INTERVIEW

ARJEN HOEKSTRA N I E U W E HOOGLERAAR M U L T I D I S C I P L I N A I R
WATERBEHEER

"Alshetgoedis,bestaat
waterbeheeraltijduit
meerderedisciplines n
Metherinhetverledcngevoerdewaterbeheer,geschoeidopvooraltechnischeleest,zijndehuidige
waterproblemen nietoptelossen.Eenbrede,multidisciplinaire benadering LSdemanier.Nieteenvoudig,bese/rdekersversehoogleraarMultidisciplinairWaterbeheerArjen Hoekstra.Op10novemberhee/thijzijnoratieaandeUniversiteitTwentegehouden,waarnahijojjûieelaandeslag kanom
deaanstormendegeneratieTwentsecivielingenieurseenbredeblikmee tegeven.
Multidisciplinair waterbeheer, waarbij
waternietalleenvanuit technisch perspectief, maarookvanuit ecologisch,economisch
enmaatschappelijk oogpunt wordt bekeken,
isniet nieuw."Debelangstelling vooreen
multidisciplinaire aanpakvanwaterproblemen isgroot,denoodzaakdaarvoorook.
Maarerwordt veelovergepraatener
gebeurt weinig."
Deproblemen zijn risico'sopoverstromingen, maar ookwaterschaarsteenwatervervuiling."Waterbeheerders kunnen80
procentvandezeproblemen niet oplossen,
omdatzesamenhangen metbodem-en
landgebruik, ruimtelijke ordening,handel,
demografische groeietc.Daariseenconsis-
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tentsamenhangend beleidvoornodig.Datis
ernuniet."
Burgerszoudenzichbewuster moeten
zijn vanderisico'svanoverstroming,volgensHoekstra."Mensen
houdendeoverheidveranrwoordelijk voorde
WdtCY IS Vtzl
veiligheid,watveelal
leidttottechnische maatregelen omdekans
opeenoverstromingteminimaliseren.Maar
diekanskunje nooit terugbrengen totnul.
Demerkwaardigeparadoxdoetzichvoordat
wenognooitzoveiligzijn geweest,maardat
deschade,alserietsgebeurt,enormzalzijn.
Jekunt dusnubeterproberen dekwetsbaarheidzoveelmogelijk tebeperken.Alsjede

burgersdiebijeenrivierwonen verplichr
zichteverzekeren regenoverstromingen,zal
dat bewustwordingmetzich meebrengen.
Danworden dewoningen anders gebouwd
ofmisschien wordendehuizendanergens
andersgebouwd."Dezeconclusies sraanook
inherrapport 'Risico'sinbedijkte termen'
vanhetRIVM. "JuistdoorherRIVM,datis
frappant. HetRIVMkijkt andersnaarrisico's
danRijkswaterstaat. Rijkswaterstaat heeft
zichaltijd vollediggerichtopdeveiligheid
vanwaterkeringen,rerwijl hetRIVMvooral
letophetmaatschappelijk risicovaneen
overstroming."
'je kunt opvelemanieren naareenprobleemkijken.Alserwaterschaarsteis, kunje
technischeoplossingen ontwikkelenom
meer water releveren.Maarjekunt ookeen
belastingopwaterinvoeren waardoorher
waterverbruik daalt.Techniekbiedrveel
oplossingen, maarsomsisrechniekondergeschikraanandereoplossingen.Derechniek
moet meerinbalanskomenmetanderedisciplines.Indepraktijk vanhetwaterbeheer
zijn hetnogsteeds technischeoplossingendie

tegoedkoop

regeren.Misschien

teveel.Erwordrwel
geroependatbredermoetworden gedacht,
maarindepraktijk wordtditnogniet altijd
opgepakt.Hetismoeilijk omuitdeverzuilingtekomen."Maarwaterproblemen moetennieralleenmulridisciplinair worden
aangepakr,ookopmondialeschaaliswerk
aandewinkel.Inverschillende publicaties
(ziebijvoorbeeld H 2 0 nr.4vanditjaarennr.

land alsBraziliëveelexporteert.Daar wordt
degrondsteedsarmer."HoewelHoekstravia
zijn publicaties weldeaandacht opdezeproblemen heeft gevestigd,ziet hijzichvooral
alseenwetenschapper, nietalseen idealist.
"Ikprobeerdefeiten weerregeven.Desubjectiviteit zitalinhetonderwerp darikheb
gekozen.Ikprobeerverbanden rezien tussen
problemen enfeiten, netzoalsandere wetenschappers.Alleenprobeer ikdat meteenheel
bredebenadering.Ikwilniet allerleiprocessenindetailbekijken, maarhetgrotegeheel.
Ikvind het belangrijkdatmijn werk maatschappelijk nut heeft. Datnut wordt aangeroond doordebelangsrellingvoorje werk.
Alsergeen aandacht vooris, doeikmijn
werk nietgoed."

