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Verbonden door water

Voor het eerst in de geschiedenis van de
NVA werd de traditionele Klaarmeesterdag
gecombineerd met de voorjaarsvergadering.
De bijeenkomst vond plaats op 6 juni 1997
in Zwolle in 'De Nieuwe Buitensociëteit'.
Tijdens het ochtendprogramma werd de
huishoudelijke vergadering gehouden en
werd de tweejaarlijkse NVA/Klaarmeesterprijs uitgereikt.
Daarna volgde een inleiding door Paul van
Erkelens, voorzitter van het Waterschap
Regge en Dinkel.
Na de lunch vertrok het gehele gezelschap
per trein naar Kampen, en de middag werd
doorgebracht aan boord van het passagiersschip 'de Eureka II' waarmee een tocht
werd gemaakt over de IJssel en het Ketelmeer.
Tenslotte was er, terug in Zwolle, een
feestelijk buffet als afsluiting van de dag.
Het verslag van de huishoudelijke vergadering staat elders in dit nummer.
Uitreiking NVA/Klaarmeesterprijs
Noud Lathouwes, medewerker van het
waterschap De Dommel en Johan Raap,
vroeger medewerker van de gemeenschappelijke technologische dienst Oost-Brabant,
nu werkzaam bij CSM, ontvingen de
prijs voor het beste artikel in het vakblad
'De Klaarmeester' over de periode half
1995-1996. De prijs werd overhandigd
door Pieter Stamperius. Het winnende
artikel gaat over een onderzoek naar
stankvermindering uit persleiding, ReuselHapert door calciumnitraat aan het rioolwater toe te voegen. Johan Raad bedankte
voor de prijs en maakte van de gelegenheid
gebruik aandacht van de vergadering te
vragen voor industriële afvalwaterzuivering.
Hij ging in op het verschil tussen rioolwater en afvalwater. Tenslotte nodigde hij de
Bezichtiging van hetKetelmeerproject (foto Paul Schyns).

Paul van Erkelens over 'geïntegreerd waterbeheer in de
praktijk' (foto Paul Schyns).

sectie Zuid uit voor een bezoek aan de
afvalwaterzuivering van CSM Suiker, waar
hij momenteel werkzaam is.
'Klaarmeester' wordt 'Neerslag'
Het vakblad de Klaarmeester was aanvankelijk bedoeld voor medewerkers van waterschappen die werkzaam zijn op rioolwaterzuiveringen. Het eerste nummer verscheen
in 1965. Tijdens de jaarvergadering maakte
Ruud van Dalen bekend hoe de naam van
het blad gaat veranderen. Door de doelverbreding van de NVA is de behoefte
ontstaan het blad voor een breder lezersen schrijverspubliek toegankelijk te maken.
Niet alleen zuiveraars, maar ook mensen
die zich bezighouden met oppervlaktewater
kwaliteit- en kwantiteitsbeheer moeten
zich gaan interesseren om het blad te
lezen, maar vooral ook er in te schrijven.
De sectieleden zijn daarom gevraagd een
nieuwe naam voor te stellen. Meer dan
honderd inzendingen heeft deze oproep
opgeleverd. Voorbeelden van nieuwe
namen: Waterwerk, Waterbalans en Watermeester.

Gekozen is voor Neerslag voorgesteld door
Bernard van den Hoven. De betekenissen
van het woord neerslag hebben bijna
allemaal met de inhoud van het blad te
maken. Redactielid Ruud van Dalen
noemde o.a.: 'collectieve benaming voor
regen, sneeuw en hagel', 'afscheiding van
een vaste stof uit een vloeistof (b.v. fosfor),
'het geheel van gevoelens, ervaringen,
indrukken die men heeft opgedaan en die
later worden weergegeven.
Hij feliciteerde Bernard van den Hoven
met de winnende inzending en bood hem
de prijs, verblijf in een Nederlands bungalowpark, aan.
Geïntegreerd waterbeheer in de
praktijk
Paul van Erkelens ging tijdens zijn
inleiding in op de gedachten die staan in
het rapport 'Water centraal' van de denktank van de Unie van Waterschappen en
werkte deze verder uit. Het onderscheid
tussen watersysteem en waterketen biedt
een goed houvast voor de verschillende
rollen die het moderne waterschap moet
spelen.
In het systeembeheer gaat het over de
specifieke overheidstaak. Het ordenend
principe, het verdelingsvraagstuk en de
waterkering staan daarin centraal.
De manier waarop het waterschap inhoud
weet te geven aan de eigen visie-ontwikkeling, de communicatie (in- en extern) en
de samenwerking met andere factoren
(m.n. gemeente), zal bepalend zijn voor
succes. In het ketenbeheer gaat het vooral
om de gebruikers van water. Juist in de
keten zijn tal van vernieuwingen mogelijk
(minder watergebruik, gebruik hemelwater,
gebruik effluent rwzi's, duurzaam bouwen,
rioleringsbeheer etc). Het in één van deze

Er was voldoende tijd ingeruimd voor onderlinge contactai (foto Paul Schyns).
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uitvoering als evaluatie van de resultaten
komen aan bod.
De dag is bedoeld voor vakgenoten die in
de praktijk te maken hebben met beekherstel: ecologen, hydrologen, constructeurs, veldwerkers etc. van waterbeheerders,
gemeenten, landinrichting, natuurbeschermingsorganisaties etc.

