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Waterschap wil
keringen rijksoverheid
'overnemen'
Dewaterschappenzoudeneengedeeltevandeprimairekeringenmoetenovernemenvanderijksoverheid.Opdiemanierwordtdeveiligheidgegarandeerd.DatzeiSybeSchaap,voorzittervande Unie
vanWaterschappen,opdeWaterbouwdag 2005{12oktober)inAmersfoort. Opdezedrukbezochte
dagwerdenmeeropmerkelijkeuitsprakengedaan.ZovonddagvoorzitterHanVnjling evenalsSybe
SchaapdeoverstromingeninNewOrleansinsommigeopzichteneenzegen: hetdoetmensen beseffen
hoegevaarhjkwaterkanzijn.Vnjling sprakverderzijnzorguitoverdesterktevandekeringenrond
deS3 dijkringen. In2001 bleekuitdetoetsingdatdezenoglang uietsterkgenoegzijn.Vnjling voorspeldedatuitdetoetsingvolgendjaar eenzelfderesultaatzoukomen.
Dezewaterbouwdag,georganiseerd door
deCUR,hadalsthema 'Innovatie inde
waterbouw'. HanVrijling, hoogleraar
WaterbouwaandeTUDelft, constateerde
datdeveiligheidssituatie inNederland
andersis,maarniet noodzakelijkerwijs
beter.Uitdetoetsingvandeprimaire waterkeringenin20orbleekdat 15procent vande
keringen nietvoldeed,van35procentwasde
staatnietbekendendehelft voldeedwel.
Vrijling hadereenhard hoofd indatuitde
toetsingdievolgendjaar plaarsvindt, betere
cijfers zullen komen.

VolgensSybeSchaapzijn overstromingenniet alleeneenzaakvande natuur;
ingrijpen vandemensspeeltookmee,onder
anderedoor hetversterken vanhet normale
broeikaseffect dooruitlaatgassenen uitstoot
doordeindustrie,maarookdoorte bouwen
opwaterhuishoudkundig ongunstige plaatsen.Schaapisdanookblij datmeeren meer
gewerkt wordtmetrisicobenadering.Hetis
inzijn optieklogischdat dichtbevolkte
gebiedenbeterbeschermd worden dan (bijna)onbewoondepolders.Inhet verlengde
daarvanzietSchaapookeengrotererolvoor

Eendy'kinWest-Brabantlan^shetVolkerak-Zoommeer(foto:WaterschapBrabantseDelta).

debouwenonderhoud vansommigeprimairekeringen.Dezezijn nu nogin handen
vanderijksoverheid, maardoordat depolitieksommigeprioriteiten anders legt,
komendezekeringensomsinhetgedrang.
VolgensSchaapkunnen de waterschappen
ditwelstructureel aan,ookfinancieel.Wel
zouhetRijkdenormen voordezekeringen
moeten vaststellen.
LucKohsiekvanRijkswaterstaat gafaan
datRWS nietalleendenoodzaakvaninnovatiesinziet,maardaarookzelfmeebezigis
(technischenorganisatorisch).Zozou het
nogopterichtenDelta-instituut, waarinde
TechnologischeTopInstituten verenigd
zoudenmoeten worden,eenbelangrijke bijdragekunnen leverenaande ontwikkeling
énhetgebruikvankennis.Maarookbinnen
Rijkswaterstaat vinden veranderingen
plaats.Datkrijgt bijvoorbeeld vorminde
aanbestedingvoornieuweopdrachten.VroegerkwamRijkswaterstaatzelfmeteenontwerpenkeekwelkemarktpartij dezehet
goedkoopst konuitvoeren.Nu worden
alleennogfunctionele eisengesteld, waarbij
geïnteresseerdepartijen zelfkunnen kijken
hoezedezeinvullen.Ookdeprijs isniet
meerzaligmakend:erwordtmeergekeken
naarkwaliteit enprestatie.OmdatRijkswaterstaat innovatieve ontwerpen tot haar
intellectueeleigendomrekent, kunnen
marktpartijen afgeschrikt worden,meende
Vrijling.Kohsiekgafechteraandatdaar in
detoekomst naarwordtgekeken.
Ommet innovatieve ideeëntekomen,is
eenheleinfrastructuur nodig.InNederland
isdatvoordewaterbouw redelijkoporde,
volgensRobdeLeeuw,voorzitter vanhet in
1999opgerichte kennisplatform WaterFront.Welmoetendekennisenkunde binnen hetwaterbeheer doordeoverheid,
marktpartijen enkennisinstituten gezamenlijk verder ontwikkeld worden,vindtDe
Leeuw.Debestaande kennisorganisatie sluit
volgenshemnognietgoedaanbij deeisen
dieanno2005 hieraangesteld worden.
Behoefte bestaataaneeninstellingdiede
ontwikkeling vankennisstimuleert en
ondersteunt, meent hij.
Dat hetinNederland redelijkgoedzit
metdieinnovaties,bleekuit deverhalen van
FrankVerhoeven(Boskalis)enMarkLindo
(VanOord).Zijbeschreven vernieuwende
technieken bij respectievelijk eenolieveld bij
Newfoundland eneennogtebouwen kunstmatigeilandvoordekustvanDubai.De
voorbeelden lietenziendatNederland niet
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voornietseengoedenaamopwaterbouwgebied heeft.