Arjen Hoekstra.

5van2004] belicht Hoekstradebegrippen
watertekort steedsgroter."Dereden daarVirtueelwater'ende'watervoetafdruk'. Vir
voorisdatvoorwaternietdeprijs wordt
tueelwaterhoudt indatlanden producten
betaalddiehet waard is."Het isveeltegoedverkopen waareenheleboelwatervoor
koop."
nodigwas omhet teproduceren. Daarmee
Maardoor naar hervirtuelewatergewordt nietalleenhetproduct zelfverkocht,
bruik tekijken, kunnen ookproblemen
maarookvirtueel het
opgelostworden."Alsje
waterdat daarvoor
zelfweinigwater hebt,
nodigwas. Zokostéén
VŒUOCde W a t e r p r o b k m e n kunjebeterwaterinkopjekoffie gemiddeld
tensieveproducten
140 liter water.
importeren uit landen
1580vrocent
Dewater-voetafwaargééntekort is.Virdruk vaneenland isde
nietdoorwaterbeheerders tuelewaterhandel kan
optelsomvanhet waterechterooknegatieve
gebruik inhetlandzelf
ovtelossen"
gevolgen hebben,zoals
endenettoimport van
uitputting envervuivirtueelwater.Nederland is,opdiemanier
lingvanwaterindelandendieexporreren."
berekend,éénvandeminsr zelfvoorzienende
Internationale handel leidtookopandere
enmeestimportafhankelijke landen ter
manieren totonverwachteeffecten, bijvoorwereld (ziedekaart)."Voorlandendietoch
beeldeutrofiëring. "InNederland komen
aleenwarertekort hebben,isdeverkoopvan
steedsmeervoedingsstoffen inhet milieu
waterintensieve producten vaakdeenige
terecht.Weimporteren veel levensmiddelen
manier omaanbuitenlandse valuta te
enveevoer.Denirratendaaruit komenvroekomen.Maaropdelangetermijn wordt het
geroflater inhet waterterecht, terwijl een

DeUniversiteitTwenteheeft een profiel
voordehoogleraar Multidisciplinair Waterbeheer opgesteld waarinHoekstrazicherg
thuisvoelt."Hetprofiel pastperfecr bijmij.
Ikwildezefunctie opmijn manier invullen
enietsnieuws brengen."
Zolangzamerhand heeft hij eengoed
ideegekregen hoedeproblemen inelkaar
zitten enmetelkaarsamenhangen. "Ikziede
verbanden,maardeoplossingligt nietvoor
hetgrijpen. Problemenzijn vaakhistorisch
gegroeidenmededaardoor niet makkelijk
optelossen.Daarvoor iscoherent beleid
nodig.Iedereenonderschrijft dat,maar het
gebeurt niet.Erzijn (bijna) rampen nodig
omtoteenoplossing tekomen.Wehebben
gelukgehad dat watinNewOrleansis
gebeurd,niet hiergebeurde.Hetwasonvermijdelijk datzoietszou gebeuren."
"Hetgrappige isdaterophet moment
tweebijna tegengestelde krachten bezigzijn
dieherwaterbeheer degoedekantop
duwen.Dat ishetmilieudenken, maartegelijkertijd ookeconomische overwegingen.
Deschadedieontstaat alseenrampplaatsvindt,isenorm.Jekunt beter watmeer
investeren omdieschadetebeperken."
Inzijn oratieomschrijft Hoekstrade
invullingvanzijn leerstoelals 'generalisme
alsspecialisme'.Demaatschappelijkeen
technischeontwikkeling vandelaatsteeeuwenisvooreengroorgedeeltetedanken aan
specialisatieinkennisenproductie.Maar
datspecialiseren heeft ookeen keerzijde,
namelijk fragmentatie inbegripen bestuur.
Hoekstrawilzichdanookrichtenophet
terugkrijgen vanhetoverzicht.Het bij
elkaar brengen vaninzichten uitverschillendedisciplines leidttoteenbreder inzicht
danvanuitééndisciplinemogelijk is.De
studenten inTwentedieindetoekomstles
krijgen vanHoekstramoetendanookeen
bredeblikhebben."Ikwilmijn studenten
lerennaar allestekijken."C
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