INTERVIEW

LECTOR INTEGRAAL W A T E R B E H E E R A N D R É

JANSEN:

a

Hogescholen moeten
weerplaatsenvandebat
worden"

Ruimeenhalfjaargeleden stakenhetVanHallInstituutenHogeschoolLarensteindehandenmeen
omdebandentussenhunwateropleidingenendewatersectorteversterken.ZerichttenhetWaterkenniscentrumVanHallLarensteinop.Gedwongendoorhet/eitdathetaantaljongeren indemaatschappijdaalt,dereorganisatiesbijVanHallenLarensteinendeontwikkelingen indewatersector,
isouderleidingvanlectorintegraal waterbeheerAndre'janseneenbegingemaaktmeteennieuwe
visieopdetoekomstenhetleggenvansamenwerkingsverbanden metwaterschappen,waterleidingbedrijvenenanderekennisinstituten,zoalshetKiwa.
Eénvandestructurele problemen waarmee(water)opleidingen tekampen hebben,
ishetafnemende aantaljongeren.Bovendienzijn exactevakkenbijdejeugd momenteelnietpopulair.Datgeldt ookvoorhet
milieu inhetalgemeenenwater inhet bijzonder.AndréJansen:"Het aantalaanmeldingendaaltdelaatstejaren.Hetiseen punt
vanzorg."Maarookhetveldkampt metvergrijzing.Waterschappen en waterleiding-

NadebestuurlijkefusievanhetVanHall
Instituut inGroningenenHogeschool
LarensteininVelpenkelejarengeledenis
Larensteinsinds 1januarijl.onderdeel
gaanuitmakenvandeuniversiteitvan
Wageningen.Hetgrotevoordeelhiervanis
dathbo-studenten nugemakkelijker kunnendoorstromen naardeuniversiteit.Van
Hall Larensteinteltintotaal150studenten
diewateropleidingen volgen.Zekrijgenles
vanvijfdocenten.
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bedrijven krijgen indetoekomst steeds
vakermetvrijkomende plaatsen temaken
dienietgoedgevuld kunnen worden."Daaromishetvanbelangdathet werkveld ende
opleidingsinstituten dehanden ineenslaan
omdezeontwikkeling tekeren", meent
AndréJansen.Deopleidingen vanVanHall
Larensteindekkendegehelegroeneruimte,
waarvanwatereenonderdeeluitmaakt."De
watersector isnogergtechnisch van karakter.Dewateropleidingen inNederland laten
nueengrotegroeppotentiële studenten zittenmeteengamma-achtergrond. Watwe
nodighebben,zijn specialisten opwatergebieddieookmetverwantegebieden overweg
kunnen",aldusAndréJansen.Omdatde
spoelingdunner wordt,erminder geld
beschikbaar isenuit dewatersectorveel
vraagnaargoedpersoneelbestaat,gaatVan
HallLarensteinbinnen eenjaar het pakket
aanwateropleidingen reorganiseren.De
onderbouw omvatstraksdebasisvakken die
gerichtzijn ophetherkennen vandeproblemen indewatersector.Indebovenbouwis

Andrejansen.
eenkeuzetemaken tusseneenbeperkt aantalafstudeerrichtingen metdaarbinnen specialisaties.Inprincipeblijven erzesspecialisatiesover:tweeophetgebiedvan
planvorming(ruimtelijke planvormingen
zuiverplanmatig) envierophetgebiedvan
waterkwaliteit en-kwantiteit (integraal
waterbeheer, waterkwaliteit, stedelijk waterbeheerenecohydrologie).
Eenanderpunt vanzorgisdeinhoudelijkeleidingvandestudenten. Dezekomt
vooralvanuit hetwerkveld.Dedocentis
vooralprocesbegeleider, waardoor zijn
inhoudelijke kennisnietaltijd actueelmeer
is.Hetaantal begeleidingsuren istebeperkt.
DekomendemaandengaatVanHall
Larenstein eersteenintegralevisieopde
groeneruimteopstellen,waarbij plattelandsvernieuwing centraalzalstaan.De
NotaBelvedèrewordtals uitgangspunt
gehanteerd.Ookdeontwikkelingen in het
waterbeleid worden indatkader geplaatst.
Bijdeontwikkelingvanmeer actuele
kennisoverwaterzaken (bijvoorbeeld de
Kaderrichtlijn Water)denktJansenaan het
toespitsen vandeaandacht opgebieden
dichtbijdeopleidingen:voorVanHallGroningenenvoorLarensteindeoostkant van
deVeluwe.InGroningen gaathetmet name
omdeveenkoloniën,deDollarden Oldambt.
Hierspelenzaken alsverziltingendemogelijkheid omhetkleinste internationale
stroomgebied vandeEemsvanbron tot
monding tekunnen volgen.Bovendien

