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roogte, wateroverlast, hittestress, 
overstromingen, water vasthouden 

versus afvoeren: alles hangt met elkaar samen. 
Het is tijd om deze relaties te erkennen en 
ons watersysteem integraal duurzaam te 
benaderen.

In het voorjaar van 2020 deed de watersector een duidelijke oproep: 
herstel de natuurlijke balans in het watersysteem. Van oudsher zijn Ned-
erlanders onwijs goed in het afvoeren van water zodat we droge voeten 
houden. Een kwart van ons landoppervlak ligt immers onder zeeniveau 
en zo’n 60% van het landoppervlak is kwetsbaar voor overstromingen.

Na drie droge zomers ontdekten we echter dat droogte ook in Neder-
land problemen veroorzaakt. Onze zoetwatervoorraad is kwetsbaar en 
beperkt. De verschillende onderdelen van het watersysteem zijn afhanke-
lijk van elkaar. Het is tijd om deze afhankelijkheid in kaart te brengen en 
hier onze keuzes en afwegingen op te baseren. Voorbeelden zijn meer 
water vasthouden water meer ruimte geven.

Na deze duidelijke oproep uit de sector zagen wij in dat het tijd is voor 
actie: het is tijd voor een watertransitie. Brede, integrale watervraag-
stukken met veel verschillende belangen vormen de uitdaging. Deze 
uitdaging zijn wij samen met jullie aangegaan.

De ongeremde aandacht voor watervraagstukken in de afgelopen jaren 
vraagt om een fundamenteel andere benadering van ons systeem. 
Hier doen alle gebruikers aan mee: niet alleen drinkwater en landbouw, 
maar ook natuur, industrie, recreatie, energie – alles wat een beroep doet 
op onze ruimtelijke omgeving. Overheden houden hierbij een sleutelrol 
voor het inrichten van wet- en regelgeving, beleid en taakverdeling.

Hoe zorg je dat iedereen met elkaar in dialoog raakt? En hoe bedenken 
we samen een goede, robuuste, duurzame inrichting van ons ‘Nederland, 
waterland’?

Wij gaven de watertransitie een klein duwtje in de rug middels het or-
ganiseren van vijf actiesessies. Voorliggend document is het resultaat 
hiervan. In deze sessies tackelden we verschillende thema’s en vraagstuk-
ken omtrent de watertransitie. Doel: mensen uit allerlei hoeken verbind-
en, inspireren en tot actie aanzetten. Transities gaan om enerzijds groot 
dromen en anderzijds kleine, concrete stappen zetten. Dit ‘vergeten 
hoofdstuk’ biedt inspiratie én handvatten waarmee iedereen de water-
transitie verder kan helpen. De tijd voor actie is nu.

D

http://oproep
https://www.pbl.nl/correctie-formulering-over-overstromingsrisico#:~:text=26%25%20van%20het%20landoppervlak%20van,gevoelig%2Fkwetsbaar%20is%20voor%20overstromingen.
https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/uitleg/droogte
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Terugblik: Terugblik: 
watertransitie watertransitie 

sessies sessies 
van het van het 

afgelopen jaarafgelopen jaar
n vijf totaal verschillende 
sessies bespraken we samen 

met een heleboel enthousiaste 
mensen verschillende facetten van 
de watertransitie. Altijd op basis 
van een concrete casus en met 
meerdere sectoren aan tafel. Ga 
mee op reis met de verhalen en 
lessen uit de sessies.

#1 Kijk naar het hele watersysteem

In het kader van ‘niet lullen, maar poetsen’ organiseerden we de aftrap 
van de watertransitie om te verkennen wat er allemaal speelt en wat 
aandacht verdient. Zo’n 100 geïnteresseerden sloten aan bij deze webinar 
van anderhalf uur. Een sterke aftrap van Lambert Verheijen (dijkgraaf 
waterschap Aa en Maas) zette de toon: dit kan je teruglezen op de 
volgende pagina.

Martijn de Boer, procestechnoloog en watertransitie-activator, bracht een 
voorbeeld uit zijn achtertuin: hij vertelde hoe hij met veel enthousiasme 
en energie ervoor zorgt dat rondom de Middelsgraaf verschillende 
partijen samenwerken om het droogvallen van de beek en vissterfte 
terug te draaien. Hij brengt waterschap, Staatsbosbeheer, gemeente 
en natuurmonumenten samen om tafel. Martijn liet zien waarom de 
beek droogvalt en hoe we dit kunnen tegengaan, maar ook wat nodig 
is om partijen samen te laten werken en hoe hij dit ‘van onderaf’, als 
betrokken burger, heeft aangepakt. Als we hier iets van leren, is het wel 
dat iedereen een impact kan maken.

Maarten Veldhuis introduceerde de casus voor deze sessie: in ‘zijn’ 
achtertuin vallen de Renkumse beken droog in de zomer. Zijn vraag 
aan de deelnemers: wat is in dit gebied nodig om het probleem écht 
integraal aan te pakken? Wat is er nodig om tot actie te komen? In 
deelsessies gingen groepjes aan de slag om deze casus te tackelen. 
De verschillende stakeholders werden geanalyseerd, maar er kwamen 
ook vragen op zoals: wat willen we precies met dit gebied? Waarom 
is droogvallen eigenlijk erg? Was ‘vroeger alles beter’? Wat betekent 
‘herstel’?

Deze aftrap bracht een stukje momentum, enthousiasme en verbinding. 
En ook: duidelijkheid waar verdieping en aanscherping nodig is. Lees en 
leer in de volgende sessie meer over: transitiedenken, wat houdt dat in?
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Het woord is aan...
Lambert Verheijen, dijkgraaf Waterschap Aa 
en Maas

De essentie van waterbeheer is kunnen omgaan 
met dynamiek

Expertise van transitiemanagement is niet van-
zelfsprekend in een bèta wereld 

Voor een gebiedsgerichte aanpak is opbouw van 
een nieuwe regionale kennisinfrastructuur nodig 

‘Klimaatverandering maakt dat er grote aanpassingen in het waterbeheer 
nodig zijn: een watertransitie. Hierbij zijn veel kanttekeningen te maken. 
Ik noem er twee. Allereerst is het kort door de bocht als we ‘herstel van 
de waterbalans’ vertalen als ‘zoeken naar een nieuw evenwicht’. De es-
sentie van waterbeheer is juist het goed kunnen omgaan met dynamiek, 
niet de wil om een stationaire watersituatie te bereiken’.

