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‘We willen in
verbinding blijven’
Na de clusterbuien in de maand juni,
waarbij delen van Noord-Holland flinke
wateroverlast hadden en schade opliepen,
kreeg Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier veel kritiek over zich
heen. Met name agrariërs waren ontstemd
over de werkwijze van het schap. Ook voor
bestuurder Siem Jan Schenk was het in
deze dagen ‘alle hens aan dek’. Wat doet
het schap met de kritiek?

Siem Jan Schenk
LID DAGELIJKS BESTUUR
HOOGHEEMRAADSCHAP HOLLANDS
NOORDERKWARTIER (HHNK)
Siem Jan Schenk is van huis uit melkveehouder. Inmiddels heeft
zijn zoon het bedrijf in Oude Niedorp overgenomen. Schenk is al
lange tijd actief als bestuurder. Zo was hij voorzitter van de vakgroep melkveehouderij van LTO Noord en later ook voorzitter van
LTO Noord. Sinds 2015 is hij als dagelijks bestuurder verantwoordelijk voor het integraal waterbeheer binnen HHNK.

Tekst: Monique Ooms | Fotografie: René Faas

De clusterbuien die over ons land kwamen op vrijdag 18 en
zaterdag 19 juni lieten hun sporen na. In de kuststreek in
Noord-Holland, grofweg in het gebied van Heemskerk tot en
met Julianadorp, viel zo’n 100 tot 200 millimeter regenwater
in 36 uur. Dit is zo’n 20 procent van de neerslag die normaal
gesproken in een heel jaar valt. Overigens werd niet alleen
het buitengebied getroffen, ook de stad Alkmaar stond
onder water.

Er kwam veel kritiek op de manier waarop het waterschap in
deze crisissituatie heeft gehandeld. Hoe kijkt u daarop terug?
“Als er zo’n hoeveelheid water in zo’n korte tijd valt, is overlast bijna onvermijdelijk. Het water kan niet snel genoeg weg,
met alle gevolgen van dien. Onze medewerkers hebben het
hele weekend doorgewerkt, maar de vraag is: doe je de juiste
dingen op de goede plekken? Er was vooral kritiek op de
bereikbaarheid en zichtbaarheid van het waterschap, en de
werkwijze van het crisisteam. Ook waren er veel vragen over
de waterbergingen en gemalen. Om een goed beeld te krijgen
van wat er precies is gebeurd, wat er waar is misgegaan en
wat de verbeterpunten zijn, laten we een onafhankelijke
partij onderzoek doen. We stellen ons hierin kwetsbaar op.
Met de resultaten van dit onderzoek willen we stappen zetten
om waar nodig verbeteringen door te voeren.”

De gevolgen van de klimaatverandering zijn steeds beter
merkbaar. Wat doet het waterschap om daarop in te spelen?
“De afgelopen twee jaar hebben wij een watersysteemstudie
gedaan om in beeld te krijgen wat we kunnen doen om als
gebied ‘waterrobuust’ te zijn. Hoe vangen we piekbuien
en langdurige regen op? Dat is nog een flinke uitdaging.
De afgelopen honderd jaar is het stedelijk gebied gegroeid
en met de ruilverkaveling is het aantal sloten verminderd.
Daardoor is de flexibiliteit van het gebied minder geworden
en zijn de mogelijkheden voor waterberging afgenomen. Nu
moeten we de weg terug zien te vinden. Het resultaat van de
watersysteemstudie zal ons daarbij helpen.”

Waar moeten we dan aan denken?
“Je kunt denken aan verschillende maatregelen, zoals vergroting van de boezemcapaciteit en van de capaciteit van de
gemalen. Van het programma Bodem & Water dat we samen
met agrariërs doen, hebben we geleerd dat ook de bodemkwaliteit van belang is voor de opvang van water, dus ook
dat is een aandachtspunt. Verder hebben we in deze regio
te maken met verzilting. Nu spoelen we door om het zoute
water uit het gebied te krijgen, maar we onderzoeken graag,
in overleg met gemeenten, provincie en de sector, hoe het
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hebben we de verordenaars bij nodig. Na deze clusterbuien
is gebleken dat het menens is. Boven op onze wettelijke
plicht zullen wij extra moeten faciliteren om overlast zo veel
mogelijk te voorkomen.”