De dag werd afgesloten met eenbüßet in de Buitensociëteit (foto Paul Schyns).

ketens aanwezige zuiveringsbeheer zal in
nauwe samenwerking met de gemeente en
het drinkwaterbedrijf invulling moeten
geven aan die vernieuwing. Dat stelt hoge
eisen aan de professionaliteit van bestuurders en aan de organisatie van het moderne
waterschap. Daarnaast zullen ook nu nog
aanwezige juridische en financiële belemmeringen moeten worden weggewerkt.
Bezoek aan het Ketelmeer
Aan boord van de Eureka II werd iedereen
verwelkomd door de heer Zwetsloot,
directeur bv Wavin, die gastheer was van
dit programma-onderdeel. De heer Zwetsloot lichtte de rol toe die de Wavin speelt
bij het waterbeheer door productontwikkeling. Hij illustreerde dit aan de hand van
een infiltratie-systeem.
Tijdens de vaartocht gaf de heer Hartog
van het Waterschap Groot Salland te
Zwolle, een voordracht 'dijkversterking
in de IJsseldelta'. In de IJsseldelta is de
beveiliging tegen overstroming door
gevaarlijk hoog water op de IJssel of zware
noordwester stormen op het IJsselmeer een
bijzonder complex gebeuren. Keuzes zijn
b.v.: 'het aanleggen van vele kilometers
dijkversterking in het landelijk gebied van
noordwest Overijssel of het bouwen van
een keersluis met beperkte aanvullende
versterkingswerken; 'aantasting van
cultuurhistorische en stedenbouwkundige
beleving in het (beschermd stadsgezicht
van) Kampen accepteren of innovatieve
beweegbare waterkeringen realiseren.
Terwijl de boot langs het Depot in
het Ketelmeer voer, gaf mevrouw Gründemann, medewerkster van Rijkswaterstaat
Directie IJsselmeergebied een toelichting
op dit project. Zij ging in op de sanering
van het Ketelmeer, de aanleg van het
Depot IJsseloog, de ontwikkeling van het
natuurgebied IJsselmonding en op baggerproeven.
Parallel aan het programma voor de leden

was er een partnerprogramma. In de
ochtend werd een rondvaart gemaakt door
de Zwolse stadsgrachten.
Tijdens het middagprogramma kozen vrijwel alle partners voor deelname aan de
vaartocht over de IJssel en het Ketelmeer.
De keuze lag voor de hand vanwege het
stralende weer.
De boottocht langs de IJssel en het Ketelmeer was een goed voorbeeld van de
combinatie van het nuttige met het aangename. Iedereen genoot met volle teugen.
Het buffet vormde een smakelijke en
gezellige afronding van deze geslaagde dag.
De organisatoren, de sectie Overijssel en
Programmagroep 1 zijn erin geslaagd een
programma samen te stellen dat door alle
aanwezigen zeer gewaardeerd werd. Alle lof.
Miep van Gijsen,
secretaris NVA

Studiedag/Excursie Evaluatie
Beekherstelprojecten
De NVA programmagroep IV (oppervlaktewater), Subgroep Beekherstel van de Werkgroep Ecologisch Waterbeheer organiseert
een studiedag/excursie Evaluatie Beekherstelprojecten. De studiedag wordt
gehouden op 24 september 1997. Het
studiedaggedeelte vindt plaats in het
nieuwe gebouw van het Waterschap de
Dommel te Boxtel. De excursie-objecten
liggen in de omgeving van Eindhoven.
Doel
Op veel plaatsen in Nederland worden
beken en beekdalen hersteld of zijn er
plannen voor in ontwikkeling.
De dag bestaat uit een aantal voordrachten
in de ochtend en een veldbezoek aan twee
herstelprojecten in de middag. Het doel is
ervaringen te presenteren en uit te wisselen. Zowel de planontwikkeling, de

Excusie
Na de voordrachten zullen twee objecten
bezocht worden. De Keersop stroomt op
de grens van Valkenswaard en Riethoven
en is ruim honderd jaar geleden genormaliseerd. In 1994 is de oude loop weer
hersteld. De bochten zijn uitgegraven en de
loop is verbreed. De ontwikkeling van de
morfologie en de aquatische levensgemeenschappen zijn uitgebreid gevolgd.
De Kleine Dommel loopt dwars door
Geldrop en verbindt twee natuurgebieden
met elkaar. Omdat er nogal wat knelpunten waren is de beek en het beekdal in
1995 opnieuw ingericht.Aldus is een
volwaardige ecologische verbindingszone
ontstaan.
Kosten
Leden NVA en WEW f 75,-;niet leden
f 95,-; studenten f 40,-.
Aanmelding en informatie
NVA secretariaat, postbus 70,
2280 AB Rijswijk, tel. 070-4144777,
E-mail: vewin@vewin.nl. De deelname is
(vooralsnog) beperkt tot 50 personen.
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Vereniging voor
Waterleidingbelangen
in Nederland
Agenda VWN
2 september 1997, 10.15 uur,
College van Bedrijfsjuristen.
9 september 1997, 09.00 uur,
Bestuur VWN,
WNWB, Breda.
11 september 1997, 10.15 uur,
Contactorgaan Voorlichters Waterleidingbedrijven.
8 oktober 1997, 10.00 uur,
Contactorgaan Veiligheidsaangelegenheden, Stichting Wateropleidingen,
Utrecht.
8 oktober 1997, 13.30 uur,
ARBO-Werkgroep,
Stichting Wateropleidingen, Utrecht.
4 november 1997, 09.00 uur,
Bestuur VWN,
Kiwa, Nieuwegein.

