INTERVIEW

DIJKGRAAF GERRIT KOK VAN WATERSCHAP RIVIERENLAND:

"Langetermijnproblemen
snelaanpakken"
"Mooi,maarkwetsbaar'luidt de kopwaarmeeWaterschapRivierenlandzijn beheersgebiedaanduidt Het is hetgebieddatomslotenwordtdoorde Maas aan de zuidkant,deNeder-Rijn en de Lek
aande noordzijde,datinhetoostenbegintwaar de RijnNederland binnenstroomt en inhetwesten
eindigtwaar de invloedvan de zee zichnogdoetgelden, bijKinderdijk en deBiesbosch.Eengebied
gevormddooroverstromingen, beschermddooreindeloosslingerendedijken.Eenwaterschapdat
begin2005zijn huidigevormkreeg en sindsdienvierprovinciesbeslaat.Eenjongeorganisatieineen
gebiedmeteen oudeennjkewaterhistorie.Verslagvaneengesprek metde eerstedijkgraa/van dit
waterschap,ir.G.Kok,inzijnhuidigekantoorveiligachter de Waaldijk inTielgelegen.
Gelegeninvierprovinciesis uitzonderlijkvoor een
waterschap.
"Rijnland ligtalsvanouds inNoord- en
Zuid-Holland, maar verder wasdat vroeger
zekeruitzondering. Devormingvan het
huidigeRivierenland begint bijdediscussie
overdewaterschapsstructuur dievanaf19921993inGelderlandgevoerdwerd.Indit deel
vandieprovinciebestonden toen vierkwantiteitsbeherende waterschappen:GrootMaas
enWaal,deTieler-enCulemborgerwaard, de
BetuweendeLinge.Daarnaast bestond het
zuiveringsschap Rivierenland.Deprovincie
wildeeenall-in waterschap vormen.De
BetuweendeLingewarendaar tegen.Zij
wilden bij voorkeurzelfstandig blijven,
maarvondenanderzijds datbijfusie enintegratie nietdeprovinciegrens,maar degrenzenvanstroomgebieden aangehouden
moesten worden.Doordediversehoogwatersituatiesdieweindiejarengehadhebben,bleefditverschilvaninzicht rusten,
maar na hethoogwater van 1998hebben de
Staten vanGelderland doorgezet en besloten
tdeoprichting vaneenall-in waterschap.
adat bezwarendoordeRaadvanStateafgewezenwaren,isper 1januari2002de fusie
binnen Gelderland totstandgekomen en
werdgestart met een overgangsbestuur."
"Indezelfde tijd wasin Noord-Brabant
dediscussieoverdevormingvandrieintegralewaterschappen ineen stroomversnellinggekomen.Vraagdaarbij wasdepositioneringvanhet HoogheemraadschapAlmen
Biesbosch.Doordeaard vanhetgebied voeldemendaarzelfmeervooraansluiting bij
Rivierenlanddan vooraansluitingbijde
Brabantsewaterschappen. Deprovinciegrens,deAfgedamde Maas,moestdan wel
overschreden worden. De Staten van Brabant
hebben toenhetstandpunt ingenomen dat,
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vanRivierenland telt 650 fte.Daarnaast heeft
het waterschap 50muskusrattenvangers in
dienst,dieoverigensookvoordewaterschappen VeluweenRijn enIJsselwerken.
Gelderland vormtopdat punt een uitzondering.Hier isdezetaakbijde waterschappen
ondergebracht,inderestvanhet landbijde
provincies."
Stabiliseerthetaantalmuskusrattenzich?
"Daarziet het welnaat uit.Tweejaar
geleden telden weinGelderland alspiek
44.000gevangendieren.Nu zitten weonder
de25.000perjaar.Maar wemoeten heelalert
blijven.Naastdenormale waterschapstaken,
veiligheid, kwaliteit enkwantiteit zijn wij
verdernogbelast met het wegbeheer inde
Alblasserwaard ende Vijfheerenlanden,
maar datalleen buiten debebouwde kom
vandegemeenten.VoordeLingeendeGiessenhebben wij hetvaarwegbeheer."