‘Waar we in de jaren 90 van de vorige eeuw wellicht nog dachten dat wa-
terbeheer een statisch proces was, is het bij uitstek dynamisch geworden. 
Door de grote extremen die we de laatste jaren zien -de grote buien en 
neerslaghoeveelheden en de extreme droogte- is het systeem zelfs chao-
tisch te noemen. Daarom moeten we de watertransitie zeker niet aanvlie-
gen met lineair denken op een kaarsrechte weg naar de einder waar de 
zon op ons wacht. We praten niet over een lineair proces. Wat we nodig 
hebben, is een strategie voor adaptief waterbeheer. Transities vragen 
transitiemanagement. De expertise daarvoor spreekt niet als vanzelf in 
een bèta wereld’.

‘Hoe ontwerp je een transitieproces gericht op een bewegend doel? Dat 
is de eerste uitdaging. Oplossingen moeten robuust zijn; zowel opge-
wassen tegen extreme droogte als tegen extreme neerslaghoeveelheden, 
overstromingssituaties en regionaal wateroverlast. Ze moeten bovendien 
ook nog eens integraal zijn; dus rekening houden met waterkwaliteit en 
ecologie. Integraal waterbeheer vraagt afstemming tussen oppervlakte-
water en grondwater. Maar hoe organiseren we dat en hoe combineren 
we dat met het bodemvraagstuk? En wie kan dat doen? Is niet de bo-
demkennis bij de gebruikers en beheerders ervan de afgelopen 10 of 15 

jaar sterk achteruitgegaan? 
Dat heeft te maken met be-
zuinigingen op rijksniveau en 
met verdwenen intermediaire 
structuren. Nieuwe regionale 
kennisinfrastructuur is nodig. 

‘Niet alleen om generieke 
maatregelen te kunnen nemen, 
maar ook om gebiedsgericht 
te kunnen werken. Dat laatste, 
gebiedsgericht waterbeheer, is 
een concept dat al 15 of 20 jaar 
bestaat en is sterk gemotiveerd 
vanuit de oorspronkelijke bo-
demsaneringsoperatie, maar 
kennis daaromtrent is versnip-
perd en ligt niet vanzelf voor 
het grijpen’.

‘Dus roep ik iedereen op om na te denken over oplossingen die de 
regionale uitvoeringsstrategieën voor integraal waterbeheer versterken. 
Dat kan in combinatie met de Nationale omgevingsvisie, de provinciale 
omgevingsvisies en de watervisies van waterschappen. En natuurlijk niet 
te vergeten de gemeentes. Het zou heel goed zijn om op elk regionaal 
niveau -ik denk op de eerste plaats aan de provinciale regio’s- een prop-
ositie te doen. Bijvoorbeeld aan de omgevingscommissies die advies 
geven aan Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten met betrekking tot 
wélke water- en bodeminformatie nodig is om tot een goede aanpak te 
komen. En welke governance daar dan leidend bij moet zijn. In andere 
dossiers (stikstof, natuur, landbouw, energie) zijn vergelijkbare vraagstuk-
ken aan de orde. De verschillende vormen van governance die hiervoor 
worden ontwikkeld moeten allemaal landen in het ruimtelijk domein.’
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#2 Zet je transitiebril op

Wat is een transitie? Wat bedoelen we daar precies mee? Hoe 
werkt dat? Wat en wie hebben we daarvoor nodig? Waar staan 
we nu? Al deze vragen hebben we in de tweede sessie met elkaar 
behandeld en in relatie gebracht tot de watertransitie.

Riksta Zwart nam ons mee op reis. Met haar prachtige verhaal 
bood ze de deelnemers een ander perspectief. Dat is cruciaal in 
een transitie: kunnen wisselen tussen perspectieven. Haar verhaal 
kan je teruglezen op de volgende pagina.

Kijktip: transities uitgelegd in 5 minuten🎦

We spraken over de urgentie van de watertransitie en waar wij nu 
staan; over wat fundamentele verandering vraagt van een mens, van 
jouzelf. Waar staat de watertransitie op de transitieleer X-curve, en 
wat is jouw eigen positie? We besloten dat de watertransitie zeker 
niet nieuw is, maar al decennia bezig is; en dat we grote dromen 
moeten koppelen aan kleine concrete stappen. Kijk de video voor 
een snelle intro in transities en de watertransitie.

Daar waar de eerste sessie een verkenning was, bracht deze tweede 
sessie verdieping. Nu vroegen we ons af: hoe kunnen we mensen nóg 
meer uitdagen en uit hun comfort zone halen? Dit werd de focus voor 
sessie drie.https://youtu.be/-uFLDWKE5uk

https://youtu.be/-uFLDWKE5uk
https://www.youtube.com/watch?v=-uFLDWKE5uk


Het woord is aan...
Riksta Zwart, directeur Waterbedrijf 
Groningen

Vanuit een ander perspectief zie je nieuwe dingen 

Kenmerk van een transitie: het ontbreken van een 
machtsrelatie

‘Het is 1974. We rijden op de A28 van Amersfoort naar Groningen en 
het is laat, Ik ken deze route goed, we rijden hem elke twee weken op 
zondagavond. Mijn zus en ik -beiden in pyjama- liggen languit op de 
achterbank, met een kussen onder ons hoofd. Mijn vader rijdt. Het is 
donker en door het raam zie ik lichten voorbijschieten. En soms een 
donker gat. Het komt in een soort ritme. Plotseling is het donker en 
weet ik dat we Harderwijk bereikt hebben, de Veluwe. Na een tijdje 
naderen we Zwolle, de IJsselbrug, weer is er een spoor van licht. Het 
laatste uur slaap ik. De volgende dag besef ik dat we veilig in Groningen 
zijn. Jaren later, rond 2006, kreeg ik van Gijs de Man, destijds mijn baas, 
een prachtig boek: ‘De aarde vanuit de hemel’ (Earth from Above). 
Yann Arthus-Bertrand schetst daarin een portret van onze planeet in 
vogelperspectief. Arthus-Bertrand is een Franse fotograaf, journalist en 
ecoloog, ook bekend van films zoals Planet Ocean’. 

‘Als kind keek ik van onderen naar boven, omgekeerd gaf het boek van 
Arthus-Bertrand -en zijn films- me een blik van boven naar onderen. 
Het leerde me afstand nemen en anders kijken. Niet alleen van dichtbij, 
vanuit eigen kennisgebied of eigen perspectief’. 
‘De watertransitie kan je -en moet je- vanuit verschillende kanten bena-
deren. Voor voldoende water voor nu en later en om het vast en schoon 
te houden, is overzicht nodig. Vanaf de grond, over wat mogelijk is, dus 
kijk je omhoog. Vanuit de lucht, om het perspectief te verbreden, naar 
beneden. Waarom zou je vanuit een ander perspectief kijken? Vanuit een 
ander perspectief zie je nieuwe dingen’. 

