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Denken over klimaatscenario’s
“Het project Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) is onderdeel van
het Nationale Deltaprogramma. We bekijken wat de veranderingen voor
Oost-Nederland zullen zijn volgens de klimaatscenario’s. Gaan we daaraan
weerstand bieden of gaan we meebewegen? Wat doet de overheid, wat moet
de markt doen? Interessante discussies.
Aan dit uitdagende project geef ik technische en inhoudelijke ondersteuning.
Het is abstract werk, waarbij ik redeneneer vanuit het algemeen belang.
Dit project is leerzaam en verbreedt mijn blikveld door het contact met andere
overheden en onderzoeksinstituten. Je opereert in een groot netwerk. Ik kom
ook weer mensen tegen uit mijn studietijd, dat is natuurlijk erg leuk. En laten
we eerlijk zijn: het Deltaprogramma is geen misselijk project. Dat ik daar mijn
steentje aan mag bijdragen voelt als een vorm van erkenning.”

Op pad met...
Bas Worm
(waterschap Regge en Dinkel)
Hij is opgeleid als hydroloog en is nu
beleidsmedewerker bij waterschap
Regge en Dinkel. Bas Worm (42)
initieert projecten bij het T
 wentse
waterschap en is betrokken bij
regionale en nationale projecten.
Hij wil ‘buiten’ goed werk leveren
met oog voor de waarden van het
watersysteem.

‘Van alles een
beetje weten’

Tekst Brenda Vader | Fotografie Joris Schaap
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Van alles een beetje weten
“Landbouw Op Peil. Onder die naam werken de
oostelijke waterschappen met vijftien boeren
bedrijven aan maatregelen om de bedrijfsvoering
op hun land optimaal te houden met het oog op
al aanwezige en te verwachten waterproblemen.
Tweederde van het grondoppervlak van regio Oost
wordt agrarisch gebruikt. We moeten daarom
samenwerken. Denk hierbij aan manieren om
het grondwaterniveau te verhogen of bij droogte
te kunnen regelen. Door dit project delen boeren
nu ook hun ervaringen met andere boeren. Mijn
rol is in dit geval die van ‘hydrologisch geweten’.
Ik werk vaak op een hogere schaal, maar het is
in dit geval juist heel leuk om tot op perceelsniveau letterlijk het verschil te kunnen maken.
Als integraal beleidsmedewerker werk je op het
snijpunt van verschillende vakgebieden. Integraal
werken betekent van alles een beetje weten en
dat kunnen combineren.”

Weten wat je meet
“Er was verschil van mening over grondwaterstanden tussen het waterschap en enkele grondgebruikers. Daarom is op mijn initiatief het project
‘schijnspiegelonderzoek’ gestart. Ik fungeerde
hierbij als intermediair tussen de onderzoeks
instituten, de boeren en het waterschap. Het
belangrijkste van dit werk is luisteren en door
vragen en niet direct met een oplossing komen.
Ik zoek graag eerst uit waar nu precies de angel
zit. Daardoor kom je er achter dat dingen niet
altijd zijn zoals je ze vanachter je bureau bedacht
had. Door bodemverdichting blijkt er plaatselijk
verschil te zitten tussen de metingen in onze peilbuizen en de werkelijke grondwaterstand. Meten
is inderdaad weten, maar weet dus wel wát je
meet. Inhoudelijk bezig zijn, daar ligt mijn kracht.”

Inspectie van de opgeworpen dammen die het water vast
moeten houden in natuurgebied Aamsveen
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Het effluent van
een waterzuiveringsinstallatie
wordt gebruikt
voor irrigatie

Inspectie van een stuw in de Glanerbeek. Veenresten in
deze beek geven de roodbruine kleur aan het water

Samenwerken met Duitsland
“Beken mogen zich helaas niet meer op natuurlijke wijze
door het landschap ‘bewegen’ . Wij willen dat sturen,
met als doel het water zo snel mogelijk af te voeren.
Hierdoor verdwijnt wel het natuurlijk stromend karakter
van een beek, evenals de bijbehorende flora en fauna.
Tegenwoordig wordt weer gewerkt aan het herstel
van beken. Ik ben trots hoe we dat hebben gedaan
bij de Glanerbeek waarbij we met Duitsland moesten
samenwerken. Duitsers zijn erg formeel en bewegen
pas als alle betrokken partijen het eens zijn. Een Duitse
ambtenaar vertelde mij dat er veel ‘Ausdauer’ nodig was
voor een project als dit. Die bleek ik te hebben. Ik heb
het vertrouwen van de Duitse provincie kunnen winnen
en na twaalf jaar zijn de beek en het omliggende gebied
dan eindelijk hersteld. Het heeft mij geleerd dat als
je werkelijk ergens van overtuigd bent en je blijft dat
uitdragen, het ook een keer gaat lukken.”

Voor veenherstel is een natuurgebied met
waterretentie ontwikkelt langs de Glanerbeek

