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ORK ONTRAFELT GEHEIMEN
REGIONALE KERINGEN

Evert Hazenoot (A) is een van de grondleggers van ORK,

ken leverden een nieuwe rekenregel op om de stabiliteit

het langlopende programma waarin STOWA samen met

van keringen nauwkeuriger te bepalen. Met de bezwijk-

vertegenwoordigers van provincies en waterschappen (in

proef in de Leendert de Boerspolder konden we zien of

opdracht van IPO en de Unie van Waterschappen) diezelf-

die nieuwe rekenregel een juiste voorspelling deed. De

de provincies en waterschappen concrete handvaten geeft

proef was een succes. De rekenregel voorspelde de tijd van

voor het beoordelen en toetsen van regionale keringen.

bezwijken en de vorm van het glijvlak heel accuraat.’

Hij herinnert zich als de dag van gisteren dat in de zomer
van 2003 een veendijk in Wilnis doorbrak. Dat was een

INTEGRALE BENADERING

keerpunt. ‘Ik werkte destijds voor de provincie Utrecht

‘Tegenwoordig werken we veel integraler dan vroeger’,

en wij waren toezichthouder van die dijk in Wilnis. Dat

vertelt procesmanager Robin Biemans (D) die sinds 2015

een dijk in een droge periode kon doorbreken, was flink

voor STOWA aan ORK werkt. ‘In de tijd van Wilnis werd de

schrikken. De doorbraak zorgde voor urgentie bij bestuur-

dijk als een systeem op zich gezien. Tegenwoordig wordt

ders. Zij besloten toen om regionale keringen, net als pri-

de dijk veel meer als onderdeel van het watersysteem

maire keringen, te gaan normeren. Dat was overigens ook

gezien. Je ook aan veiligheidsmaatregelen in de omgeving

hard nodig.’

van de dijk denken. Het plaatsen van een gemaal of het
creëren van overloopgebieden heeft immers ook invloed

WILNIS

op de waterveiligheid. Op die manier kan een waterschap

Expert Henk van Hemert (B) werkte destijds als onafhan-

doelmatiger werken. Maar het betekent wel dat je inten-

kelijk adviseur voor STOWA. ‘Deltares onderzocht de oor-

sief met de omgeving aan de slag moet.’

zaak van de doorbraak van de dijk in Wilnis. In opdracht

A

van STOWA startte ik samen met Evert Hazenoot met het

OMGEVINGSMANAGEMENT

programma ‘Veendijken en droogte’, waar de provincies

De Boer: ‘Na Wilnis zijn de waterschappen veelvuldig met

en waterschappen aan tafel kwamen. In het begin voelden

belanghebbenden in gesprek gegaan omdat in hun leef-

de waterschappen zich erg in de gaten gehouden, maar

omgeving vaak ingrijpende maatregelen moesten wor-

gaandeweg ontstond er wederzijds vertrouwen omdat we

den uitgevoerd. Goed met de omgeving in gesprek zijn en

met het ORK-programma de belanghebbende partijen bij

samen de plannen uitvoerbaar maken, vereist intensief

elkaar aan tafel brachten.’

overleg en wederzijds vertrouwen. Een nieuw vakgebied
als omgevingsmanagement is nu net zo belangrijk voor

B
BEREKENINGEN

een succesvolle kadeverbetering als de technische voor-

Hazenoot vertelt dat ORK startte met de systematiek voor

bereidingen. Waterschappen weten verschillende maat-

primaire keringen. ‘Natuurlijk zit er verschil tussen pri-

schappelijke belangen gelukkig steeds beter te combine-

maire en regionale keringen, maar de wijze van normeren

ren.’

bleek ook bruikbaar voor regionale keringen.’ Alle kerin-

C

D

Een baanbrekende wetenschappelijke doorbraak kan het Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen (ORK) niet op haar conto schrijven. Maar dankzij ORK hebben regionale keringen de afgelopen
decennia wel veel van hun geheimen prijsgegeven. Onder leiding van
STOWA ontwikkelden de betrokken overheden waardevolle richtlijnen
en toetsvoorschriften voor regionale keringen. De kracht van het programma zit vooral in de constructieve samenwerking tussen de uitvoerende waterschappen en toezichthoudende provincies.
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gen werden getoetst volgens de overschrijdingsnormen

