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aandezachtegamma- endelta-kennis",
aldusDierikx.

Hogescholen gaan
samenwerkenqua
watermanagement

Ookwaarnemend voorzitter vande
HBO-raad,deheerVerbraak,zietveelheilin
desamenwerking.Tegelijkertijd constateerdehijdatwater,metdesteedsgroter wordendewateropgave,dwingt tot samenwerking.Destapvandevierhogescholen isdan
ookeenlogische.Delaatste20jaarheeft het
HBOalsystematisch meeraandacht besteed
aantechnische,maatookecologischeen
socialeaspectenvanwaterbeheer. Indetoekomstmoetendehogescholenzichniet
alleen richten opdepraktijk, zoalsin het
verledengebeutde,maarookopmulti-disciplinaironderzoek endevertaling daarvan
naardepraktijk, meent Verbraak.

DehogescholenZeeland, INHOLLAND,VanHallLarensteinendeNoordelijkeHogeschoolLeeuwardengaanquaonderzoekenopleidingensamenwerkenophetgebiedvanwater.Zewillenhiermee
tegemoetkomenaandeveranderendeeisendieaantoekomstigewatermanagerswordengesteld.
Daartoeondertekendendevierlectorenvandeopleidingeneenovereenkomstopzz maart.Tijdens
hetbegeleidendecongreskondigdedeheerDierikxvanhetDirectoraat-GeneraalWaterdekomstvan
hetDelta-instituut aan,eenkennisinstituutbestaandeuitWLDelft Hydraulics,GeoDelft,TNO,
RIZA,RIKZenanderespecialistischedienstenvanRijkswaterstaat.VolgensDierikxiszo'ninstituut
noodzakelijkgewordendoordatwaterbeheertegenwoordig uitmeerbestaatdanalleenhetbouwen
vanhogeredijkenengroteregemalen.
Tijdens hetcongresbleekweereensdat
namenveranderen,maardeinhoud niet.
Waarenkelejarengeleden integraal waterbeheerhettoverwoordwas,werdhier het
begrip'multi's'geïntroduceerd. Multi-sector,multi-actor,multi-level:denoodzaak
omopeenanderemanier naarhet waterbeheer tekijken werdinveelwoorden neergezet.Kennisisdaarbij belangrijk, benadrukteDierikx.Endoordeveranderingen in
hetwaterbeheer isookandersoortige kennis
nodig.Economie,sociologieenandere
minder 'harde'kennisisnodigomeenweloverwogenwaterbeheer tekunnen neerzetten.
HetDirectoraat-Generaal Water heeft
daaromeenviertalstrategische kennisvragenopgesteld,waarvandeuitkomstende
richtingvanhetwaterbeheer bepalen.De
eerstevraaghandeltoverdeklimaatverandering.Watgaaterveranderen,hoeverstrekkendzijndezeveranderingen enhoemoeten
wedaarop reageren?
Hetwaterbeheer moetbetaald worden.
Watisdeeconomische betekenis,watzijn de
batenendekosten?
Europesewet-enregelgeving wordt
steedsbelangrijker.Hoeverhoudtonsbeleid
zichmethetEuropese?Enhoegaanweom
metonzenaasteburen,zoalsDuitsland?
Devierdevraagspitstzichtoeophet
ruimtegebruik.Watzijn derisico'svan
ater enwelkekansenlevertwaterop?Het
aterbeheer moetvolgensDierikxeen
balanszijn tussentechnische rationaliteit,
politiekebewegingsvrijheid enemotie.
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"Nederland isveiligerdanooit,maaralser
ietsgebeurtisdeschadeookgroter dan
ooit",volgensdetopambtenaar. Omeen
rationeleafweging temakenzijneerst feiten
nodig,daarna pasmeningen.Het verkrijgen
vanfeiten gaat(nog)nietoptimaal,volgens
Dierikx.Dekennisinstituten in Nederland
werkenversnipperd.Daaromheeft hetDG
Waterhet initiatiefgenomen omhetDeltainstituut opterichten.Ditinstituut gaat
bestaanuitWLDelft,GeoDelft,TNOende
gespecialiseerdediensten van Rijkswaterstaat,zoalsRIZAenRIKZ.Inwatvoorvorm
hetinstituut wordt opgezet,isnogniet
bekend:bijvoorbeeld eenvirtueel instituut
waarinalledatabanken aanelkaargekoppeld
worden,maar hetkanookeenander samenwerkingsverband worden.Indatzelfde kader
juichtDierikxdesamenwerkingvande
hogescholen toe.HetHBOmoet aansluiten
bijdegesteldevragen."Dehardekennisvan
echteingenieurs moetgekoppeld worden

Vóórdatdevierlectoren(VanWeenen
vanINHOLLAND,DeGroenevanZeeland,
JansenvanVanHallLarensteinen Dogterom
vanLeeuwarden)de samenwerkingsovereenkomstondertekenden, benadrukte mevrouw
DeGroenenogeenshetbelangvande
samenwerking.Jongerengaaneenbelangrijkerolspeleninhetveranderendewaterbeheer,zoverwacht zij.Doordatjongeren nog
nietvastzittenaanpatroneneneen frisse
kijk hebben,zijn zijbijuitstekgeschikt om
nieuwbeleidteontwikkelen.Desamenwerkingbiedtdestudenten eencompleteopleidingalstoekomstig watetmanager.
Indatzelfde kaderpasthetinitiatiefvan
dehogescholen vandeNederlandseWateracademie.Ditmoeteennetwerkvanopleidingscentraenkennisinstituten worden.
Hierkunnen bedrijven enoverheden terecht
vooropleidingen,maarookmet bijvoorbeeldonderzoeksprojecten. Doordegebundeldekennisenonderzoeksresultaten kande
Watetacademieeenbelangrijke rolgaanspeleninhetvetgarenvandekennisdit nodig
isomNederland droogtehouden, f

