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WATERSCHAPPEN:

Herbezinning op
zoetwatervoorziening
west-Nederland
ten grondigeherbezinningopdezoerwatervoorziening mmetnameheiwestelijkdeelvan
Nederland isdringendnoodzakelijk.Zekan
gevolgen hebbenvoorhetbeheervanhetIJsselmeerenvandenunog zoeteDcltawateren.Aldus
voorzitterjj. deGraejfvan deUnievanWaterschappen.EennieuwDeltaplan voordeboezemkadenachthijopditmomentnietnodig. De
onderhoudstocstandvandeze kadenisvolgens
DeGraejfinsjrotclijnen heelbehoorlijk.De
Unie-voorzitteropendeop3 septembersamen
metprinsWillem-Alexanderqjjicieel hetnieuwe
hoofdkantoor inDenHaacj.
VolgensJ.J. deGraeffleertdedroge
zomerdieeindigdemet twee kadedoorbrakeninWilnisenbijRotterdam dat Nederlandeenwaterland isdatzondergoed waterbeheertendodeisopgeschreven.Verder
gevendeweersomstandigheden vanditjaar
volgenshemaanaandat hetklimaat daadwerkelijk aanhetveranderenisendat daardoordenoodzaakvaneennieuwwaterbeheergeenloosalarm is.Het legteen forse
hypotheekopdeuitvoeringvandeinjuli
afgesloten Nationaal Bestuursakkoord
Water,aldusDeGraeff Degebeurtenissen in
WilnisenRotterdam achtdeUnie-voorzitter
ernstig,vanwegedeoverlastvoordebetrokkenomwonenden endedreigingdieervanuit gaat.Dewaterschappen zijn indeafgelopenwekenweerwatwijzer geworden,
gelooft DeGraeff Meerdan voorheen zullen
dewaterschappen moetenlatenzienwatze
doenenmoetenzesnelenadequaat opactueleontwikkelingen inspelen.Moderne,grote
enineennieuwejasgestokenwaterschappenkunnen enzullendestemvanhet water
blijven begrijpen, aldusdeUnie-voorzitter.
MinisterVeermanvanLandbouw,
Natuur enVoedselkwaliteit isgeenvoorstandervandergelijke grote waterschappen.
Lokalekennis verdampt volgenshem wanneerdeschaalvergrotingdoorblijft gaan.
Goedlokaalbestuur isvolgensVeerman
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alleenmogelijk alsdeoverheidendeburger
elkaarkunnen ontmoeten.Deministerzei
zichabsoluut nietdruk temaken overde
implementatie vandeKaderrichtlijn Water.
VolgensVeermaniserruim voldoende tijd
omallemaatregelen tenemenomin2015de
juiste waterkwaliteit tebehalen.Deminister
brak tenslotte nogeenlansvoorhetideeom
denatuur vrij testellen vandewaterschapsbelasting.Denatuur draagtalbij toteen
goedewaterkwaliteit, luiddezijn motivatie.

PrinsWillem-AlexanderenUnie-voorzitterJ.J.deGraejfop eenvandetweedooreenkunstenaar^emaakte
zitbankenvoorhetnieuwekantooraandeKoningskadeinDenHaag.Indebank iséénstrofeuithet.gediclit
'Hetzelfdewater'vanGerritKomrijverwerktdathijmaaktevoorderapportage'Waterbeleid 21eeeuw'
(foto:WillemLucassen).
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Opening nieuw hoofdkantoor WaterleidingbedrijfAmsterdam
Hetnieuwehoo/dkantoorvanWaterleidingbcdnjjAmsterdam isop4septemberojlcieel
geopenddoorwethouderHesterMaij.Zo'n200
relatiesvanheti50-jarilg waterleidingbedrijf
woondendebijeenkomst bijinhetpandaande
Arlandawcg aandezuidkantvanstationSloterdijk.

