INNOVATIE RODE DRAAD BIJ NIEUWE
STOWA is de afgelopen maanden vier nieuwe bestuursleden rijker geworden. Het gaat om Michiel van Haersma Buma, Peter
Ketelaars, Jacqueline Verbeek-Nijhoff en Wiebe van der Ploeg. Ze stellen zich graag aan u voor en vertellen wat hun binding
is met STOWA en het waterbeheer. Wat blijkt? Allen blijken ze sterke afﬁniteit te hebben met innovatie.
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Peter Ketelaars is lid van het dagelijks bestuur van water-

Jacqueline Verbeek-Nijhof is sinds mei 2015 VVD-

schap Aa en Maas. Hij is sinds 1978 vennoot van melkvee-

gedeputeerde van de provincie Utrecht, met als portefeuille

houderij De Beemd in het Brabantse Boekel. Hij was actief

mobiliteit, water, ﬁnanciën en Integraal Gebiedsprogramma.

in het Centrum voor Landbouw en Milieu CLM (1986-1993)

Zij studeerde in 1998 af aan de Leidse universiteit in ﬁs-

en voor de ZLTO. Ook was hij wethouder (2006-2010) en

cale advocatuur. Verbeek-Nijhof werkte voor diverse bureaus

aansluitend fractievoorzitter (2010-2014) voor het CDA

van advocaten en belastingadviseurs. In de periode 2006-

in Boekel. Ketelaars was voor die partij lijsttrekker bij de

2010 was ze fractievoorzitter van de VVD in de gemeente-

waterschapsverkiezingen voor Aa en Maas.

raad van Zeist. Aansluitend was Verbeek-Nijhof wethouder
in deze gemeente.

‘Ik heb me altijd ingezet voor de verduurzaming van
de landbouw en veeteelt, onder meer via het CLM in

‘Als wethouder had ik al water in mijn portefeuille

Culemborg’, aldus Ketelaars. ‘Mijn melkveebedrijf ligt

en nu als gedeputeerde opnieuw. Het is een heel

aan de Aa. Toen ik klein was, was de Aa nog een open

divers en afwisselend werkveld,’ vindt ze. ‘We heb-

riool. Aan de kleur van het water zag ik welke lozingen

ben in de provincie Utrecht te maken met het Hoog-

de verffabriek had gedaan. Later hergebruikte die fabriek

waterbeschermingsprogramma, met dijkversterkingen,

het afval als grondstof. Dat zie je ook bij het waterbeheer

met Ruimte voor de Rivier, maar ook met vraagstukken

terug. Slib van zuiveringsinstallaties wordt gebruikt om

op het gebied van waterkwaliteit en veiligheid in het uit-

te vergisten en energie op te wekken. Die omslag kan

gestrekte veenweidegebied.’

alleen door te denken in kansen, door verschillende partijen hun expertise te laten inbrengen. Daardoor ont-

Als kersverse gedeputeerde ging ze in juni met nieuwe

staan nieuwe ideeën, nieuwe inzichten.’

collega’s op bezoek bij de dijkbezwijkproef Leendert de
Boerspolder tussen Leiden en Schiphol. ‘Dat project is

Waterschappen beschikken over veel expertise op het

een mooi voorbeeld van toegepast praktijkonderzoek.

gebied van waterbeheer en waterkwaliteit, stelt Ketelaars

Het spreekt me erg aan dat STOWA in belangrijke mate

tevreden vast. ‘Maar ze mogen de ramen nog verder

vraaggestuurd werkt. Toen ik werd gepolst of ik namens

openzetten, ze kunnen nog veel leren van andere spe-

het IPO in het bestuur wilde komen, heb ik dan ook niet

cialismen. Als je werkt vanuit partnerschappen is er

lang hoeven aarzelen. Ik zal me er voor inzetten dat de

nog heel veel mogelijk.’ Toen hij de vacatures voor het

samenwerking met andere partijen goed wordt vormge-

STOWA-bestuur voorbij zag komen, klom Ketelaars dan

geven en geborgd.’

ook direct in de pen. ‘Waterbeheer is een topsector. De
implementatie van nieuwe ontwikkelingen is daarbij van
groot belang. Ik draag er graag aan bij dat nieuwe toepassingen hun weg naar de praktijk vinden.’
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BESTUURSLEDEN STOWA
M IC H I E L VA N H A E R S M A B U M A

