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NVA/H2Oprijsnaar
artikel'Neerslaginformatievoorhet
waterbeheer'
DeNVA/H,0-jaarpnjs 2003gaat naarArnoldLobbrecht[Hydrologie), GerritHiemstra(WeerOn[inej,MichelleTaLsma(STOWA)enZ.Vonk(HoogheemraadschapvandeAlblasserwaardende
Vijjheerenlanden)voorhetartikel'Neerslqginfbrmarie voorhetwaterbeheer'.Deuitreikingvan de
prijsvondplaatstijdensdeNVA-najaarsvergaderin.g opz6novemberinAmsterdam.
Debeoordelingscommissie (Jacquesvan
Alphen,PeterdeJong,JohanRaap,CorRoos,
CoraUijterlinde enPetervanRooy)hadzich
gebogenover34artikelen diequainhouden
gewichtvoordeprijs inaanmerking kwamen.Hetverplichte lidmaatschap vande
NVAvandehoofdauteur ofdehelft vande
auteursishierbij niet langer alscriterium
genomen.Hetspeeldeweleenrolbijde
selectievandewinnaar.
Tenopzichtevandejaargang zooihebbendeartikelen weeraan actualiteitswaarde
gewonnen,meendePetervanRooy."Kanttekeninghierbij isweldateenaantal thema's
lijkt herontdekt,zondet verwijzingen naar
wathierover inhetverledenalisgezegd: bijvoorbeeld afbraak vanveen,actiefbiologisch
beheereninzetvan driehoeksmosselen.
Latenwewakenvooreencollectiefgeheugenverliesenopgebouwde kennis doorgeven
aan anderen."

Kwaliteit
Dekwaliteitvandebeoordeeldeartikelenwasdoordebankgenomen iets minder
dan inhetjaardaarvoor,aldusdebeoordelingscommissie.Zetwijfelde somsaande
relevantievandebesproken onderwerpen,
liepaantegen oppervlakkigheiden constateerdedataltevaakeenkopeneen staart
ontbrak."Nogteveelprojectfolders", zovatteeenlidhetsamen.Decommissiepleiter
voorartikelenprimair teschrijven met het
oogopbruikbaarheid doorlezers.
Hoeweldeinhoud vanenkele artikelen
beslistaanzettetotdiscussie,blijft decommissiepleitenvooroorspronkelijke luis-inde-pelsvisies.
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Decommissiesteltdatdekrachtvan
H;0,temidden vansteedsmeer tijdschriften
endigitale bronnen,ligtindebreedte. H,0
kandeeigennichebehoudendoorbreedte
meteenzekerediepgang tecombineren.Met
meerpopulismeenoppervlakkigheid vindt
het tijdschrift alleenmaarveleconcurrenten
opzijn pad,aldusPetervanRooy.

Nominaties
Uitde34beoordeeldeartikelenzijn er
slechtsvier genomineerd.Allenominaties
warengoedenerwasevenalsoverdevorige
jaargangengeenabsolutekanjer, dieervan
meetafaanbovenuitsteeg.

Deeerstenominatie washet artikel Hoe
toekomstgericht ishet waterbeheer:
het Mark/Vliet-systeemvanVictorWitter (Waterschap Brabantse Delta) (nr.5,
pag. 17)."Eenaansprekend artikelmet uitstekendedocumentatie indevormvangrafieken entabellen.Eenstevigverhaaloverde
hydrologievandetweeriviertjes inWestBrabant.Geeft goeddecomplexiteit aanals
jegaatsleutelen aaneenwatersysteem.Wat
mistiseenintegtalebenadering,metook
aandacht voordewaterkwaliteit. Belangrijkstegemis ishettoekomstgerichte,ietsdatde
titelweldoetvermoeden.Hetartikel smaakt
naarmeer:eentweededeeldatechtis
gerichtopdetijd dievooronsligt. Hopelijk
paktdeauteur dezeuitdagingop," aldusde
beootdelingscommissie.
Detweedenominatie washetartikel
Kosten en baten van flexibel peilbeheer
in deAmstelmeerboezem vandedames
M. deJong-Schmitz enE.Ruijgrok en
Rob Nieuwkamer, allenwerkzaam bij
Witteveen en Bos (nr. 11,pag.22)."Interessantisderelatietussenflexibelpeilbeheer
enecologieenerzijds enkostenenbaten
anderzijds.Uiterstrelevant inhet lichtvan
deKRW-opgavevoor2005en2006ompassendeambities teformuleren. Deauteurs
treden indevoetsporenvanRoeffie Hueting
bijhet kapitaliseren vanecologischewaarden.Als debreedtevanhetartikelzouzijn
gecombineerd meteenheldereenconsistenteinsteek,bijvoorbeeld vanuit kostenen
baten,zouditartikelwellichtdewinnaar

Tweevandevierauteursvanhetwinnendeartikel:MichelleTalsma enArnoldLobbrechtmetinhunmiddenPeter
vanRooy [foto: RickKeus).

zijngeweest.Jammerdatde probleemidentificatie pasbijdeconclusies helderwordten
dathetgeheelisingestoken vanuitde
bedachteoplossing,"aldus hetoordeel.
Dederdenominatie washet artikelEvaluatie vanpraktijkervaringen met huishoudwatervanvierauteurs,werkzaam bij
KiwaenHydron:F.Oesterholt, A.Sluijs,
M. Mons enG-J. Medema (nr.6,pag. 22).
"Her iseenklassiekopgezetartikeldateen
goedoverzichtgeeft vandeactualiteit ophet
vlakvanhetgebruik vanhuishoudwater. Na
alleberichten indagbladen eindelijk een
nuchteresamenvatting.Delezerraaktervan
overtuigd datingevalvandeLeidscheRijn
dejuistebeslissingisgenomen.Hetstukis
nietverrassend enhelaasontbtekenoplossingendieverder reiken danher voorspelbare. Ondanksditalleszinsaantebevelenvoor
specialisten inditdeelvande waterketen,"
zoluidt debeoordeling.
Devierdenominatiewas hetartikelNeerslaginfbrmatie voorhetwaterbeheervan