Wat heeft het waterschap al gedaan voor een goede
waterhuishouding in het gebied?
“Op basis van de ‘Wateropgave 1.0’ van 2005 hebben we gewerkt aan de waterbergingen en de aanpassing van gemalen
en waterlopen. Inmiddels zijn we bezig met de wateropgave
2.0 waarbij we de knelpunten in kaart brengen. Overigens
heeft de nieuwe wateropgave een open eind, in die zin dat
je risico’s nooit volledig kunt uitsluiten. Daar moeten we
eerlijk over zijn. Naarmate het weer extremer wordt en de
consequenties voor het waterschap groter, wordt het steeds
ingewikkelder om goede oplossingen te vinden. In onze visie
liggen de oplossingen niet altijd in de techniek, maar ook
in de ruimtelijke ordening. Daarbij zitten we altijd in een
spanningsveld: het waterpeil moet niet te hoog zijn, maar
ook niet te laag, om te voorkomen dat gewassen uitdrogen.
Tegelijkertijd moet er een buffer zijn voor droge periodes. De
balans komt heel nauw.”

‘Je kunt risico’s nooit
volledig uitsluiten’

Hoe gaat het waterschap om met die balans?
“Wij zijn continu in gesprek met wat wij noemen ‘de watervragers’ in onze regio. Dat zijn het drinkwaterbedrijf en de
agrariërs, maar er is ook water nodig voor het veenweidegebied en, in toenemende mate, voor de datacenters. Daar
komt bij dat ook de temperatuur stijgt, waardoor we met
meer verdamping worden geconfronteerd. Bovendien valt
het water meestal op het moment dat je geen extra water
nodig hebt, dus bijvoorbeeld in de herfst, in plaats van in de
zomer, als je juist met droogte wordt geconfronteerd. Met de
watervragers bespreken we hoe we omgaan met tekorten en
hoe we handelen op het moment dat dit zich aandient. Als
je dat goed vastlegt met elkaar, weet iedereen wat hij kan
verwachten bij calamiteiten. Die discussie is nu gaande.”

Kan het waterschap overlast in de toekomst volledig uitsluiten?
“Bij dit soort hoeveelheden water tegelijkertijd wordt dat
lastig. 200 millimeter is veel water om in één keer weg te
pompen. Wij hadden de gemalen eerder kunnen aanzetten,
maar als de voorspelde bui niet was gekomen – wat ook
voorkomt – dan hadden we een ander probleem gehad. De
natuur is grillig en niet alles is maakbaar. Toch zie ik wel
kansen. Op verschillende plaatsen in de regio werken we
aan interessante projecten die perspectief bieden. Zo zijn
we op Texel bezig met ondergrondse wateropslag. Op basis
van het onderzoek dat er nu loopt, willen we bekijken hoe
we risico’s verder kunnen vermijden. Tegelijkertijd hebben
we te maken met de maatschappelijke discussie rondom
landbouw, bijvoorbeeld in relatie tot natuur en milieu, die
zal leiden tot andere keuzes en nieuwe wet- en regelgeving.
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Als waterschap hebben we daarmee te maken en dat volgen
we op de voet.”

Zijn de problemen waar we nu tegenaan lopen op te lossen
met wet- en regelgeving?
“Nee, daar zit een grens aan. Je kunt niet elk probleem met
een regel oplossen. Ik zie veel meer in samenwerking en een
goede dialoog. Belangrijk is dat we in deze problematiek niet
tegenover elkaar komen te staan, maar samen werken aan
oplossingen. Daarom zijn wij structureel in gesprek, bijvoorbeeld met LTO Nederland en de Unie van Waterschappen
over het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer, en met de
KAVB en de verschillende vakgroepen van LTO over actuele
problematiek, zoals de recente wateroverlast. Begin juli
organiseerden we bijeenkomsten met agrariërs in de kop van
Noord-Holland. We overleggen met gemeentes over wat zij
kunnen doen op het gebied van riolering. Door met elkaar in
gesprek te zijn, ontstaat er inzicht in en begrip voor elkaars
uitdagingen en dilemma’s. Dat is een goede basis om tot
verbeteringen te komen.”

Wat heeft de kritiek met u en uw organisatie gedaan?
“Ik trek het me enorm aan. Boeren zijn ‘mijn mensen’, zo
voel ik dat. Boeren die hun verhaal doen met tranen in hun
ogen, dat laat me niet los. Dat geldt ook voor het team van
de buitendienst. Dit is geen ‘business as usual’. Dat het niet
is gelukt om schade te voorkomen, komt hard binnen. Aan
het werk dus. Er is nog veel te doen.”

16 juli 2021

16 juli 2021
006-8 Ingesprek 97.indd 8

09-07-21 13:55

