actieve rol spelen. Zijn boodschap: wees ondernemend, zoek partners op en zorg dat je erbij bent. Dat sluit direct
aan bij het credo van het onlangs gehouden STOWA-jubileumsymposium ‘Kansen creëren door samen te innoveren’. Hieronder
geeft hij zijn visie. Kuks is watergraaf van Waterschap Regge en Dinkel, bijzonder hoogleraar ‘Innovatie en implementatie
van waterbeleid’ aan de Universiteit Twente en portefeuillehouder ‘Kennisontwikkeling & Innovatie’ in het bestuur van de
Unie van Waterschappen.
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Eerste Deltafacts voor Watergraaf Stefan Kuks
STOWA/Deltaproof heeft onlangs de eerste Deltafacts aangeboden aan Watergraaf Stefan Kuks, portefeuillehouder
Kennisontwikkeling & Innovatie in het bestuur van de Unie van Waterschappen. Dat gebeurde tijdens de Innovatie-estafette
2011 in Rotterdam.
Deltafacts geven de actuele kennis weer over belangrijke
onderwerpen in het kader van het deltaproof maken van
ons land. Er zijn inmiddels Deltafacts over deltadijken,
bouwen in en op waterkeringen, gevolgenbeperking compartimentering dijkringen, samengestelde peilgestuurde
drainage,
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waterreservoirs
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‘De Deltadijk is een dijk die niet doorbreekt als er onder extreme omstandigheden een beperkmaatverandering tot 2100-2200. (NWP, 2009)’
De essentie van de deltadijk in vergelijking met een

ligheid en zoetwaterbeschikbaarheid in beeld, en zoekt
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gen. Het kennisprogramma richt zich op de realisatie van
Deltaopgaven op regionaal niveau.

De huidige dijken zijn zo hoog dat er onder ‘maatgevende’ omstandigheden geen water overheen stroomt.
bepaald. Wanneer maatgevende omstandigheden worden overschreden, dan stroomt het water over de dijk
heen. Maar nog belangrijker: de kans neemt toe dat de dijk plotseling doorbreekt omdat hij niet sterk
genoeg is. Vooral zo’n plotselinge doorbraak kan tot een overstroming met veel slachtoffers en schade
leiden.
Een deltadijk is zo stevig en stabiel dat de kans praktisch nul is dat deze in extreme omstandigheden
doorbreekt. Om dit te realiseren kan een deltadijk breder en sterker zijn dan de huidige dijken en van
vergelijkbare hoogte: er mogen onder extreme - bovenmaatgevende - omstandigheden golven over de
dijk slaan. Hierdoor ontstaat weliswaar enig waterbezwaar, maar dat is van een andere orde dan een
overstroming bij een dijkdoorbraak.
De beelden die bestaan van deltadijken komen niet altijd overeen met de bovenstaande essentie. Zo
wordt ook vaak multifunctionaliteit geassocieerd met deltadijken. Op dit moment vinden discussies over
wat een deltadijk wel of niet is nog plaats.
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institutionele voedingsbodem goed zijn, aldus Kuks. ‘Daar
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Er is wel een verschil tussen ondernemend zijn en
ondernemer zijn.
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