REGIONALE VERSCHILLEN

die destijds golden voor primaire keringen. Hazenoot:

Praktijkproeven zijn nog altijd een wezenlijk onder-

‘Maar regionale keringen zijn ook wezenlijk anders. Het

deel van het werk van het programma. Biemans: ‘Op dit

dwarsprofiel kan elke kilometer verschillen. Er liggen

moment lopen er vier pilots bij vier waterschappen in

kabels en leidingen in de dijken en je hebt te maken met

verschillende, geografische gebieden. De bedoeling is om

woningbouw. We moesten dus op zoek naar een andere

te kijken hoe we de huidige veiligheidsbenadering kun-

structurele veiligheidsaanpak. Binnen ORK zijn we met

nen verbeteren met alles wat we de afgelopen jaren heb-

die zoektocht gestart.’

ben geleerd bij zowel de primaire als regionale keringen.
Het is nu nog niet bekend welke aanpassingen we zullen

PRAKTIJKPROEVEN

doen. Maar we zien grote verbetermogelijkheden op het

Cees de Boer (C) van het Hoogheemraadschap Hollands

gebied van regionale differentiatie, bewezen sterkte en

Noorderkwartier refereert ook aan de goede samenwer-

toetsen op degradatie.’

king. ‘Door praktijkproeven, zoals de bezwijkproef in de
Leendert de Boerspolder, brachten we theorie en praktijk

SPRINGLEVEND

dichter bij elkaar.’ Van Hemert: ‘Onder gecontroleerde

Door de jaren heen is er veel kennis opgedaan over de

omstandigheden lieten onderzoekers in de Leendert de

sterkte en de faalmechanismen van regionale keringen,

Boerspolder een echte dijk bezwijken. Eerdere onderzoe-

waarbij ook de haalbaarheid en betaalbaarheid is meege-
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nomen. Maar de onderzoeken zijn nog lang niet voltooid.

DELTACOMMISSARIS PETER GLAS IN GESPREK MET WATERTRAINEE:

Van Hemert: ‘ORK is nog steeds springlevend. De groep is

‘WATERSCHAPPEN, LAAT JE GELDEN’

en blijft enthousiast, actief en betrokken. We komen een
aantal keer per jaar bij elkaar en delen dan ervaringen,
onderzoeken of brandende vragen. Iedereen weet ook dat
er voor relevante projecten snel geld beschikbaar is. Dat is

Wees minder bescheiden, neem stelling in het maatschappelijk debat
en laat je gelden als werkgever. Deltacommissaris Peter Glas en
watertrainee in zijn staf Rosanne Meilink zijn duidelijk als het gaat
om de taakopvatting van de waterschappen. In een tweegesprek laten
beiden hun licht schijnen over de wateropgaven van dit moment en
het belang van kennis daarbij.

de kracht van het programma. En er liggen nog steeds voldoende vragen om in programmaverband te beantwoorden. Wij blijven dus nog wel even bezig.’
Meer weten? Ga naar www.stowa.nl/ork4

ORK: IJZERSTERK TEAMWERK
Henk van Hemert en Robin Biemans voeren - onder

ben wel een mening, maar we gaan er niet over.’ En inder-

de bezielende leiding van STOWA-programmamanager

daad, pas nog antwoordde de Unie-voorzitter precies dat

Ludolph Wentholt - vanuit STOWA al jaren samen de

op de vraag van een NRC-journalist waarom de water-

regie op het ORK-programma. Henk als bevlogen cijfe-

schappen niet pleiten voor een bouwverbod in de diepe

raar, altijd bereid tot een mini-college waterveiligheid,

Deltacommissaris Peter Glas en Rosanne Meilink,

Robin als opgeruimde alleskunner die alle program-

watertrainee

delen van Nederland.’