‘Dit geeft handvatten om nieuwe wegen in te slaan. In elke transitie (wa-
ter, energie) zijn technische oplossingen meestal wel te bedenken. Vanaf 
grondperspectief en vanuit luchtperspectief zijn kansen ook te traceren. 
De uitdaging is hoe gevonden oplossingen uit te voeren met partijen, 

waarmee een machtsrelatie ontbreekt. Wat overblijft is samenwerken op 
basis van wederkerigheid. Samenwerken aan transities, een transformatie, 
is mensenwerk. Daarbij hoort het gezamenlijke ‘anders kijken’: van een 
afstand en van dichtbij. Evenals het ontwikkelen van ieders bewustzijn 
hoe met eigen gedrag de resultaten te beïnvloeden zijn’. 

‘Transities duren lang, soms generaties lang. En ze vragen vaak een 
samenhangende systeeminnovatie: nieuwe technologie en vernieuwing 
van regels en omgangsvormen, ook wel aangeduid met ’transformatie-
management’. Transities duren niet alleen lang, ze vergen ook steun en 
inzet van bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en 
burgers als onderdelen van het hele maatschappelijk netwerk. Het gaat 
om anders denken én anders handelen’. 

‘In Groningen staat de beschikbaarheid van voldoende, kwalitatief goed 
water onder druk. Ons belangrijkste doel: het duurzaam veiligstellen van 
de drinkwatervoorziening, én het actief bijdragen aan een Groningen 
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waarin natuur, landbouw, economie en leefbaarheid elkaar versterken. Dit 
doen wij samen met de provincie, met de waterschappen en een colle-
ga waterbedrijf. Het begon met de oproep om samen anders te kijken, 
vanuit eigen perspectief maar vooral ook vanuit het perspectief van 
anderen, je partners’. 

‘Hangend boven de kaart van Groningen, maken we mensen bewust van 
watergebruik, zoeken we naar kansen op besparing en hergebruik, bie-
den we industriële klanten water uit alternatieve bronnen en ontwikkelen 
we bronnen voor drinkwater voor nu en later. Samen kijken we hoe het 
anders kan, vanuit grondperspectief en vanuit luchtperspectief. Samen 
kijken en samen werken in een regio waar je wat mee hebt, waar je je 
mee verbonden voelt, maakt je tot partners in de uitdaging. Daar is geen 
machtsrelatie voor nodig’.

#3 Serious Gaming

Wat zijn typische waterdilemma’s waar we mee te maken hebben? Wat 
maakt deze complex en welke rollen spelen de directe gebruikers van 
het watersyteem? Om dit écht te ervaren, bouwden we de watertransi-
tie serious game. Kruip in de rol van een ander en los samen dilemma’s 
op.

Spelregels
1. In je eentje spelen is mogelijk, maar het leukst is met 

een team van 5: bel elkaar via Teams of Zoom en laat 
één iemand zijn scherm delen (mét geluid) met het spel 
open.

2. Lees de instructies op het scherm goed. Spreek onder-
ling af wie welke rol vervult. Druk op start!

3. Los samen de 5 casussen op. Elke casus bestaat uit 2 
vragen.

4. Speel vanuit jouw gekozen rol, maar werk wel samen.
5. Klaar? Ga naar de stop-knop om jullie eindscore te 

bekijken!
6. Deel het spel met vrienden of collega’s die dit ook 

moeten spelen.

Klik hier om het spel te openen

Redden jullie Nederland van de ondergang? 
Klik hier en speel het spel!

✳

https://www.royalhaskoningdhv.com/magazines/vtour-Watertransitiespel/
https://www.royalhaskoningdhv.com/magazines/vtour-Watertransitiespel/
https://www.royalhaskoningdhv.com/magazines/vtour-Watertransitiespel/


#4 Gezocht: Minister van Water

Heb je de serious game uit sessie #3 gespeeld? Grote kans dat je 
dacht: goed, dit zijn de directe gebruikers van water, maar waar is 
de rol van de overheid? Geen zorgen, daar was de vierde sessie in 
deze serie helemaal op ingericht. 

Deze sessie, in het teken van water en ruimtelijke ordening, fo-
custe op: wat als we water eens als leidraad nemen voor keuzes 
in de ruimtelijke ordening? Welke passages willen wij zien in de 
‘waterparagraaf’ van het nieuwe regeerakkoord (2021-2025)?

De aftrap werd verzorgd door Tanja Klip-Martin, zeer ervaren 
politicus in allerlei bestuursorganen. Zij gaf ons een kijkje in deze 
verschillende keukens en deelde haar blik op de relatie tussen wa-
ter en ruimtelijke ordening. Haar interview lees je op de volgende 
pagina.

De verschillende groepen in de sessie presenteerden hun speer-
punten voor de waterparagraaf in een vliegensvlug debat. Deze 
speerpunten hebben wij meegenomen als inspiratie bij het schri-
jven van de waterparagraaf. Benieuwd? Lees gauw verder na het 
interview met Tanja.

Ministerie van Water en Ruimte

Vacature: bevlogen minister
40-60 uur per week
Standplaats: Den Haag

Heb jij visie op de ruimtelijke inrichting 
van Nederland waarbij water een centrale 
rol speelt? Dan is deze baan echt iets v...



Het woord is aan...
Tanja Klip-Martin, VVD-fractie Eerste Kamer

Je kent alle vier bestuurslagen: gemeente, provincie, waterschap, rijk. Dat 
maakt jou bij uitstek dé persoon voor een gesprek over water en politiek. 
Waar ontstond jouw interesse voor water? Was dat al in Coevorden? 

‘Wij verhuisden 27 jaar geleden naar Drenthe. Er was toen een 
gemeentelijke herindeling gaande. De VVD vroeg of ik wilde schrijven 
aan het verkiezingsprogramma. Zo belandde ik in de gemeenteraad. Vier 
jaar later werd ik wethouder, overigens zónder water in mijn portefeuille. 
Toen er een gedeputeerde vertrok, stapte ik over 
naar het college van GS. Dat heb ik acht jaar 
gedaan, met toen wél water in mijn portefeuille, 
evenals bodem en ondergrond. Namens de 
provincie was ik toezichthouder op toen nog vier 
waterschappen. Zo leerde ik die goed kennen en 
begon mijn ‘driedimensionaal denken’ over water. 
Na acht jaar stapte ik over naar Waterschap Vallei 
en Veluwe. Daar werd ik dijkgraaf, de leukste 
baan die er is’.

Maar goed daar ben je toch mee gestopt. Nu in 
het Haagse. Mis je het water niet?

