75 KEER STOWA TER INFO
ALLES IS VERANDERD, BEHALVE DE NAAM

In mei 1993
verscheen het allereerste
nummer van de STOWA ter
info. Nou ja, nummer... Het betrof
een dubbelgevouwen A-drietje met
een inlegvel, in sleets groen en
blauw. Sinds die eerste uitgave
is (bijna) alles veranderd.
Alleen de naam bleef
hetzelfde.

WHY, HOW OF WHAT?

Wat direct opvalt bij het doorbladeren van 75 nummers
‘Ter Info’ (zoals insiders het blad noemen) is de veranderde toon, inhoud en invalshoek van het magazine.
Aanvankelijk belichten we ons werk vooral technischinhoudelijk. Wat voor onderzoek hebben we uitgevoerd,
hoe is dat gebeurd en wat zijn de belangrijkste resultaten?
Voer voor techneuten, oneerbiedig gezegd.
In de loop der nummers verleggen we de focus naar het
hoe en waarom van het onderzoek. De insteek wordt: op

HET PRILLE BEGIN

De eerste nummers van de STOWA ter Info doen een beetje

welke wijze levert ons werk een bijdrage aan het oplos-

denken aan de Süddeutsche

Zeitung die ik wel eens

sen van de bestuurlijke, maatschappelijke, ecologische

onder ogen krijg, als ik op familiebezoek ben in Stuttgart.

en klimatologische opgaven waar regionale waterbe-

Lange lappen tekst, oerdegelijke zakelijke berichtgeving.

heerders voor staan? Zo leggen we ons

Hier en daar een ogenschijnlijk met tegenzin geplaatste

werk steeds meer langs de politiek-

foto. In klein formaat. Het gaat tenslotte om de inhoud,

bestuurlijke maatlat. De STOWA

moeten we destijds hebben gedacht.

ter Info is tegenwoordig vooral
een magazine waarin we onze

SCHRIJVEN IS OOK EEN VAK....

‘geldschieters’ laten zien waar-

Langzamerhand realiseerden we ons dat niet alleen het

voor we op aarde zijn, een ‘licen-

uitvoeren van toegepast onderzoek zelf, maar ook het

se to exist’.

over het voetlicht brengen ervan een vak apart is. Na een
nummer of 10 schakelen we de hulp in van een tekst-

HISTORY IN THE MAKING

schrijver. Eerst als redacteur van aangeleverde teksten,

Op 26 augustus 2003 vindt er bij Wilnis een dijkdoorbraak

later vooral als schrijver van interviews en achtergrond-

plaats. Dat betekent werk aan de winkel voor STOWA. Veel

artikelen. Tegenwoordig is er een bescheiden team jour-

werk. Want een dijkdoorbraak onder (kurk)droge omstan-

nalisten, fotografen en vormgevers betrokken bij de tot-

digheden, dat is iets nieuws. In nummer

standkoming van het magazine.

later - berichten we uitgebreid over de resultaten van dit

STOWA TER INFO 75 | PAGINA 11

28

- twee jaar

veenkadenonderzoek. Vervat in 15 rapporten, meer

NUMMER 1

De eerste officiële, genummer-

dan 1000 pagina’s. Maar dat is nog maar het begin.

de uitgave van de STOWA ter
De dijkdoorbraak bij Wilnis leidt tot hernieuw-

info verschijnt in mei 1993. De

de aandacht voor regionale waterveiligheid. Na

omvang is bescheiden: 6 pagi-

nummer 28 publiceren we in de Ter Info nog vele

na’s. Direct het dunste nummer

malen over onderzoeksprogramma’s als Verbeteren/

ooit.