indiendebetrokken besturen enondernemingsraden voor 1december 2002overeenstemming bereikthadden,deprovincieook
zou instemmen. Dat is gebeurd."
Watzietualsgrootsteuitdagingenvoor uw
waterschap?
"Eenzelfde verhaalspeeldeinZuid-Holland.Daarbleefbijdeherindeling vande
"Dieliggenoptweegebieden, namelijk
waterschappen hetgebied vandeAlblasserveiligheid en waterkwaliteit.Wij beheren
waardendeVijfheerenlanden over.Ookdaar
zo'n 500kmrivierdijk enook 500 km secunwasaansluiting bijRivierenland vanuit de
dairedijk. Wehebben inmiddels ook stukstroomgebiedvisiedemeest logischeoploskenrivierdijk vanRijkswaterstaat ende
sing.Ookdat isgebeurd enwelper 1januari
gemeenteNijmegen overgenomen. Onze
2005,inclusiefde afvalwaterzuiveringstaak
eerstetaakiservoor tezorgen datde dijken
indatgebied.IndeVijfheerenlanden ligtde
aandehuidigenormen voldoen.Dat toetsen
gemeenteVianen,die
weéénmaal per vijf
totdeprovincie Utrecht
jaar.Dedijken voldoen
behoort.Zoliggen wij
TS[Ua l denken aan ajVOer nu vrijweloveralaan de
in vierprovincies.Enin
norm vaneen Rijnafelkvandieprovincies
Van I8.OOO m3/seC.
voerbijLobithvan
doen wijvolledigmee."
15.000kubieke meter
"Wehebbenzelfsnogeentaakvooreen
stukje Duitsland.DeOoijpolder bij NijmegenlooptdoorinDieDüffel. Hetgemaal bij
Nijmegen bemaalt ookzo'n 10.000hectare
Duitsgebiedenhetafvalwater vanhet stadje
Kranenburg wordt bij Rivierenland gezuiverd.Zoomvat hettotale beheersgebied
200.000hectare,zelfs 210.000hectarealsje
datstukje Duitsland meetelt."
Ublijft inTielgevestigd?
"Ja.We zijn bezigmetdebouwvaneen
nieuwkantoorpand bijdeafslagvande A15,
waarin weallekantoorfuncties willen
onderbrengen.Alleanderekantoren zijn of
wordenafgestoten. We gaanookgeendistricten met districtskantoren vormen.Als
iemandonswilspreken,moethij bellen
naarTiel,envooreenafspraak ter plekke
kunnen wedeontvangstruimten bijde
rwzi's benutten. Dieliggen overhetgehele
gebied verspreid.Het medewerkerbestand

perseconde.Wezijn nogmetdriegroteptojecten bezig.
HeteersteisdeaanpassingvandeWaalkadeinNijmegen, waar nogoude schotbalkkeringen aanwezigzijn dieafgedicht werden
met paardenmest enwaarde waterkering
dwarsdoorcafés loopt. We ontwikkelen daar
eenflexibelekering.Het tweedeisdedijkverbetering langsdeLektussenVianenen
Tienhoven overeenlengtevan 18 kmen het
derdeeendijkverbetering langsdeBenedenMerwedetussenSliedrechten Papendrecht,
waardedijkdooreendichtbebouwd gebied
loopt.Dieprojecten zijn vanstartgegaan.
Daarna komendeaanpassingen die nodig
zijn omtevoldoen aandenorm vaneen
Rijnafvoer van 16.000kubiekemeter per
seconde:deprojecten uit'Ruimtevoorde
Rivier',zoalsdedijkverleggingaande noordkant vandeWaalbij Lent,dedijkaanpassing
langsdeNeder-Rijn enLekvanArnhem tot
Culemborg,dedijkverlegging bij Loevestein

vanwegedehogekosten altijd kruisingen
metdegtoterivierenvermeden heeft.We
hebben relatiefveelrwzi'sendepersleidingen lopenoost-west.Wekijken et nu naarof
weoptermijn tochnietmet minder rwzi's
goedkoper uit zijn. Eerstestap isdat wevan
39naar30rwzi'sgaan.Ookdat iszo'n typischelangetermijnproblematiek, waarbij ik
destelling hanteer datje etdaatomzosnel
mogelijk aan moet beginnen."

DijkgraafGerritKok(foto:WimVmk).
enhet plan Noordwaard,eenontpoldering
mhet LandvanAltena."
fr hetgeldvoordezeprojecten beschikbaar?
"Allegroteprojecten komen qua investeringten lastevanhetRijk.Het waterschap
betaaltdaarna deonderhoudskosten. Inde
rijksbegroting istot 2015inprincipeeen
bedragvan2,2miljard euro beschikbaar
gesteld.Perjaar zijn datoverzienbare bedragen.Datmoetdusgeenprobleem zijn."
Zijndezeplannenoveralgeaccepteerd?
"Wijlopenoptweeplaatsen tegen
bezwaren aan.BijLentvormtdeWaalbrug
eenobstakel inderivier.Om voldoende
afvoercapaciteit tecreëren,isdaareen bypass
nodig.Aanlegindeuiterwaard iseenoplossingdiemaar tot 16.000kubiekemeter per
secondetoereikend is.Maarde klimaatveranderingstopt nietin 2015.Het is verstandig
°rnje nu alterichten opeenafvoer diekan
oplopen tot 18.000kubiekemeter pet seconde.Danhebjeeenbypass binnendijks
nodig."
"Daarvoor moeten inLent48woningen
verdwijnen. Daar isprotest tegen.Aande
anderekant zijn erookmensen dieverwachtendatdegrond opheteiland datdan ontstaat,goud waard wordt.IndeNoordwaard
'igt het anders.Dat iseenagrarischgebied
datontpolderd moet worden.Dedijk vande
Waalbij Werkendam wordt verlaagd, waardooreen meestromend gebiedontstaat richtingBiesbosch.Eengebied van 2.000hectare
met49woningen en23 agratische bedrijven,
waarboeren mindergoed mogelijk wordt en
wonenonmogelijk. Deprovincie Noord-Brabant trekt ditoverigens,samen met Rijkswaterstaat."