´Ik zit al langer in de eerste kamer, sinds juli 
2016. En ik mis het water zeker, ook al doe 
ik de portefeuille water. Ik probeer bij alle 
partijen, ook bij mijn eigen partij, water hoger 
op de agenda te krijgen. Ik was overigens de 
eerste bodemambassadeur van Nederland. En 
bodemambassadeur, dat ben ik nog steeds. 
Ik ben er groot voorstander van dat we het 
bodem- en watersysteem leidend laten zijn bij 
de ruimtelijke inrichting, bij alle transities en 

zeker bij de watertransitie. Ik behandelde onlangs in de Eerste Kamer de 
stikstofwet. Daarvoor geldt eigenlijk hetzelfde. Ook daarbij gaat het over 
transformatie van de ruimte.’

Dat zijn woorden die we graag horen.

´Ze zijn ook niet meer zo uniek. De Unie en Vewin pleitten heel duidelijk 
daarvoor. In de vorige kabinetsformatie, vier jaar 
geleden, vonden de Unie, de IPO en VNG elkaar. 
Als club samen optrekken, dat gaat nu alleen 
nog maar intensiever. De visie dat we voor de 
ruimtelijke inrichting moeten uitgaan van water 
en bodem, begint te landen.’ 

In de beleving van veel watermensen, is water 
in Den Haag te weinig een issue. In de laatste 
troonrede kwam het woord ‘water’ niet eenmaal 
voor. Wat kunnen we als sector daaraan doen? 

´Voortdurend zenden, het heeft een negatieve 
klank, maar we moeten dat wél blijven doen. 
Echter, ook andere mogelijkheden moeten we 
aangrijpen. Het Waterschap waar ik acht jaar 
dijkgraaf was, maakte alweer 2,5 jaar geleden 
een omgevingsvisie. Dat is voor waterschappen 
overigens geen verplichting, ze hoeven dat 
niet te doen, andere overheden wel. Ik ben 
groot voorstander van het combineren van 
water met andere maatschappelijke thema´s. 
Het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) 
onderscheidt er vier. Allereerst stedelijk versus 
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Het zou helpen als 
alle Nederlanders

Het bodem- en watersysteem moet leidend zijn bij de 
ruimtelijke inrichting

waterbewust 
zouden worden

11 maart 2021



landelijk gebied (woningbouw, recreatie, mobiliteit). Het tweede is natuur 
versus landbouw (stikstof, dierenwelzijn, biodiversiteit, natuurherstel). 
Voorts natuurlijk klimaatverandering (adaptatie, mitigatie) en -als laatste- 
circulaire economie. Doel was destijds om met de omgevingsvisie 
bij andere overheden aan tafel te komen, zodat zij ons verhaal gaan 
vertellen. Dus proberen partners in crime te vinden, zodat ze inzien 
dat de kennis en kunde van de watersector noodzakelijk zijn voor 
succesvolle, duurzame inrichting van de ruimte. We moeten dus vooral 
bondgenoten zoeken. En zelf het verhaal blijven vertellen.’

Je bedoelt niet alleen preken voor eigen parochie, niet alleen met 
watermensen, maar de andere sectoren echt opzoeken en bondgenoten 
vinden?

´Ja, op een verleidende manier. Waterschappers, watermensen in 
het algemeen, zijn lange termijn denkers, veel langer dan 4 jaar, 
immers de gevolgen zijn langjarig. Langetermijndenken zit niet van 
nature in de genen van andere overheden, wel bij terreinbeheer- en 
natuurorganisaties. De waterwereld heeft veel kennis en kunde, we 
ontwikkelen ook iedere keer nieuwe data en nieuwe kennis, daarmee en 
met de vooruitziende blik moeten we anderen verleiden mee te doen. 
Natuurlijk liggen ingewikkelde discussies op de loer. Zoals, wie gaat het 
betalen? Waterschappen hebben in principe een gesloten huishouding, 
die mogen hun geld niet overal aan uitgeven. Maar het zal ‘meneer 
Jansen’ verder een zorg zijn of de gemeentelijke belasting omhooggaat 
of de waterschapsbelasting. Hij wil dat zijn belastinggeld effectief 
wordt besteed. Dat is dus nog een planhobbel die we moeten nemen. 
Eerlijk gezegd, ik vind niet dat we daaraan nu al veel aandacht moeten 
besteden. Althans niet in eerste instantie. Wél aan het verleiden van 
partijen om mee te doen en onze kennis te gebruiken.’

De Unie en de Vewin roepen op tot een nieuwe kijk op water. Een omslag 
is nodig in denken over water. Wat denk je dat de succesfactor is? Wat 
kunnen we als watersector doen?

´Ik ben groot voorstander van ‘grensontkennend’ samenwerken: over 
grenzen heenstappen, niet alleen bestuurlijke, maar ook thematische en 
uiteindelijk ook financiële. En onder ogen zien dat niet alles overal kan. 
We hebben de grens bereikt van de maakbaarheid van ons land. De 
droogte maakt dit aanschouwelijk. Water en onze bodemgesteldheid zijn 
cruciaal om überhaupt in dit land duurzaam, dus volhoudbaar, landbouw 
te bedrijven, maar ook om realistisch natuurbeleid te hebben. Om echt 
langjarig effect te hebben zullen we veel meer moeten uitgaan van het 
natuurlijke bodem- en watersysteem.’ 
 

Grensontkennend samenwerken, dat spreekt aan. Wat nóg meer 
aanspreekt, is kerntaakoverschrijdend initiëren. De politiek vergelijkt vanuit 
Den Haag de prestaties en doelmatigheid van partijen onderling. Dan 
wordt het lastig om buiten de kerntaken te kleuren. Moeten er niet nieuwe 
initiatieven komen, juist buiten de eigenlijke kerntaken. Partijen worden zo 
maatschappelijk nog meer van waarde. Wat vind je daarvan?

´Waterschappen zijn een bijzonder type overheid, met name omdat 
ze hun eigen belastinggebied kennen, met strakke regels, die zijn ook 
terecht. Als waterschap kun je je kerntaken pas goed uitvoeren als je ze 
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Ik ben groot voorstander van het combineren van water 
met andere maatschappelijke thema’s

Watermensen zijn lange termijn denkers, veel langer 
dan 4 jaar



koppelt aan andere ontwikkelingen, aan het hele lijstje van het PBL. Die 
hebben niet allemaal met water te maken, maar wel allemaal met ruimte. 
Ik denk dat we eigen kennis in de etalage van de andere partijen moeten 
zetten en moeten zeggen ‘jongens, doen wij dit, dan doen jullie dat’. Zo 
voorkomen we discussie over bestuurlijk landjepik, anders zijn we zo tig 
jaar verder en blijven de problemen onopgelost. Dus ja, ik ben het met 
je eens, maar laten we oppassen voor bestuurlijke discussies, daar zijn de 
problemen te groot voor. Overigens, ik begrijp dat waterschappen alleen 
belasting mogen heffen voor de taken die ze hebben. En ja, voor een 
echt effectieve aanpak, moeten we af en toe ‘over het randje.’ 

