Vele kleine druppels
maken een grote plas
Jongste heemraad van Nederland pleit voor betrekken burgers bij uitdagingen
veranderend klimaat.
Het is inmiddels een verhaal met een lange baard: het veranderend klimaat. Lange periodes van droogte, maar ook korte hevige piekbuien waarop|
de traditionele inrichting van de openbare ruimte niet is voorbereid. Heemraad Constantijn Jansen op de Haar van hoogheemraadschap
De Stichtse Rijnlanden ziet hierin een belangrijke rol voor de burger.
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Je hebt eenvoudig
de burger nodig om de
eigen doelstellingen te
halen, en dan volstaat
het niet meer om puur
technisch naar de
problematiek te kijken

Met zo’n indrukwekkende titel en dito dubbele
naam kan het bijna niet anders dan dat je van adellijke afkomst bent. Niet is minder waar: Constantijn
Jansen op de Haar is een ‘gewone’ PvdA-politicus
en heeft volgens de website van de Utrechtse
PvdA als doelstelling om het sociaaldemocratische
gedachtegoed naar het waterdomein te brengen.
Natuurlijk is dat lekker vaag, maar gelukkig is
Jansen op de Haar bereid om dit in een persoonlijk
interview uit te leggen aan vakblad Stad + Blauw.
Helemaal persoonlijk is het interview overigens
niet. Jansen op de Haar is politicus en ofschoon hij
nog weinig landelijke bekendheid geniet, wordt hij
tijdens het interview braaf gesecondeerd door een
dame van voorlichting, die tijdens het interview zo
mogelijk nog meer aantekeningen maakt dan uw
redacteur.
Technisch
Jansen op de Haar durft gelukkig wel iets

te zeggen en begint meteen met een flinke
steek onder water naar de opstelling van de
Nederlandse waterschappen in het nabije verleden. Waterschappen zouden in zijn visie veel
te technisch in hun opstelling zijn. Jansen op de
Haar: ‘De waterwereld wordt hoofdzakelijk bevolkt
door mensen met een technische inslag, die de
problemen van het vakgebied ook voornamelijk
technisch benaderden.’ Tot kort geleden was daar
– aldus de heemraad – niks mis mee; doorgaans
konden de problemen van waterschappen technisch worden opgelost. Maar zaken veranderen.
Allereerst zijn de waterschappen sinds de wetswijzigingen van 1994 veel nauwer betrokken bij
het waterbeheer in het stedelijk gebied. Tot die
tijd werd stedelijk water beheerd door gemeentes
en was het waterschap verantwoordelijk voor het
buitengebied. Jansen op de Haar: ‘Waterbeheer
in de stad is fundamenteel anders dan in het
buitengebied. Op het platteland is er altijd wel

INTERVIEW
een plek waar je met het water naartoe kunt. In
de stad is dat veel lastiger. Daarnaast zijn de uitdagingen van waterbeheer gigantisch veel groter
geworden.’ De belangrijkste reden dat een puur
technische aanpak niet meer werkt, ligt volgens de
bestuurder in het gewijzigde klimaat. Jansen op de
Haar: ‘Vergelijk de KNMI-cijfers van 2000 en 2017
maar eens. Dat is een verschil van dag en nacht.
De belangrijkste conclusie daaruit is dat je het
gewoon niet meer alleen kunt. Je hebt eenvoudig
de burger nodig om de eigen doelstellingen te
halen, en dan volstaat het niet meer om puur technisch naar de problematiek te kijken.’
Riool
Waterbeheer in de stad is veel complexer dan op
het platteland door tal van oorzaken. Jansen op de
Haar: ‘Het riool is niet van de waterschappen, maar
is wel de belangrijkste schakel in de afvoer van
overtollig regenwater. Vandaar ook dat wij samen
moeten werken met de eigenaar van het riool,
de gemeente, om dit stelsel zo weinig mogelijk
te gebruiken voor de afvoer van regenwater naar
onze waterzuiveringsinstallaties. Voor nieuwe wijken is dat geen probleem; daar wordt eigenlijk al
gewerkt met dubbele rioolstelsels. Voor bestaande
wijken zijn er al forse stappen gezet, maar er is
nog heel veel meer mogelijk. Bijvoorbeeld door de
aanleg van groen op daken, waardoor regenwater
vertraagd wordt doorgegeven naar een riool of,
beter nog, direct naar het openbaar water.
Jansen op de Haar is slim en politicus genoeg om
te weten dat dit geen eenvoudige taak is, waar
je ook onvermoede partners bij nodig hebt. Een
voorbeeld daarvan is Tuinbranche Nederland, de
belangenorganisatie van tuincentra, die er hopelijk
aan bij kan dragen dat burgers hun tuinen minder
verstenen, zodat water sneller en beter kan worden
afgevoerd naar de ondergrond.
De heemraad haalt er wat folders bij van de
Merwedekanaalzone. Dat is een oud defensieterrein, dat op dit moment wordt ontwikkeld als
woonwijk – een project waarbij de heemraad
duidelijk trots is op de rol van het heemraadschap
Stichtse Rijnlanden. In dit project wordt water uit
het kanaal gebruikt om via warmte-koudeopslag
woningen te verwarmen.
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