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Ou d e en nieuwe bes t uur d ers

STOWA-bestuur weer op sterkte
In de afgelopen periode hebben binnen het bestuur van STOWA de nodige veranderingen plaatsgevonden. Zo namen de dijkgraven Henk van ’t Land en Wim Wolthuis afscheid. Tegelijkertijd verwelkomde het bestuur ook drie nieuwe leden: Toine
Gresel, dijkgraaf van Peel en Maasvallei, Lida Schelwald-Van der Kley, lid van het DB Zuiderzeeland, en Roel de Jong, DB-lid
van Wetterskip Fryslân. In deze uitgave blikken de oude bestuurders terug en kijken de nieuwe bestuurders vooruit naar de
positie en rol van STOWA in de wereld van het regionale waterbeheer.

Toine Gresel :
meehelpen om kennis en kunde a an de
man t e brengen
Toine Gresel (58) was 21 jaar burgemeester, laatstelijk van
Heerlen, toen hij twee jaar geleden werd benoemd tot dijkgraaf
van Waterschap Peel en Maasvallei. ‘Ik heb geen technische achtergrond, maar ben een volbloed bestuurder. Dat is waarschijnlijk de reden dat STOWA mij in het bestuur heeft gevraagd.
STOWA neigt meer naar de governance-kant, waarbij het accent
komt te liggen op hoe je de organisatie positioneert. Daar wil ik
me graag voor inzetten.’
Gresel kende STOWA, onder meer via directeur Jacques
Leenen. ‘De organisatie leek me altijd een onuitputtelijke
bron van onderzoeken. Ik vraag me wel af wat er met al
die onderzoeken wordt gedaan. Die vraag zal ik zeker blijven stellen. Als dijkgraaf had ik in Venlo te maken met
het topsectorenbeleid voor water en landbouw, die in die
gemeente samenkomen in de Greenport. Ik zie water ook
als een topsector die wereldwijd veel kan brengen, inhoudelijk en economisch. Daarin speelt de stichting zeker
een rol. Ik heb veel ambitie met STOWA, maar heb ook
nog veel te leren.’
Va n k a nsen n a a r k a ss a

In de trits van kennis, kunde, kansen en kassa ziet Gresel
dat STOWA al veel kennis en kunde biedt en nu opschuift

Toine Gresel, Dijkgraaf van

naar de kansen. ‘In dat veld wil ik de stichting maximaal

Waterschap Peel en Maasvallei
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positioneren. Als we de goede partners vinden, dan komt

Op een aantal onderwerpen wil De Jong zich de komende

het met de kassa ook goed. Kijk naar het Nereda-project.

jaren als bestuurder in het bijzonder richten. ‘De gevol-

Dat willen we in de zuivering standaard gaan toepassen.

gen van de klimaatveranderingen voor het watersysteem

Nereda scheelt tijd, ruimte en geld. Met dat soort projec-

houden mij erg bezig. Daarnaast ben ik erg benieuwd of

ten kunnen alle betrokken zich heel mooi profileren.’

we alle maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water zo kun-

De overstap van het gemeentebestuur naar de wereld

nen plooien dat er evenwicht komt tussen de ecologische

van het waterbeheer bevalt Gresel tot nog toe heel goed.

en de economische functie van water. Een zeer uitdagend

‘Ik kom heel veel enthousiaste en gemotiveerde mensen

terrein vind ik het principe van afval tot grondstof. Daar

tegen. We zitten in Nederland in een delta waarbij niet

liggen grote kansen. Ten slotte hebben veel waterschap-

alleen veiligheid van belang is, maar ook de ecologische,

pen eigen innovatieplannen, naast wat er landelijk wordt

ruimtelijke en economische kant van het water. Daarin

ontwikkeld. Wellicht kan STOWA een coachende rol krij-

hebben we veel kennis en kunde ontwikkeld. Ik wil graag

gen om waterschappen te helpen bij hun eigen innovatie-

helpen die meer aan de man te brengen.’

projecten.’

Roel d e Jong :
coachend e rol vo or S TOWA bi j
innovat ie pro jec t en af z ond er l i jke
wat ers cha ppen

Lida S chelwald -van d er K l e y :
goed e in t er ac t ie t ussen S TOWA en
wat ers cha p sbes t uren

De nieuwe STOWA-bestuurder Roel de Jong (54) is sinds 2004 lid

meen bestuur van Waterschap Zuiderzeeland. In januari 2009

van het Dagelijks Bestuur van Wetterskip Fryslân. De loco-dijk-

werd ze gekozen tot heemraad. Schelwald is bijna 25 jaar actief

graaf is van huis uit hydroloog en sinds 2000 projectmanager

als milieuadviseur in binnen- en buitenland. Zij is hoofdredac-

bij en plaatsvervangend secretaris van de Adviesraad voor de

teur van het blad Water Governance en publiceerde samen met

Wadden. Hij is vanuit de ecologische hoek in het bestuur van het

Linda Reijerkerk in 2009 het boek ‘Water, a way of life’.