Het Parijs akkoord, nu ruim 5 jaar oud, heeft een meetbaar doel: het 
beperken van de opwarming van de aarde tot 1,5 graad. Zouden we niet 
ook een mooi meetbaar doel moeten hebben voor de watertransitie? Als 
deze is geslaagd, zeg over 20 of 30 jaar, wat hebben we dan bereikt met 
z’n allen?

´Het is nodig de onttrekking van grondwater in balans te brengen met 
de toevoeging, onder andere door het vasthouden van water. Het 
kwaliteitsdeel ligt natuurlijk al heel erg vast in de Kaderrichtlijn water. 
Daar moeten we gewoon aan voldoen. Voor het kwantiteitsdeel moeten 
we wellicht het Delta programma zoet water verfijnen om de balans te 
kunnen vinden in onttrekking en aanvulling.’

We zitten in een spannende tijd. Als alle stemmen zijn geteld, als er is 
geïnformeerd, als er is geformeerd, dan zal er ook een regeerakkoord 
komen. Wat moet naar jouw mening over water daarin staan?

´Ik vind dat er een apart ministerie moet komen voor water, niet zo zeer 
gekoppeld aan Rijkswaterstaat, maar aan ruimtelijke inrichting en klimaat. 
Er lijkt inmiddels wel draagvlak voor terugkeer van het oude ministerie 
van VROM. Als je water daaraan koppelt, dan wordt het wellicht wat 
groot, maar ik denk heel essentieel. Bij de energietransitie was je 10 
jaar geleden nog een soort exoot als je zonnepanelen op je dak had, 
nu vindt iedereen dat eigenlijk vanzelfsprekend. Het ontstond door 
financiële ondersteuning vanuit het rijk, door subsidies. Zoiets wil ik ook 

voor waterbeheer. Ik heb niet de oplossing, maar het zou helpen als alle 
Nederlanders waterbewust zouden worden, zoals de operatie steenbreek 
inwoners meekrijgt bij het vergroenen van de leefomgeving.’

Dat zit voor een deel in financiële prikkels, maar vooral in communicatie? 

´Ja, in bewustwording. Voor ik het vergeet, we hebben natuurlijk naast 
de omgevingswet ook de Nationale Omgevingsvisie, de Novi. Als die 
goed werkt, kunnen we de watertransitie daarin positioneren. De Novi is 
erg gericht op participatie, is gebiedsgericht en heeft een paar landelijke 
hoofdlijnen. Deze visie wordt elke twee jaar herzien. Ik zou in het 
achterhoofd houden om daarin de watertransitie te laten landen.’ ✳
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Ministerie van Water en Ruimte

Slim omgaan met water
Waterparagraaf voor het Regeerakkoord 2021-2025

Al in 2000 schreef de Commissie Waterbeheer 21e eeuw in het rapport 
´Anders omgaan met water’: het waterbeheer in Nederland is niet op 
orde. Ook toen al bleek er in de samenleving nauwelijks besef van de 
waarde van water en van de dilemma’s die samenhangen met leven 
in een delta. Burgers zijn te weinig waterbewust. Drie droge zomers 
op rij deden ons opnieuw inzien dat Nederland met water slimmer 
kan omgaan. Dat was eind 2019 ook de conclusie van de ´Beleidstafel 
Droogte´.

Water en klimaat 
Het eind van de coronacrisis is nog niet in zicht, tóch kunnen we binnen-
kort maatregelen afschalen. Zo komt er ruimte voor een snellere aanpak 
van een sluipende, op lange termijn nog ernstiger crisis: klimaatverander-
ing. Deze openbaart zich vooral gerelateerd aan water: extreme regenval, 
hoogwater, langduriger perioden van droogte, zeespiegelstijging. Willen 
we kosten niet doorschuiven, dan is het nodig om aanpassing van het 
waterbeheer nu in gang te zetten.

• Het klimaat verandert, het weerbeeld wordt grilliger. Op jaarbasis 
valt steeds meer regen. Ook zijn er langere perioden van droogte. 
Dit heeft gevolgen voor natuur, gebouwen, veenweidegebieden, 
landbouw, bedrijfsleven, drinkwatervoorziening. Met als doel te 
bereiken dat Nederland uiterlijk in 2050 hiertegen weerbaar is, wil 
het kabinet het ruim 20 jaar oude beleidsadagium ‘Vasthouden, 
Bergen, Afvoeren’ meer recht doen. Het Rijk wijst de optie ‘Afvoeren’ 
af als niet objectief de mogelijkheden van ‘Vasthouden en Bergen´ 
zijn onderzocht of in de praktijk getest. Dit geldt niet alleen voor 

overvloedige neerslag, maar ook voor ‘gebruikt water’. 
• Het kabinet benadrukt het belang van evenwicht in het watersysteem. 

Water- en landgebruik dienen te zijn afgestemd op het beschikbare 
water. De richting die het kabinet meegeeft aan andere overheden is 
dat ze vanaf nu -niet pas in 2050- klimaatbestendige en watervrien-
delijke oplossingen kiezen voor stad en land. 

• Waterveiligheid blijft onverminderd een hoofdtaak van de 
waterschappen, zoals de zekerheid van de levering van betrouwbaar 
drinkwater dat is voor de drinkwaterbedrijven. Die taken blijven 
onveranderd belangrijk.

Water en ruimtelijke ordening 
In de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) geeft het Rijk een 
langetermijnvisie op de toekomstige ontwikkeling van de leefomgeving. 
Ook omschrijft het Rijk hierin haar rol: regie voeren. Het Rijk zal op 
ruimtelijke keuzes, op de uitvoering van de NOVI, meer richting 
meegeven aan andere overheden. De NOVI gaat vergezeld van een 
regulier geactualiseerde Uitvoeringsagenda met instrumenten en 
gebiedsgerichte programma’s. Het kabinet zal nieuwe wateropgaven in 
een meer ambitieuze Uitvoeringsagenda verankeren. 

• Als we overlast willen bestrijden en weerbaar zijn tegen droogte, 
moeten we water meer ruimte geven. De nieuwe wateropgaven 
vragen ruimte. Ook zijn er ruimteclaims voor natuur, woningbouw, 
zonne- en windparken. De minister voor Water en Ruimte zal in een 
nieuwe Uitvoeringsagenda van de NOVI hiervoor de kaders aan-
geven.