Aqua for All, IRC en Simavi vormen WaterLinks
AquaforAll,IRCenSimavigaanstructureelsamenwerken.Daartoehebbendeorganisatiesop
WereldWaterDageenovereenkomstondertekend.Ondetdetitel'WaterLinks'wordtdeadhoc
samenwerkinguithetverledenverderuitgebouwd.Doordesamenwerkingwordtdeeffectiviteit
éndeefficiency vandeorganisatieszelfverbeterd.DehulporganisatieSimavi,hetkenniscentrum
IRCendenetweikorganisarieAquaforAUgaanopkortetermijneenaantalprojecteninGhana,
Tanzania,IndiaenBangladeshuitvoeren.Hierdoorverbetertdetoegangtotwaterensanitatievoor
deallerarmsten.Opdelangeretermijnwillendedriepartijengezamenlijknaarinnovatieszoeken
indeWASH-sector(WAter-Sanitation-Hygicne).Ookdenkendedrieorganisatiesovereenmanier
omdeinspanningenomdeMilleniumDevelopmentGoalstehalen,zichtbaartemaken.Tegelijkertijdstrevendepartijennaarkwaliteitsbevordering,eenstrategischeaanpakvandecapaciteitsopbouweneeninnovatievebenaderingvandewaterproblemariek,bijvoorbeeldrondarseen.
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WandelenvoorWater
brengtton op
DedoorAqua/orAilgeorganiseerdesponsorloopWandelenvoorWaterheeft 100.000euro
opgeleverd.Ruim3.200leerlingenvanbasisscholen hebbenmeegelopenmetdezederdeeditievandeloop, dieop23maartplaatsvond.

Vin;: dagelijksbestuurslidW.PortevanWaterschapGrootSalland(tervervangingvandtjkgraafS.Schaap],dijkgraafH.vanBrinkvanWaterschapRijnenIJssel,watergraafmevrouwA.Verstand-BogaertvanWaterschapReggeen
Dinkel,gedeputeerdelandelijkgebiedenwatervandeProvincieOverijsselP.Jansen,dijkgraafmevrouwM.Koolvan
WaterschapReestenWiedenendijkgraafW.WolthuisvanWaterschapVeltenVecht(foto:ChristianvanderMeij).
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Overijsselse waterbeheerders versterken
samenwerking
WereldWaterDag,zz maart,waseenvruchtbaredagvoorhetaangaanvansamenwerkingsverbanden(zieeldersopdezepagina's].InOverijsselondertekendendewaterschappenReggeen
Dinkel,ReestenWieden,VeltenVecht,Groot
SallandenRijnenIJsselendeprovincieeen
nieuwwateractteprogrammadathunsamenwerkingophetgebiedvanwaterbeheerversterkt.Zegaanditjaar driethema'saanpakken:
veiligheid,waterkwaliteitendebelevingvan
water.

deeisendievanuitdeecologischedoelen
wordengesteld.
DevijfwaterschappenendeProvincie
Overijsselwerkenalenigetijdsamen.Zosteldenzegezamenlijkdestroomgebiedsvisie
Vecht-ZwarteWateropendegebiedsrapportagevoorRijn-Oost.Zegaanbinnenkortvoorde
Vechtafzonderlijk nogeenvisieopstellen.<f
Voormeerinformatieoverdeinhoudvanhet
wateractieprogrammavoorzooskuntucontact
opnemenmetPetraTimmervandeprovincie
[038]4zszi 18.

Kinderenuitgroep7of8vandeNederlandsebasisscholenliepenzeskilometermet
zesliterwatetinhunrugzak,zoalsveelkindereninontwikkelingslanden dagelijks moeten
doenomaandrinkwater tekomen.Debelangstellingommeetelopen,neemtelkjaartoe:in
2004liepen 1.000kindetenmee,nudus3.200
van65verschillendescholen.Dekinderenlietenzichsponsorendoorfamilieenvrienden.
Ditleverde60.000euroop.Door(waterbedrijvenenprovincieszijndeopbrengstenvanveel
scholenverdubbeld,waardoornogeens40.000
eurowerdopgehaald.Tenslottezalhe:,bedrag
van100.000eurodoordesamenwerkingmet
WildeGanzenenNCDOnogeenspraktisch
verdubbeldworden.
MinisterAgnesvanArdennevanOntwikkelingssamenwerking lietzichlovend
uitoverdekinderenenhetproject vanAqua
forAll.Zij wasaanweziginEindhoven bij
éénvandedeelnemendescholen.Hetgeld
datdekinderen bijelkaarliepen,wordt
gebruikt voorintotaal tienwater-ensanitatieprojecten indeDerdeWereld.Dezedoor
AquaforAllvoordezeactiegeselecteerde
doelenkunnen doordeloyaleopbrengst
allemaalgerealiseerd worden, f

MinisterVanArdennegeefthet'startschot'voordewandeltochtinEindhoven.

Voorwatdeveiligheid betreft, willende
partijen in2015dekansopwateroverlast van
netoppervlaktewater hebben teruggebracht
naar landelijkgeldende normen.Indatzelfdejaar willendepartijen voldoen aande
waterkwaliteitsnormen vandeKaderrichtlijn Water,terwijl driejaar daarvoor,in2012,
delandelijke kwaliteitsnormen albereikt
moetenzijn.Ookmoetendeernstigevervuilingen vandewaterbodemdanzijnopgeruimd.Tenslottewillendepartijen het
recreatief(medejgebruik van water versterken.Concreetmoetin2018deinrichtingen
dewaterkwaliteit ingebiedendiehetpred:
kaat'kwaliteitswater'hebben,voldoenaan
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