Lida Schelwald-van der Kley (48) werd in 2005 lid van het alge-

waterschap gekomen. De Jong heeft onder meer innovatie, monitoring en de inrichting van de Friese boezem in zijn portefeuille,
met bij dat laatste als accenten de regionale veiligheid en het
natte ecosysteem.
De Jong heeft een goede indruk van STOWA. ‘De organisatie heeft een goede naam. STOWA belichaamt de bundeling van krachten van de waterschappen en is dé schakel
tussen kennisvragen en de ontwikkelingen in de praktijk.
Men werkt op het snijvlak van kennis en uitvoeringspraktijk en dat levert veel goede dingen op.’
Vee l be l o v en d e d in g en

Talrijke projecten en innovaties vinden via STOWA hun
weg naar de waterschappen. Daarover is De Jong blij.

Roel de Jong, lid Dagelijks Bestuur

‘Dat neemt niet weg dat ik nog vaak veelbelovende din-

Wetterskip Fryslân

gen tegenkom die ik later elders niet terugvind. Zo had
de Waterharmonica bij de waterzuivering van Grou zeer
goede resultaten met ecologische nazuivering van effluent in een klein moerassysteem. Dat is elders amper opgepakt. Meer algemeen zie ik dat bij het Interreg-project
waterberging in de stedelijke omgeving. Daar wordt ook
nog maar weinig mee gedaan. Niet alles hoeft of kan landelijk worden uitgerold, maar daarover moet wel een
bewuste afweging worden gemaakt.’
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In haar bestuurswerk komt Schelwald STOWA geregeld
tegen. ‘Zuiderzeeland doet aan verschillende STOWAonderzoeken mee, onder andere het regenwateronderzoek. Ik kende de organisatie ook al via mijn werk voor de
Stichting Kennisontwikkeling en kennistransfer Bodem
(SKB). Ik heb altijd een heel goed gevoel gehad bij STOWA.
Zij staat aan de basis van veel innovaties en ontwikkelingen op het vlak van duurzaam waterbeheer.’
Wa a r d e v o l l e p o si t ie

Schelwald vindt dat STOWA een waardevolle positie inneemt in de waterschapswereld: ‘In deze dynamische
tijden verandert er wereldwijd veel op het gebied van
waterbeheer, onder meer door de klimaatveranderingen

Henk van ‘t Land, oud-bestuurslid

en menselijke invloeden. Nederland heeft internationaal

STOWA

gezien een vooraanstaande positie. Dat is geen reden om
genoegzaam achterover te leunen. We moeten hard werken
om het kennisniveau op peil te houden. STOWA draagt
daar in belangrijke mate aan bij, omdat het de krachten
bundelt met innovaties.’
Schelwald heeft als nieuw bestuurslid een paar aanEen mooi voorbeeld waar dat toe kan leiden, is volgens

dachtsgebieden voor ogen: ‘Ik vind het heel belangrijk

Schelwald de officiële ingebruikname van de Nereda-

dat de interactie met de waterschapsbesturen goed is en

zuiveringsinstallatie in Epe. ‘In dat project deed de TU

blijft. Daarom zijn kennisuitwisselingsdagen en derge-

Delft het fundamentele onderzoek, deed STOWA het toe-

lijke heel nuttig. Het is voor waterschappen belangrijk

gepaste onderzoek en fungeerde waterschap Veluwe als

om voeling te houden met wat er nationaal en internatio-

launching customer. De korrelslib-methode is kostenbespa-

naal speelt op het gebied van innovatie en duurzaamheid.

rend, kost minder ruimte en energie. Hiervoor is veel

Daarnaast hecht ik aan goede samenwerking en afstem-

belangstelling uit het buitenland. Het Nereda-project

ming met andere kennisinstellingen, zoals de universitei-

toont aan waar goede samenwerking toe kan leiden.’

ten, Wetsus en KWR Watercycle Research.’