Deonthullingvanhetkunstwerk.
VoorzitterG.VeldhuizenvandecommissiewatervandeVNGginginopde
samenwerking tussengemeenten enwaterschappen,ondermeerophetgebiedvande
aanpakvangrondwaterproblemen inde
bebouwde kom.Veldhuizenvindt het niet
passenomgeneriek resultaatsverplichtingen
hiervoorvasttestellenindevormvan bijvoorbeeldeengewenste grondwaterstand
met bijbehorende normeringssysremen.
Daarvoorzijn deoorzakenende mogelijke
oplossingen perstad teverschillend,zo
meent hij. •'

Hetnieuwehoofdkantoor isvooral
modern enduurzaam. Klimaatplafonds en
warmte-/koude-opslagzorgensamenmetde
milieuvriendelijke materialen dieinhet
gebouw vetwetktzijn énde energiezuinige
apparatuur ervoordatinhetkantoor 35procentminder energieverbruikt wordtdan in
eenkantoot vanvergelijkbare omvang.
DirectriceCarolinevandeWielmaakte
inhaarkorteopeningstoesptaak duidelijk
ttots tezijn ophetresultaat vanhetgewaagdeontwerp.Wethouder HesterMaijzeiop
haarbeurt trots tezijn ophet gemeentelijke
waterleidingbedrijf Zeroemdeondermeer
delocatieLeiduin,diezijomschreefalséén
vandeweinignogechtnatuutlijke gebieden
inNederlandéndeinternationale contacten

vanhetdtinkwaterbedtijfmetcollega'sin
Suriname,EgypteendePalestijnse gebieden.
Deopeningvanhetnieuwe hoofdkantoormarkeert voordemedewerkers van het
voormalige Gemeentewaterleidingen
Amsterdam het begin vaneennieuweperiode.Eennieuwekoersvoordetoekomstis
uitgestippeld, deorganisatie isvernieuwd,
dehuisstijl isveranderd éndenaam(zievoor
meerinformatie hieroverH 2 0 nr. 17van251
augustusj.L).
Deklanten van Waterleidingbedrijf
Amstetdamwordenuitgenodigd vooreen
opendagop28september,nietinhet nieuwegebouw,maaropdevestiginginWeespetkatspel,omdat daatgetoond kan worden
hoehetdrinkwater indehoofdstad gemaakt
engetransporteetd wordt.Op12december
vindtdedaadwerkelijke jubileumbijeenkomstplaats,metondetmeerdeopening
vaneenbijzondere tentoonstelling inde
HortusBotanicus, f

Digitale foto's
Alsufoto'sdigitaalwiltdoorsturen naarde
redactie,neemdaneerstcontactop.De
resolutievandefoto's moetnamelijk minimaal300dpibedragenopdewaregrootte
inhettijdschrift. Debeeldschermresolutie
vanfoto's bedraagtmeestalslechts72dpi.

Hetkunstwerkvoorhet^ebouw,indevormvaneenmens, geheelbestaanduitdrinkwaterleidingen.

Platform
Platform-artikelen wordeninprincipein
zwart/witafgedrukt.Wiltudeillustraties
inkleurafgedrukt zien,danmoetenwij
daarvoorextradrukkosten inrekening
brengen.Neemhiervoorcontactopmetde
redactie.Platform-artikelen wordeninde
regel,alsderedactiezeaccepteert,naongeveereenmaandgeplaatst.
Opderedactieligteenhandleidingdie
ingaatopdeopbouwvandezeartikelenen
dewijzewaaropzeingeleverdmoetenworden.Demaximalelengtebedraagtdrie
pagina's(2000woorden),waarbijopiedere
paginaéénillustratiegeplaatstkanworden.
Weeskritischmethetgebruikvantabellen
engrafieken.Dezenemenvaakveelruimte
in,zijnnietaltijdverhelderendenzorgen
voorsaaiepagina'sdienietgoedopgemaakt
kunnenworden.
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