Nummer 47

is tot dusver

trouwens het dikste nummer, met

Professionaliseren Inspecties Waterkeringen (VIW/PIW),

maar liefst 28 pagina’s.

het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen en
over de droom van iedere waterkeringbeheerder: de dijk-

Directeur J.F. Noorthoorn van der Kruijff meldt

bezwijkproef in de Leendert de Boerspolder.

in zijn ‘Van het bureau’ dat in de stichting ca. 100 deelVeruit de meeste pagina’s in 75 nummers Ter Info beste-

nemers zijn vertegenwoordigd: twintig all-in waterschap-

den we trouwens aan een andere spin-off van de dijkdoor-

pen, acht zuiveringsschappen en zo’n zeventig kwanti-

Kennisdag Inspectie Waterkeringen.

teitswaterschappen. Vandaag de dag zijn dat er 21, alle-

Die vindt voor het eerst plaats in april 2004. Dit jaar is de

maal all-in waterschappen. In het bestuur hebben destijds

Kennisdag toe aan zijn 17e editie. Er verschijnt minimaal

vertegenwoordigers van maar liefst 18 (!) waterschappen

tien keer een verslag van deze dag in het magazine.

zitting.

braak: de

STEEDS KLEURRIJKER

Voor 750 Hollandse guldens (ex BTW) kunnen water-

Vanaf nummer

schappen

17 (2003) ruilen we de onbestemde kleu-

Duflow 2.0 aanschaffen. Krijg je er ook nog

ren van de STOWA ter Info - lichtblauwe intro’s, lichtgroe-

een jaar beheer en onderhoud bij. Dit 1-D waterkwanti-

ne broodteksten - in voor meer uitgesproken kleurvarian-

tietsmodel is ‘geheel vernieuwd en uitgebreid met een

ten. Alsof we onszelf ineens aan de buitenwereld durven

waterkwaliteitsmodule’.

te tonen. Het heeft allemaal te maken met het feit dat de
stichting rond die tijd een geheel nieuwe ‘visuele identi-

Nummer 1 bevat ten slotte een

teit’ krijgt. Er komt een nieuw logo en een nieuw letter-

(eenvoudige) papieren maatlat

type. Het nog altijd kenmerkende STOWA-blauw wordt

inclusief toetsingskaart voor

geboren.

macrofauna in stromende
wateren, met vijf kwaliteits-

In nummer 29 (2005) gaat de STOWA ter Info uiteinde-

klassen. Het is het resul-

lijk full colour. Aanvankelijk wat aarzelend, maar daarna

taat van een project waar-

steeds enthousiaster. Zo enthousiast dat het tot

nummer 66

(2017) duurt voordat we
de lopende teksten van
alle

artikelen,

in STOWA voor uiteenlopende watertypen toetsingskaders
heeft laten ontwikkelen (rapporten
1993-14 e.v.). Het betreft ‘gewenste aquati-

die

sche levensgemeenschappen en omgevingsvariabelen die

altijd in kleur waren

voor het voortbestaan van deze van belang zijn’. Het is fei-

opgemaakt, gewoon

telijk een eenvoudige combinatie van wat we tegenwoor-

in zwart aan u gaan

dig ‘KRW-maatlatten’ en ‘ecologische sleutelfactoren’ zou-

voorschotelen.

den noemen.

We

krijgen vanaf datzelfde nummer ook een

STOWA STAYING POWER

echte cover, en we pak-

Personele wisselingen? Nieuwe gezichten op de werk-

ken wat steviger uit met

vloer? Bij STOWA is het tot dusver een noviteit.

koppen en intro’s. Lees: groter.
Boze tongen beweren dat we vanaf dat moment rekening

Ludolph Wentholt staat in het colofon van nummer 1 al genoemd als medewerker. De in hetzelfde

gaan houden met de vergrijzing in de watersector en in de

nummer beschreven vacature voor een medewerker

eigen gelederen...

Projectbegeleiding- en bewaking is een nummer later
ingevuld door een andere bekende:
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Jet Gerssen.

In

nummer 16 (2002) completeert een piepjonge Cora
Uijterlinde de huidige personeelsbezetting van STOWA.

Nereda zuiveringstechnologie. Dan heeft de TUD
er trouwens al een flink

STOWA ‘verslijt’ in 75 nummers ter Info slechts drie

aantal jaar fundamenteel

Frits Noorthoorn van der Kruijff,
Jacques Leenen (vanaf 1999) en Joost Buntsma

onderzoek opzitten naar

(vanaf 2013). Die maakt als beleidsambtenaar van DG

In 2012 wordt de eerste Nereda-

Water overigens al in juli 2003 zijn opwachting in de

installatie officieel in gebruik genomen op rwzi Epe,

STOWA ter Info. Hij spreekt - dan nog met iets meer haar -

waarvan we trots melding maken. En in oktober 2019

op de eerste KRW-Platformdag waar we in nummer

gaat - ook in de STOWA ter Info - de vlag uit voor een spin-

positief, als we het verslag mogen geloven. Maar er is - ook

sed grondstof Kaumera uit Nereda korrelslib. Geschatte

dan al - bestuurlijke onduidelijkheid over de uitwerking:

doorlooptijd van de innovatie: 25 jaar.