W I E B E VA N D E R P L O E G

Michiel van Haersma Buma is sinds 2007 dijkgraaf van

Wiebe van der Ploeg is dagelijks bestuurslid van water-

het Hoogheemraadschap van Delﬂand en heeft onder meer

schap Hunze en Aa’s voor Water Natuurlijk. Hij studeerde

de kennisagenda in zijn portefeuille. Na zijn rechtenstu-

economie aan de VU in Amsterdam en werkte voor diverse

die aan de Rijksuniversiteit van Utrecht, bleef hij aan de

vaste commissies van de Tweede Kamer om daarna voor

universiteit werken. Van 1986 tot 1996 was Van Haersma

de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij in Groningen

Buma burgemeester van Markelo en aansluitend burgemees-

te gaan werken. Sinds 1998 is Van der Ploeg eigenaar van

ter van Voorburg-Leidschendam. De VVD’er Van Haersma

adviesbureau TRIP Consult. Van 1999 tot 2011 was hij sta-

Buma is daarnaast voorzitter van de kennisalliantie Delft

tenlid namens GroenLinks en aansluitend twee jaar gede-

Blue Technology. Hierin versterken de Delftse topinstituten

puteerde van de provincie Groningen, met als portefeuille

(TU Delft, TNO, UNESCO-IHE en Deltares) hun wereldwijde

onder meer landbouw en visserij, natuur en landschap, de

reputatie op het gebied van water- en deltatechnologie.

Wadden en het Lauwersmeergebied.

De dijkgraaf is ook voorzitter van de Stichting Waterbuffer
en van het Trans-African Hydro-Meteorological Observatory

‘Ik ben mijn hele leven vooral met innovaties bezig

(TAHMO). Dat observatorium heeft tot doel een netwerk

geweest. Tijdens mijn studie stond dat al centraal en ook

van weerstations op te zetten op het Afrikaanse continent,

in mijn werk als onderzoeker en adviseur’, aldus Van der

onder meer voor hydro-meteorologische toepassingen.

Ploeg. In de Groningse provinciale politiek had hij veel
te maken met de wereld van het waterbeheer. ‘Als je ver-

Van Haersma Buma richt zich in zijn werk sterk op inno-

antwoordelijk bent voor natuur en landbouw, voor de

vaties in de wereld van het waterbeheer. ‘In Delﬂand

Wadden, de ontwikkeling van nieuwe meren, dan kom

hebben we de afgelopen jaren veel inspanningen ver-

je vanzelf de wereld van het waterbeheer tegen. Ik heb

richt om innovaties verder te ontwikkelen. Binnen het

vaak met waterschappen om de tafel gezeten. Wat me

‘Valorisatieprogramma Deltatechnologie en water’ wer-

daar bestuurlijk gezien opvalt, is dat er natuurlijk inhou-

ken waterschappen, gemeenten en kennisinstellingen

delijke tegenstellingen zijn, maar dat de politiek niet zo

bijvoorbeeld samen om innovaties te versnellen, onder

scherp wordt bedreven als in Den Haag of in de provin-

meer door start-ups te steunen. Verbinding van water-

cie.’

schappen met andere partijen is hierbij essentieel.’
Toen Van der Ploeg zag dat er vacatures waren voor het
Buma noemt STOWA een belangrijke partner voor inno-

STOWA-bestuur vond hij dat een mooie gelegenheid om

vaties. ‘Je moet op het gebied van innovaties in mijn visie

dieper in de wereld van onderzoek en waterbeheer te

nooit tevreden zijn, maar uitdagingen blijven aangaan.

duiken. ‘Mijn interesse ligt vooral bij innovaties en daar

Je moet out-of-the-box blijven denken, steeds opnieuw kij-

draagt STOWA in belangrijke mate aan bij. Als bestuurs-

ken wat er anders en beter kan. Daarbij is het van belang

lid vervul ik graag een ambassadeursrol. Netwerken en

dat we vraaggestuurd blijven werken. Tegelijkertijd vind

samenwerken zijn belangrijke succesfactoren bij innova-

ik dat we als bestuur ook mede moeten bepalen wat de

ties. Daarin speelt de stichting een grote rol.’

prioriteiten zijn.’
Tot slot: de vier nieuwe bestuursleden hebben de plaats
ingenomen van Roel de Jong (oud-bestuurslid Wetterskip
Fryslân), Toine Gresel (oud-voorzitter waterschap Peel en
Maasvallei) en Ralph de Vries (oud-gedeputeerde Utrecht;
namens IPO). STOWA bedankt hen voor hun bestuurlijke
inzet.
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