Watisuwuitdagingophetgebiedvanwaterkwaliteit?
"Diewordtgevormddoordebaggerproblematiekendoordegemeentelijke watetplannen.Hetgaatomhetuitbaggetenvande
watetgangeninhetbuitengebied eninde
steden.Daarisookvervuildebagger bij.We
kunnen allebaggerkwijt in baggerdepots.
Wewerkensamen metdeGrondbank Midden-Gelderland,diegrond weerafzet voor
geluidswallen endergelijke.In2005hebben
we95.000kubiekemeterbaggerspecieverwerkt.Eenzelfde hoeveelheidzullenwede
komendetienjaarjaarlijks blijven verwerken.
Danhebbenwedewatergangen oporde."
"Metallegemeenten maken weeen
gemeentelijk waterplan.Van gemeentelijke
watergangen dieeenessentiëleontwateringfunctie hebben,nemen wij het onderhoud
over.Voordewatergangen meteen mindet
belangrijke ontwateringsfunctie ofalleen
maareenbufferfunctie blijft degemeente
verantwoordelijk."
"Wekijken naardemogelijkheden van
eenafkoppeling vanregenwatetom de
afvoer naardezuivering tebepetken en naar
demogelijkheid omsamen met hetcreëren
vanbergingdekwaliteit vanhetwatersysteem teverbeteren.Datisookeenopgavein
hetperspectiefvandeKaderrichtlijn Water.
Meteenander typeoeverenmeer natuurlijkebegroeiing kanhet kwaliteitsbeheet
gediend zijn.Wedoendatmet alle39
gemeenten inhetgebied.MetNijmegen, de
grootstestad in hetbeheergebied, hebben
wedooreengoedeoptimalisatiedeafgelopenjaren samenzo'n 30miljoen euro weten
tebespaten.Ditterwijl weaanderwzinabehandeling metzandfilttatie hebben toegevoegd.Bijzonder inonsgebied isdat men

Hoebentudijkgraafgeworden?
"IkkomuitNoord-Holland, deWogmeer,uit een tuindetgezin inSpierdijk. Mijn
vaderwasookactiefin hetpolderbestuut. In
1963 benikinWageningengaan studeren,
agrarischesociologievandewesteisegebieden bij Hofstee,studietichting XIXindie
tijd.Sociologiecolleges kreegjepasnaje kandidaats.Daarom studeerdejeeenbreedscala
aanlandbouwvakken, van tuinplantenteelt
totlandinrichting, merveeleconomieen
rechts-enstaatswetenschap.Mijn eerste
banen waten bijdeKNBTB,bijdeDirectie
Landbouwonderwijs vanhetMinisterievan
LandbouwenbijdeABTB,deoostelijke van
devietbondendiedeKNBTBvormden.In
1990benikbenoemd tot secretaris-directeur
vanhetLandbouwschap in DenHaag.Inde
jaren daarna kregende werkgeversorganisatiesendevoedingsbonden structureel ruzie.
Daarmeevielendepeilersonderdebrugdie
hetLandbouwschap was,weg.Delaatste
tweejaar benikmet deafbouw bezig
geweest.In 1998benikteruggegaan naar
Wageningen als'verandermanager' onder
CeesVeermanenwasik verantwootdelijk
voordeintegratievanallefacilitaire diensten vandeuniversiteitende DLO-instituten.In2001 werd ikdijkgraafvanhet polderdistrict Betuwe,eenparttimefunctie. Bijde
Landbouwuniversiteit Wageningen hebik
toen,ookalsparttimefunctie, alletwaalf
proefstations uit deveehouderij,voorkippen,varkens,rundveeetc.bijelkaar gebracht
inééngezamenlijke organisatie.Sinds2005
benikfulltime dijkgraafvandit nieuwe
waterschap.Eennieuweuitdaging ineen
prachtiggebied,volontwikkelingen."%

Maarten Gast
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Volgende uitgave
Ditishet laatstenummer voorde
zomervakantie.Deeetstvolgendeuitgave
verschijnt opvrijdag 25augustus.Eventueleinteressante kopij voordat nummer
kanaangeleverd worden tot 11 augustus.
Deredactieblijft dekomendeweken
bereikbaar:(010)42741 65.
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