• Waterbeheer was ooit erop gericht ons land toegankelijk te 
maken, of juist niet in geval van oorlogsdreiging. Later op optimale 
omstandigheden voor de groei van gewassen en de productie van 
voedsel. Langere perioden van droogte maken het noodzakelijk dat 
we de inrichting van ons land opnieuw aanpassen. Daaraan zitten 
grenzen, niet alles kan overal. Het kabinet wil dat aan de voorkant 
water ons stuurt en leidt bij de herinrichting, bij de aanpassing van 
de ruimtelijke ordening. De noodzakelijke verandering is deels een 
watertransitie, maar meer nog een ordeningstransitie, zowel van de 



boven- als de ondergrondse ruimte.
• Als land in een delta heeft Nederland te maken met én zeespiegel-

stijging én bodemdaling. Het laatste vooral door ontwatering van 
veenweidegebieden. Het Rijk pakt hierop de regie en komt met een 
nationaal plan hoe om te gaan met bodemdaling.

• Het kabinet gaat drempels wegnemen die andere overheden en 
drinkwaterbedrijven belemmeren tot het nemen van ‘kerntaak over-
schrijdende initiatieven’. Het kabinet wil het wettelijk mogelijk maken 
dat ze initiatieven financieren die maatschappelijk waarde toevoegen. 
Het zal genoemde organisaties ruimte geven om hun kern- of basis-
taken op te rekken.

Water en duurzaamheid
Water in Nederland is nog te veel iets waaraan we ons moeten 
ontworstelen, dat we weren, keren, lozen, afvoeren. En te vaak verspillen. 
Burgers gaan er pas slim mee om als ze water weten te waarderen, als ze 
aan water waarde toekennen.

• Het kabinet onderkent de rol van de landelijke overheid om burgers 
meer waterbewust te maken. Zonder betrokkenheid van burgers is 
er voor geen enkele maatregel draagvlak. Het kabinet gaat daarom 
water hoger agenderen.

• We maken water meer toegankelijk voor een groter publiek, te begin-
nen bij kinderen. Het kabinet onderzoekt hoe dat het meest effectief 
te doen, in het onderwijs of wellicht met geactualiseerde nationale 
watercampagnes gebruikmakend van de lessen uit oude campagnes 
als ‘Wees wijs met water’ (ruim 45 jaar geleden) of ‘Nederland leeft 
met water’ (bijna 20 jaar geleden).

• Het belang van het vasthouden van water in het watersysteem en in 
landelijk gebied is genoemd onder de kop ‘water en klimaat’. Ook 
in de waterketen en in stedelijk gebied is vasthouden, hergebruiken 
en niet verspillen van water belangrijk. Het kabinet gaat met 
bouwvoorschriften regenwateropvang, -infiltratie en -gebruik 
opleggen, groene daken meer stimuleren en het areaal verhard 
oppervlak, onder meer in tuinen, verder begrenzen.

• Het kabinet zal samen met de watersector de mogelijkheden onder-

zoeken om met financiële prikkels waterbesparing te bevorderen en 
verspilling te voorkomen. Te denken valt aan een integraal watertarief, 
gestaffelde tarieven of tarieven die afhankelijk zijn van de regio, het 
gebruik (hoog- of laagwaardig) of de periode in het jaar.

Water en milieu
Het watersysteem in Nederland zal in 2027 niet overal schoon en gezond 
zijn. Dat was wél het doel van de Kader Richtlijn Water (KRW). Monitoring 
wijst uit dat de kwaliteit verslechtert van de huidige drinkwaterbronnen in 
Nederland. Voor al deze bronnen wordt een gebiedsdossier actueel ge-
houden en bestaat een uitvoeringsprogramma met maatregelen om de 
winning duurzaam veilig te stellen. Het Rijk heeft eerder al de provincies 
gevraagd aanvullende strategische voorraden en nationale reserves aan 
te wijzen opdat drinkwaterbedrijven op lange termijn aan de vraag naar 
drinkwater kunnen voldoen. 

• De Rijksoverheid wil versnelling van de maatregelen die als doel 
hebben dat Nederland voldoet aan de KRW. Het kabinet wil meer 
actie op bescherming van huidige en toekomstige bronnen voor 
drinkwater, zowel grondwater als oppervlaktewater.

• Bij duurzame veiligstelling van de drinkwatervoorziening hebben alle 
overheden een rol. Het kabinet gaat hierop regie voeren en zorgen 
voor het scherper beleggen van de verantwoordelijkheden opdat het 
daadwerkelijk komt tot uitvoering van de taken die benoemd zijn in 
de uitvoeringsprogramma’s van de gebiedsdossiers.

• Het kabinet zal drinkwaterbelangen en de bescherming van water-
voorraden expliciet een plek geven ook in de NOVI en erop toezien 
dat andere overheden dat ook doen in hun Omgevingsvisies.

Jos Peters, Royal HaskoningDHV



#5 Let’s Make Waves

Aan elke show komt een eind (behalve misschien Soldaat van 
Oranje). De vijfde en laatste sessie in deze serie is gebruikt om 
voorliggend document te presenteren en het podium door te 
geven: aan jou.

Riksta Zwart heeft dit stuk in ontvangst genomen namens het 
Koninklijk Nederlands Waternetwerk, de personenvereniging voor 
iedereen die werkzaam is in de watersector. Verder bieden we 
het aan iedereen aan met interesse in water, ruimtelijke ordening, 
transities, duurzaamheid, watersysteemdenken, natuur, en alles wat 
daaraan raakt. Durf jij een verandering door te voeren in jouw werk 
of dagelijks leven? Wat wordt jouw rol in de watertransitie, hoe sta 
jij in je kracht?

Hopelijk inspireren de stukken in dit boekwerk je en bieden ze 
handvaten om anders na te denken over het watersysteem en alle 
functies die het vervult. Maar bovenal is voorliggend document 
bedoeld om actie te creëren. We hopen dat er heel veel nieuwe 
koplopers van de watertransitie bij zijn gekomen in het afgelopen 
jaar en dat iedereen met zijn eigen kleine, concrete acties bijdraagt 
aan het verder in beweging brengen van de transitie.

Dus: deel dit met iedereen, laten we elkaar blijven inspireren 
en een stap verder brengen; samen maken we werk van de 
watertransitie.