ma-eindjes aan elkaar knoopt. Robin is ook de schrij-

‘Formeel-juridisch klopt dat ook’, verdedigt Glas deze

ver van het tweewekelijks ORK-blog op www.waterwe-

opstelling. ‘Lees de wet: waterschappen hebben geen

ren.org. De ORK-organisatie heeft verschillende groe-

Van stille kracht op de achtergrond tot een van de hoofd-

instrumentarium op het gebied van de ruimtelijke orde-

rolspelers in het klimaatvraagstuk. Van dienende overheid

ning. Wáár we bouwen, valt onder de zeggenschap van

pen hebben elk hun eigen overlegmomenten. En jaar-

die zich beperkt tot waterbeheersing, waterveiligheid en

het Rijk, provincies en gemeenten. Toch raad ik de water-

lijks is er een landelijke bijeenkomst - de Kennisdag

waterkwaliteit, tot waterbeheerder die zich bemoeit met

schappen aan om zich wel uit te spreken. Durf te zeggen:

Regionale Keringen – waar alle waterkeringspecialis-

talloze onderwerpen. Het is duidelijk: de waterschappen

ik zou hier niet bouwen, omdat het onveilig is, omdat de

ten bij elkaar komen. Daar worden de meest actuele

hebben de laatste jaren een enorme ontwikkeling doorge-

dijken een meter omhoog moeten en we niet kunnen eva-

kennis en inzichten met elkaar gedeeld.

maakt. Meilink: ‘Water is van enorme betekenis bij maat-

cueren; ik verzin maar een horrorscenario.’

In april vorig jaar ging de vierde fase van het

schappelijke opgaven als klimaatadaptatie, energietransi-

Dat hebben de waterschappen toch ook gezegd bij de bebou-

Ontwikkelingsprogramma Regionale Keringen van

tie en de circulaire economie. Het is dus heel goed dat de

wing van de Zuidplaspolder tussen Gouda en Moordrecht?

start, met als motto ‘slim investeren & uitlegbaar vei-

waterschappen hun takenpakket hebben verbreed. Maar

Een heilloos plan, aldus de waterschappen. Maar het eind

lig’.

ze mogen best wat meer aan de buitenwereld laten zien

van het liedje is dat er vierduizend woningen komen op

JONG (WATERBEHEER) ONTMOET OUD

pen, met in totaal zo’n 40 deelnemers. Al die groe-

wat ze doen, wat ze weten en wat ze kunnen. Neem nu

één van de laagstgelegen delen van Nederland, zo’n zes

V.l.n.r.: Ludolph Wentholt, Robin Biemans en

eens afscheid van kwalificaties als ‘slim en gesloten’.’ Als

meter onder NAP. Glas, gelaten: ‘In ons staatsbestel is het

Henk van Hemert

voorbeeld noemt Meilink de woningbouwopgave waar

aan de algemene democratie om te zeggen: dank u wel

ons land voor staat. Tot 2030 moeten er maar liefst één

waterschappen, maar we doen het toch.’

miljoen huizen worden gebouwd. Steeds vaker gaan er
stemmen op om die niet te bouwen in laag-Nederland.

WONINGEN VAN DE TOEKOMST

Glas vindt dat de waterschappen zich in ieder geval moe-

‘Waterschappen mogen
best wat meer aan de
buitenwereld laten zien
wat ze doen, wat ze weten
en wat ze kunnen.’

ten laten gelden als het gaat om de manier waarop wordt
gebouwd. ‘Op het gebied van klimaatbestendigheid hebben zij heel wat te bieden, en inmiddels ook wel wat te
eisen. Het is zaak dat de woningen van de toekomst
bestand zijn tegen hoosbuien en hitte. Dit moet verankerd zijn in de voorbereiding, aanbesteding én uitvoering. Bouw op palen bijvoorbeeld, zorg dat huizen regen-
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Meilink vindt dat de waterschappen zich steviger moeten

water kunnen bergen, geef ze groene daken en situeer

positioneren in dit debat. ‘Nu zeggen ze alleen: we heb-

geen serverruimtes in de kelder.’ De deltacommissaris
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