Henk van ’ t L and :
S TOWA is behendig en compac t
vo er t uig
Henk van ’t Land was acht jaar bestuurslid van STOWA. Hij
trad op 31 december 2011 af als dijkgraaf van Noorderzijlvest,
waar hij 15 jaar in dienst was. Daarmee stopte ook zijn rol als
bestuurslid. Van ’t Land is onder meer nog onafhankelijk voorzitter van de Stichting IJkdijk. De Stichting IJkdijk werd mede
op initiatief van STOWA opgericht en ontwikkelt, test en valideert sensorsystemen in waterkeringen. Noorderzijlvest is nauw
betrokken bij dit project.
‘Ik heb altijd belangstelling gehad voor onderzoek en ik
Lida Schelwald-van der Kley, lid

ben heel trots op wat we bij STOWA doen. Zo waren we

Algemeen Bestuur van Waterschap

nauw betrokken bij het baanbrekend onderzoek met sen-

Zuiderzeeland

sortechnieken in de IJkdijk en brengen dat ook in de praktijk,’ vertelt Van ’t Land, die nog steeds in de tegenwoordige tijd spreekt.
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S TO WA - kn o p

Het is voor STOWA een mooie uitdaging om goed te laten
zien wat het allemaal doet, meent het oud-bestuurslid.
‘We moeten heel actief laten zien waar me mee bezig zijn
en dat kort en bondig brengen. STOWA is natuurlijk van
en voor de waterschappen; in de wereld van de waterzuivering is de bekendheid groter dan in de wereld van de
waterkwaliteit. Alle mensen in de ambtelijke diensten die
met waterkwaliteit te maken hebben, moeten op de pc
een ‘STOWA-knop’ krijgen,’ bepleit Van ’t Land met aanstekelijk enthousiasme.
Om nog even door te gaan: ‘STOWA is een heel behen-

W im Wolt huis :
g ebruik elk a a rs kr ach t

dig en compact voertuig. De stichting anticipeert goed.

Oud-dijkgraaf Velt en Vecht Wim Wolthuis was sinds 2005

STOWA pakt de juiste dingen snel en alert op en zet daar

bestuurslid van STOWA. In januari stopte hij na bijna 25 jaar

goede kennisprogramma’s op. Ik zou zeggen: ga door op

zijn carrière als dijkgraaf van verschillende waterschappen.

de ingeslagen weg, maar nóg actiever. Zorg voor ambas-

Wolthuis is nog wel commissaris bij onder andere Waterlab

sadeurs bij de waterschappen en daarbuiten. Laat het

Noord en NieuWater: de fabriek in Nieuw-Amsterdam waar van

STOWA-bestuur de resultaten nog actiever delen met de

effluent van de afvalwaterzuivering in Emmen via een aantal

besturen van de waterschappen. Zorg dat bij de Unie de

zeer geavanceerde zuiveringstechnieken ultrapuur water wordt

STOWA-kennisprojecten standaard op de agenda staan en

gemaakt voor oliewinning door de NAM.

breng waterschappers die geïnteresseerd zijn in STOWA,
‘In het stroomgebied van Velt en Vecht is hoog water nooit

bij elkaar.’

zo bedreigend geweest en daarom was veiligheid nooit
een overheersend thema. Waar ik me altijd sterk voor
heb gemaakt is om water leidend te maken in ruimtelijke
ontwikkelingen. Ik vind het een uitdaging om stroomgebieden zo optimaal mogelijk in te richten, zodat zowel
natuur als landbouw worden voorzien van voldoende
water. Soms laten we ons daarbij teveel leiden door de speWim Wolthuis, oud-bestuurslid STOWA

cialisten met dikke, technische rapporten.’
Dr o o g t e

Droogte gaat volgens Wolthuis een groter probleem worden dan een teveel aan water. ‘Natuurlijk is veiligheid van
belang en vraagt hoogwater veel aandacht. Maar het besef
dat droogte ook een probleem is en de aanpak daarvan
staat nog maar aan het begin. Daarbij speelt een optimale
inrichting van het stroomgebied een belangrijke rol.’
Terugblikkend op zijn jaren als bestuurder van STOWA
ziet Wolthuis verschillende prominente projecten. ‘Het
Nereda-project, de IJkdijk, Deltaproof, het Watermozaïek;
ze staan stuk voor stuk voor prominente ontwikkelingen in de wereld van het waterbeheer. Maar ik denk dat
er nog meer kan gebeuren op het vlak van innovatie en
onderzoek. We moeten van de eilandjescultuur af en
meer samenwerken met andere kennisinstellingen en het
bedrijfsleven. Soms blijk je verrassende raakvlakken te
hebben. Ik zou zeggen: gebruik elkaars kracht.’
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