1. Iedereen kan een impact maken
2. Vroeger was niet per definitie 

alles beter
3. Transities zijn mensenwerk
4. We moeten grote dromen 

koppelen aan kleine, concrete 
stappen

5. Om een ander te begrijpen, moet 
je je inleven in diegene

6. Het gaat ons allemaal aan, want 
het gaat om onze omgeving

7. Er is behoefte aan een ‘minister 
van water en ruimte’

8. Water raakt aan alle andere 
maatschappelijke thema’s

9. Er is al genoeg kennis en beleid
10. Samen kunnen we golven maken!

10 ‘Lessons Learned’ uit de 
watertransitie sessies



Het woord is aan...
Luzette Kroon, dijkgraaf Wetterskip Fryslân

Je bent sinds begin 2020 dijkgraaf van Wetterskip Fryslân. Wat heb je zoal 
meegemaakt in het heel bijzondere jaar 2020?

‘Voor mij persoonlijk was het een jaar vol nieuwe uitdagingen. In febru-
ari ben ik geïnstalleerd als dijkgraaf. Voor mij natuurlijk een hoogtepunt. 
Al vrij snel daarna kwamen de uitdagingen op mijn pad. De eerste vlak 
na mijn installatie. Er was een zuidwesterstorm op komst met veel regen 
en hoge waterstanden. We konden niet spuien op de Waddenzee. Dat 
betekende dat onze calamiteitenorganisatie werd opgeschaald. Geluk-
kig was inzet voor dijkbewaking niet nodig. Daarna kwam er een lange 
natte periode, gevolgd door een periode van enorme droogte. En half 
maart werden we geconfronteerd met de coronacrisis. 
Waterschappen hebben een vitale functie, dat betek-
ende dus snel schakelen. Want hoe zorg je ervoor dat 
alle processen blijven draaien met inachtneming van 
de coronamaatregelen? Niemand was daar nog mee 
bekend. Dat was spannend. En in de zomer kregen we 
voor het derde jaar op rij ook weer te maken met een 
zeer droge periode. Daar waren we als waterschap 
gelukkig goed op voorbereid.

Een bijzonder jaar, eerst dreigende wateroverlast, toen 
de start van de coronacrisis en daarna een zeer droge 
zomer. Hoe denk je over de watertransitie? Waarom 
ondersteun je de oproep van de Unie om iets te veran-
deren in het watersysteem in Nederland?

‘Het besef dat we niet op dezelfde voet kunnen door-
gaan, dat is er inmiddels wel. We voelen de urgentie 
van de klimaatverandering. Waterschappen zijn climate 
adaptors bij uitstek, partijen met een blik vooruit. Hoe 
richten we ons watersysteem in zodat het duurzaam 

en klimaatbestendig is? Dijken bouwen we niet voor 10 jaar maar voor 
minstens 50. Daar bovenop hebben we nu te maken met een klimaat-
verandering die zijn weerga niet kent, dus zullen we het hele systeem 
met andere ogen moeten bezien. Op basis van de huidige normen gin-
gen we ervan uit dat onze dijken veilig zijn voor de toekomst, nu moeten 
we eigenlijk een been bij trekken. We moeten klimaatadaptatie nog meer 
meenemen en ook kijken naar andere oplossingen voor de toekomst. 
Daarnaast hebben we te maken met bodemdaling, met name in het 
veenweidegebied. En in droge periodes neemt de watervraag sterk toe. 
We hebben ons waterbeheer daar afgelopen jaar op aangepast. In de 
zomer lieten we extra water in en zetten we het op bóven het afgespro-
ken peil, met instemming van de agrariërs in het gebied. Dat had heel 
positieve effecten.’
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Mooi dat je de waterschappen noemt als belangrijke organisaties voor 
klimaatadaptatie, immers klimaatproblemen zijn vooral water gerelateerd. 
Waterschappen zijn bij uitstek de organisaties om in actie te komen. Nu 
het gedachtenexperiment. Het is 2050, we zijn 30 jaar verder. We kijken 
terug. Wat is er sinds 2020 gebeurd? Wat zie je voor je?

‘Ik zie voor me dat we met z’n allen beseffen -overheden, partijen waar 
we het voor doen (zowel de natuur- als agrarische organisaties) en nat-
uurlijk onze inwoners- dat water in de klimaatadaptie belangrijk is. We 
hebben dan een systeem waarin we oplossingen bereiken in gebiedspro-
cessen, de mouwen opstropen en elkaar perspectief bieden. Ik hoop en 
verwacht niet dat het tot 2050 duurt voordat we zo samen werken. Al 
bestaat het gevaar dat we in een stukje polarisatie duiken. Als voorbeeld 
noem ik de discussie ‘functie volgt peil’ die snel leidt tot een reactieve 
houding, terwijl we niets anders doen dan zoeken naar oplossingen. Dat 
is waar we naar toewerken. De waterschappen voorop’.

Mooi dat je vooral spreekt over besef, bewustwording en communicatie en 
niet in eerste instantie over technische maatregelen.

‘Het zal altijd een en-en verhaal zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat 
je  geen technische maatregelen kunt treffen, als mensen niet overtuigd 
zijn dat het ook de juiste zijn. Samen zoeken naar oplossingen betekent 
voor iedereen meerwaarde. Zo zie ik ook de rol van de waterschappen 
in de ruimtelijke ordening. Wij zijn dé partij om afspraken mee te maken. 
Waar kunnen huizen komen zonder dat mensen last krijgen van óf 
funderingsschade óf natte voeten óf overstromingen? Dat geldt eigenlijk 
voor alle functies in een gebied.’

Wat heeft het kwartje doen vallen bij de mensen? Wat bracht mensen tot 
het besef dat er urgentie is om het watersysteem te veranderen? Zijn dat 
de drie droge zomers die we hadden, met in 2020 ook nog een heel bizar 
nat voorjaar? 

‘Inderdaad, begin 2020 moesten we het Woudagemaal bijzetten om 
overtollig water af te voeren. Hoe mooi zou het zijn als we het water 
in de toekomst kunnen vasthouden in plaats van afvoeren. Als mensen 
effecten echt voelen, brengt dat het urgentiebesef op gang. Voor an-
deren is het inderdaad de overtuiging dat het anders moet, dat we zo 
niet door kunnen, dat de gevolgen van de klimaatverandering snel op 
ons afkomen. Dat brengt mensen in de benen. Daarom ben ik ook erg 
enthousiast over initiatieven die van onderop komen. Dat geldt ook voor 
inwoners, het gaat immers over ieders eigen omgeving: betegelen we 
onze tuinen, zetten we er een regenton in, voorkomen we dat we water 
snel via rioolstelsels kwijtraken? Iedereen kan zijn steentje bijdragen.’

Nu weer terug naar 2020. Wat doen jullie nu al? Hoe spelen jullie nu al in 
op de noodzakelijke veranderingen?