ArnoldLobbrecht,MichelleTalsmaende
herenHiemstraenVonk(nr. 23,pag. 22).Dit
arrikelisdewinnaaroverdejaargang2003."In
hetarrikelzijnhydrologieenmeteorologieop
treffende wijzemetelkaarinverband
gebracht.Hoogstactueel,denkendaanDelflandenanderedelenvanhetGroeneHart,
Flevoland,Noord-Nederland endekopvan
Noord-Holland.Inhetartikelspreektals het
waredegeesrvanJoostdeJong,als directeur
vanzowelhetRIZAalshetKNMI.Hetarrikel
raaktdegewenstediepgang,zounogietspuntigerkunnen,maarissterkindeverwijzing
naarmeerinformatie opdewebsitevan
STOWAenHydronet,"aldusPetervanRooy.
VanRooydroegvervolgensalsvoorzitter
vandebeoordelingscommissie het stokje
overaanPeter deJong.VanRooyreiktede
NVA/H20-prijszevenmaaluit ennamdestijds hetstokje overvanPieterStampetius. f
Een uitgebreid verslag van de
NVA/KVWN-najaarsvergadering verschijnt in het volgende nummer.

KroonprinsWillem-Alexanderheeft eenwerkbezoekgebracht aandeDivisieWatervandeInspectie Verkeeren
Waterstaat inLelystad. Deprinslietzichop25novemberinformeren overdedilemma's waarmee dejonge organisatie temaken krijgt
DeDivisieWater heeft alsbelangrijkste taak hettoezienophetgebruikvan dejuiste wetgeving bij waterbeheer
doorRijkswaterstaat endewaterschappen. Dedivisiecontroleertperiodiek bijRijkswaterstaat enknjgt zoeen
goed beeldvan de mogelijke risico'sindeuitvoering van hetwaterbeheer.Zekanookaanbevelingenterverbeteringdoen.
Deprinslietzichinformerenoverdeproblemenwaardedivisietegenaan loopt,zoalsdeonafhankelijkheid van
deuittevoereninspecties,hetwelofmetgedogenvan de lozingenvan afvalwater enhetverlenenvan vergunningen enhethandhaven van 'eigenwerken'van Rijkswaterstaat.
DeInspectieVerkeerenWaterstaat isin2001inhetlevengeroepen alsonderdeelvan hetMinisterie vanVerkeer
enWaterstaat. Depolitiek besloottoendeinspectiediensten lostekoppelenvan debeleidsdirectoraten.In2002
werddeDivisie Wateropgericht, met45medewerkers inLelystad.
PrinsWillem-Alexander ingesprek metdeInspecteur-generaal van de InspectieVerkeerenWaterstaat F. Mertens
(links)endedirecteurvan deDivisie Water,J.Leentvaar(foto:AxipressJ.
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AquaforAllkrijgt vier
miljoen euro
Aqua/orAll,destichtingdie'scharniert'nissen
jemdsenwervmgenwarerontwikkelingsprojecten
indeDerdeWereld,heefteensubsidievanvier
miljoen eurogekregen.HetministerievanBuitenlandseZakenkeertdekomende vierjaarlijks
éénmiljoen eurouit inhetkadervan dezogehetenthematische medefinanciering.
AquaforAll heeft voor1 meijl.eensubsidieaanvraagingediend tergroottevanvier
miljoen euro.Dezeaanvraagwasgebaseerd
ophetstructurelebedragdatdestichting
jaarlijks binnenkrijgt vanhaarpartners.De
'uitdaging'aanhetministerie was,omdat
bedragteverdubbelen.Halfoktober hoorde
AquaforAllalofficieus datdesubsidietoegekend was,1 november werddatnogeens
officieel bevestigd.Indejaten 2005, 2006,
2007en2008 krijgt destichtingtelkenséén
miljoen euro.
SjefErnes,directeur vanAquafor All,
zietdesubsidienietalleenalseenbelangrijkefinanciële injectie,maatookalserkenningvandemanier vanwerkenvandestichting.AquaforAllvoertzelfgeen projecten
uit,maar verdeeltdebeschikbare fondsen
overaangeboden projecten.Behalveeenkleinebureaubezetting kandestichting putten
uit meerdanhonderd expertsuitde
(drink)watersector, diebelangeloos hun kennisenervaringterbeschikkingstellenvoor
hetbeoordelenvanprojecten ofhetadviserenbij projecten.
Op 10decemberaanstaandetreedtAqua
forAllookinNederland opdevoorgrond.
Samenmethet IRC, stichtingPracticaen
onderauspiciënvanhetNWPverzorgtAqua
forAll het symposium 'Upscaling-downscaling'in hetwatetmuseuminArnhemover
herbeheer vandrinkwatervoorzieningen in
deDerdeWereld.Tijdens de bijeenkomst
wordteenoverzichtgegevenvanrecente
ontwikkelingen binnen deverschillende
beheersvormen enkomen verschillende
benaderingen vande drinkwatervoorziening
aandeorde.Hetsymposium duurt van13.00
tot 17.30uur endeelnameiskosteloos. <f
Voormeerinformatie:
SjefErnes(030J6069430.
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