bestaan reedsgoedecontacten metWaterschapHunzeenAa's.VoordeVeluwegeldt
datmetnamelangsdeoostkantsteedsmeer
aandacht komtvoordesprengen en natuurlijkebeken.Degrondwaterwinningiseen
anderpunr,evenalsderecreatiedruk ophet
gebied.Jansen noemt degedachteom
schoonbeekwater eerstteinfiltreren enlater
opnieuw tewinnen enopdiemanier ietste
doenaanverdrogingeneen natuurlijker
debier telatenontstaan.Het aanwezige
wateropdeVeluwezouookvoorendoorde
recreatiebeter benut kunnen worden.

Waterschappen en drinkwaterbedrijven
VanHallLarensteinwerkt inmiddels al
nauwersamen metKiwa,WaterschapGrootSallandendeDienstLandelijk Gebied.De
samenwerking metKiwabetreft deontwikkelingvanhetklimaat ende Kaderrichtlijn
Water.Nadezomerzullendecontacten
vastgelegdwordenineenovereenkomst.Van
HallLarensteingaatookmeewerkenaan het
onderzoeksprogramma vanKiwainNieuwegein.Desamenwerking met Waterschap
Groot-Sallandrichtzichopdewaterkwaliteitenanti-verdrogingsmaarregelen.De
DienstLandelijk Gebiedtenslotte heeft Van
HallLarensteingevraagddeeltenemen aan.
Het'sponsoren'vandocenten ofhet
detacheren vandocenten enstudenten in

hetwerkveldgebeurt intussen onder meer
viadeUnievanWaterschappen (met betrekkingtotdeinvullingvanhetNationaal
Bestuursakkoord Water),Virens(deVeluwe)
enWaterschapHunzeenAa's(noordoostGroningen).
"Het isnu zoekennaar vormen vankennisdoorstroming.Wageningen Universireit
leverrfundamenteel onderzoek.Datmoet
vertaald worden naar toepassingsgericht
onderzoekbijVanHallLarensrein", aldus
AndréJansen.Merzijn collega-lector waterbeheerJanDogterom bij deNoordelijke
HogeschoolinLeeuwardenentwee lectoren
duurzaamheid (enwater)gaathij eind dit
jaar ofbeginvolgendjaar een symposium

verzorgenoverdemeerwaardevande
samenwerking tussendehogescholen die
wateropleidingen gevenenhunpositieinde
watersector."Ikwildatdehogescholen weer
eenplaatsvandebatworden,met aansprekendecolleges.Deopleidingen moetende
student weerenthousiast maken.Eninde
watersector moetenzeweereen belangrijke
plaatsinnemen",zobesluitAndréJansen,ff
Foto's:Wim Salis.

Oases op de Veluwe
HogeschoolLarensteinheeft samenmetadviesbureauTauweenruimtelijkplanontwikkeld
voordeVeluwe,waarinwordtafgerekendmethetdrogeimagovandeVeluweenruimtewordt
gebodenaangroenewaterrijke oasesdietotnutoeverborgenzijngeblevenvoorhetgrote
publiek.DeVeluweishetgrootsteinzijggebied vanNederland.Develebekenensprengenzijn
echternauwelijkszichtbaar.Degedachteachterhetplanisdatdiebekenveelbeter kunnen
wordenbenut.
Op25juniwordtinhetkadervandesymposiumreeks'Slagomderuimte'(eenintitiatiefvan
ondermeerHogeschoolLarenstein)inhetslotdebatingegaanopdevraaghoeaaneenbestaand
landschappelijk gebiednieuwefuncties kunnen wordentoegevoegd.Ookzaldaneenalternatiefvoor deNotaRuimtewordengepresenteerd.

LeerlingenvanVanHallLarensteinbezochtendelaatsteNVA-voonaarsverga
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