directeuren:

18 verslag van doen. De sfeer tijdens de dag is gematigd

welke beleidsruimte biedt de KRW?

deze

nieuwe

technologie.

off van Nereda, namelijk het terugwinnen van een bioba-

Joost Buntsma

komt met een waarschuwing aan
de aanwezigen: Brussel rekent

VREEMDE (WATER)VOGELS

In 75 nummers Ter info kom je vanzelfsprekend veel be-

onderliggende boodschap:

nummer
19 (2003) staat een piepjonge Michelle Talsma bijvoorbeeld
oog in oog met (toen nog) Prins Willem Alexander.

temper uw ambities.

Niet zo verwonderlijk, want de huidige koning is destijds

keihard af als we de gestelde
KRW-doelen niet halen. De

kende gezichten tegen uit de waterwereld. In

voorzitter van de Adviescommissie Water. Waar de huidige STOWA-directeur

MINST ÉN MEEST

Joost Buntsma een paar jaar

later, vlak voor zijn vertrek naar STOWA, nog enige tijd

VERONTRUSTENDE FOTO

Een paar Hollandse klompen is

secretaris van is. Maar dit terzijde. Michelle overhandigt

waarschijnlijk de minst verontrus-

de prins ‘Gewoon schoon: 10 resultaten voor een gezond

tende foto in 75 uitgaven Ter Info. Hij staat op de voor-

watersysteem.’ Het betreft een boek met voorbeelden voor

nummer 44 (2009), bij een interview met
Michelle Talsma en Ludolph Wentholt over het
kennisprogramma Deltaproof. In datzelfde nummer -

het aanpakken van diffuse bronnen.

op pagina 8 - staat waarschijnlijk ook de meest verontrus-

Letterkunde

tende foto. Je moet trouwens wel even goed opletten om

historische stoomgemaal de Tuut over de restaureren van

te zien waar je naar zit te kijken. Het zijn halve vissen,

oude waterstaatkundige kunstwerken. Wij doen er in

verhakseld in pompen en schroeven van niet-zo-visvrien-

nummer 47 verslag van. Restaureren is iets anders dan

delijke gemalen. De foto staat bij een groot achtergrond-

het ‘opleuken van de geschiedenis’, spreekt hij zijn gehoor

pagina van

Op 23 juni 2010 spreekt emeritus hoogleraar Historische

Herman Pleij op de Gemalendag bij het

verhaal over het onderzoek naar de visvriendelijkheid

streng toe. In datzelfde verslag komt ook oud-politica

van gemalen. Maar met zo’n foto hoef je niemand meer te

Marianne Thieme voor. Ze treedt

overtuigen van de noodzaak van zo’n onderzoek.

op als jurylid bij een door STOWA
georganiseerde prijsvraag onder

INNOVATIE HEEFT TIJD NODIG: NEREDA

studenten om een visvriende-

Innovatie heeft tijd nodig, roept iedereen altijd. Dat

lijk gemaal te ontwerpen.

klopt. We kunnen het boekstaven aan de hand van ons
magazine. Zo berichten we in de
STOWA ter Info

33

(2006) voor

Tot slot: de allervreemdste vogel
duikt op in

nummer 34

(2007),

Nationaal
Nereda® Ontwikkelings
Programma (NNOP), een

een nummer dat geheel gewijd is aan

samenwerkingsverband

van

voor het gescheiden inzamelen van afvalstromen. Als

STOWA, zes waterschappen, TU

tweejarig jongetje voorvoelde hij naar eigen zeggen al ‘dat

Delft en Royal HaskoningDHV.

een bruine drol niet thuishoorde in het mooie goudgele

het eerst over het

Doel: het doorontwikkelen van de
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nieuwe sanitatie. Columnist

Martin Bril houdt tijdens

een symposium over dit onderwerp een hilarisch pleidooi

plasje dat hij op het potje had gedaan’.