Prijzen
Endatzalindetoekomst ookzoblijven.
Tenminste,alswedejuryvande afstudeerprijsvandeVerenigingvan waterbouwers
voorBagger-,Kust-enOeverwerken mogen
geloven.DeVBKOreiktjaarlijkseenprijs uit
voorhetbesteafstudeerproject opwaterbouwgebied.Eigenlijk gaat hetomtwee
prijzen:éénvoorhetbestehbo-project en
éénvoorhetbesteTU-project.Enditjaar
werdenzelfsdrieprijzen uitgereikt.Dejury
konbijdeinzendingen vandeTU'sgeen
keuzemaken enreiktedaarom tweeeerste
prijzen uit:aanMartindeGeusenMarco
vanZijl.Bijdehbo'ersgingdeprijsnaareen
gezamenlijk project vanTonyHuangen
GerardVerburg.Dejury preeshet niveau
vandeinzendingen, maar maakte daarbij
tegelijkerijd deopmerkingdatinbijna alle
afstudeeropdrachten ergveelaandacht werd
besteedaandemaatschappelijke,juridische
enbeleidskanten.Meeraandacht voorde
puur technische kantvandeprojecten zou
niet misstaan,aldusdejury.
DeFlintvormdeookhettoneelvoorde
uitreikingvandeAgema-prijs.Dezeprestigieuzevijfjaarlijkse prijs wordt uitgereikt
aaneenwaterwerk datvooreengrootdeelis
ontworpen en/ofuitgevoerd dooreenNederlandseontwerper ofaannemer.Deprijs ging
dezekeernaardebalgsruw bijRamspol.Volgensdejury isdebalgstuween voorbeeld
vaneeninventieveenflexibeletoepassing
vanNederlandse watertechniek. Datgeldt
niet alleenvoorhetontwerp endebouw,
maarookvoordecontracrvorm tussen
opdrachtgever (WaterschapGrootSalland]
enuitvoerder(BAMCiviel).Deprijs wordt
uitgereiktdoor ingenieursvereniging KM
NIRIAenisgenoemd naarprofessor dr.ir.
JanAgema.Hij heeft ondermeermeegewerktaandewederopbouw vande infrastructuur inLimburgnadeTweedeWereldoorlog,desluitingvanstroomgaten inde
dijk bij Kruiningen in 1953,hetontwerpen
debouwvanEuropoort endeStormvloedkeringindeOosterschelde.Ookbij nieuwe
werken,zoalsdeTweedeMaasvlakte,De
Maaswerkenendeplannen voor uitbreiding
vanSchipholindeNoordzeewasAgema
betrokken, f
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'Waterrisicokaarten
moetenopenbaar*
Waterrisicokaartenzoudenopenbaarmoeten
wordengemaaktomtevoorkomendatmenin
risicovollegebiedengaat bouwen.Datise'én
vandeuitkomstenvaneendriedaagsebijeenkomstoverwateroverlastdiebeginoktoberin
Oranjewoud (Friesland)plaatsvond inhet
kadervanhetEuropeseInterreg-projectFLOWS
(FloodplainLanduseOptimisingWorkable
Sustainability}.Hierinwerkenvijflanden
samznomwateroverlastenoverstromingenin
risicogebiedenzoveelmogelijktevoorkomen.
Sinds2003 nemenNoorwegen,Zweden,
Duitsland,Engeland enNederland deelaan
FLOWS.Dezesamenwerking isopgesplitst
indriethema's:technisch,sociaalen ruimtelijkeordening.Binnenhettechnischeblok
zijn onderanderekaarten ontwikkeld die
aangeven welkegebiedenrisicolopenop
wateroverlast tijdens hevigeneerslag.
Onderzoek onderdenoemervanhetsociale
themageeft provinciesen waterschappen
informatie overhoedeinwoners wateroverlastbeleven.Hetderdethema, ruimtelijke
ordening,heeft ondermeereenwaterkansenkaart voorhetstedelijk gebiedopgeleverd.Hierop istezienwaarbeter niet
gebouwdkanwordenvanwegedelageliggingendekansop wateroverlast.
Tijdens debijeenkomst dieop4,5en6
oktoberplaatsvond, hebben waterbeheerdersenplanologen uitdedeelnemende lan-

denervaringen enkennisuitgewisseld.Ook
iseenaantalaanbevelingen opgesteldvoor
deEuropeseUnie.Dezestelt momenteeleen
nieuwerichtlijn opover overstromingsrisico's.Eénvandeaanbevelingen isomwaterrisicokaartenvooriedereenopenbaar te
maken.Dezekaartenworden algebruikt in
hetplanvormingsproces.Dekaarten kunnen
voorkomendatgebouwd wordtopplaatsen
dieeengrotekanshebben op wateroverlast.
IndeandereFLOWS-landenzijn dezekaartenalopenbaar.InNederland niet.

Andere aanbevelingen
Andereaanbevelingenzijn omcalamiteitenplannen optestellenwaarinstaat wat
mensen moetendoeningevalvanwateroverlast,informatie overstuwen,gemalen,
peilbesluiten enrisico'sopwateroverlast
toegankelijk makenvooralleoverhedenén
(meer)rekeninghouden met deverandering
vanhetklimaat.Nederland calculeertde
mogelijke effecten alin,maardeandere
deelnemende landennogniet.Ookdein
Nederland algebruikelijke waterroetszou
internationaal kunnen worden gebruikt.
Nietalledeelnemende landen beschikken
overeeninstrument waarmeegetoetst kan
wordenofbouwplannen welpassen binnen
hetwaterbeheer indatgebied.
VanuitNederland nemendeprovincies
Flevoland,Groningen enFryslanende
waterschappenWetterskipFryslân,Hunze
enAa'senNoorderzijlvest deelaanFlows.
Volgendjaarjuni vindtinCambridge(Engeland)delaatsteconferentie inhetkadervan
FLOWSplaats.Tijdens dezeconferentie zullendedefinitieve aanbevelingen voorde
EuropeseUnieworden opgesteld, f
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