‘Wij zijn met onze inwoners en belangenorganisaties in gesprek. We 
gebruiken daarbij onze eigen expertise en inzichten en halen ook kennis 
op bij universiteiten, uit de wetenschap en bij het KNMI. We kijken met 
elkaar naar oplossingen die passen bij de huidige problemen maar ook 
die op ons afkomen in de toekomst.’

En wat kunnen adviseurs doen? Wat verwachten jullie van adviesbureaus?

‘Wij verwachten van adviesbureaus dat ze ondersteunen bij het vertalen 
van de scenario’s van het KNMI naar concrete toekomstvisies. Hoe dat te 
doen, dat is de vraag. Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Dat 
is hoe we willen werken in het waterbeheer. Iedereen die zich aangespro-
ken voelt, kan zijn steentje bijdragen’.
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bieden elkaar perspectief

Waterschappen zijn de partij om afspraken mee te maken 
over de ruimtelijke ordening

Ik ben ook erg enthousiast over initiatieven van inwoners, 
van onderop

✳



Het woord is aan...
Jelle Hannema, directeur Vitens

De droogte heeft ons op scherp gezet

Je bent nu ruim 3 jaar bestuursvoorzitter, dat waren best bijzondere jaren. 
Wat heb je zoal gemerkt van de waterproblematiek?

‘Wat niet, zou ik willen zeggen. Ik ben in september 2017 benoemd als 
directievoorzitter en heb in de zomers sindsdien alleen maar hitte- en 
droogte situaties meegemaakt. In 2018 kon je nog denken ‘dit is een 
incident’. In 2019 zei iemand van de LTO tijdens een sessie ‘droge jaren 
komen in paren’. Maar toen kwam 2020 en bleek dat we moeten vast-
stellen dat dit wel eens het nieuwe normaal zou kunnen zijn en dat we er 
rekening mee moeten houden dat dit soort situaties structureel en veel 
vaker gaat voorkomen. Dat betekent voor ons heel veel. Enerzijds voor 

onze operaties en investeringen. Aanpassingen zijn nodig aan ons net 
en aan onze infrastructuur. Anderzijds dwingt het tot nadenken over hoe 
water te winnen in een klimaatbestendig watersysteem. De droogte heeft 
ons op scherp gezet.’

De watersector ondersteunt de watertransitie. Waarom roept ook Vitens op 
tot aanpassingen van het watersysteem? 

‘Kijkend naar de waterbalans, dan zie je op systeemniveau dat 
drinkwateronttrekking niet een heel groot deel vormt van de totale 
onttrekkingen. Aan de andere kant, heel lokaal, zijn de effecten hier 
en daar zeker significant. We betalen niet voor niets droogteschade, 

met name voor onze waterwinningen op de hoge 
zandgronden. Daar kijken we niet voor weg. Voorts, 
sommige van onze onttrekkingen gingen, de 
afgelopen zomers, onze vergunningen te boven. Dat 
roept vragen op van landbouwers. Hoe kan het zijn 
dat wij ons keurig aan de wet houden en dat Vitens 
zomaar de vergunningen overschrijdt? Vanuit de 
hoek van landbouw, de natuur en waterschappen 
komen vragen die raken aan de maatschappelijke 
legitimiteit van drinkwaterwinningen. Dat trekken wij 
ons natuurlijk buitengewoon aan. We voeren een 
wettelijke taak uit, een maatschappelijke taak, het 
water is van iedereen en tóch komen we in een soort 
verdelingsvraagstuk terecht. Vanuit die dynamiek en 
vanuit het feit dat we een publieke NV zijn, spelen 
wij onze rol in de watertransitie. Wij willen onze 
medeverantwoordelijkheid nemen, op basis van het 
aandeel van waterwinning in de totale problematiek.’
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Kijken hoe we elke druppel 
daadwerkelijk duurzaam 
kunnen maken

Vanuit die dynamiek en vanuit het feit dat 
we een publieke N.V. zijn, spelen wij onze rol 

in de watertransitie

28 januari 2021



We doen een gedachtenexperiment: Het is 2050 en de watertransitie is 
geslaagd. Wat is er gebeurd?

‘Ons watersysteem is veel rijker gevuld, we houden het water veel beter 
vast en bufferen water in de ondergrond, maar voor een deel ook in 
oppervlaktewater, voor droge periodes, wanneer het nodig is. We zien 
dat natuur en landbouw zich hebben aangepast aan nattere omstan-
digheden. Voor natuur is het eigenlijk misschien juist weer terug naar de 
meer natuurlijke vegetatie en de natuurlijke ecologie van origine. Sinds 
2021 zijn alle ruimtelijke plannen - dat is mijn ideaalbeeld - gebaseerd 
op de dynamiek van het watersysteem. Voorts, ondersteunen ruimtelijke 
plannen en ruimtelijke functies het klimaatbestendig houden én maken 
van het watersysteem. En als het specifiek gaat over waterwinning: wij 
winnen water met een positieve impact op mens en natuur. Dat is waar 
wij op sturen.’

Je schetst een mooie toekomst. Het is nog steeds 2050, wat gaf 
terugkijkend de doorbraak? Wat gaf de grootste bijdrage aan het succes?

‘Het inzicht van die drie zomers achter elkaar - ik noemde het al - gaf 
bij ons het inzicht dat het anders moet. Ik denk ook aan andere zaken: 
de discussie over waterwinning op sommige locaties, het debat in de 
media en met politieke, bestuurlijke en maatschappelijke partijen. Én 
het besef dat áls we Vitens opnieuw zouden bouwen, we nog meer 
vanuit systeemniveau zouden kijken. Wat zijn goede locaties van 
waterwinningen? Hoe richten we het totale systeem in? Al met al is de 
droogte wel de belangrijkste trigger geweest, die heeft ons met de neus 
op de feiten gedrukt´.

Onlangs lanceerde Vitens een nieuwe strategie. Kan je daar iets meer over 
zeggen? Wat gaat Vitens doen de komende jaren? 

’We hebben een nieuwe strategie gelanceerd onder de noemer ‘elke 
druppel duurzaam’. Het gaat om onze bedrijfsstrategie en onze 
ambitie om van Vitens een ander bedrijf te maken dat van bron tot 
tap maximaal duurzaam is. Dat betekent water winnen in een systeem 
dat klimaatbestendig is met een positieve impact; water winnen dat zo 
schoon mogelijk is en dat zo min mogelijk bewerking vraagt. Waarbij we 
ook kijken naar het totale systeem en de gehele bedrijfsvoering totdat 
het water bij de klant is afgeleverd. We willen de totale bedrijfsvoering zo 
duurzaam mogelijk laten zijn. Je hebt het dan over energie, circulariteit, 
maar ook over het verbruik. Het gaat namelijk niet alleen om de 
productiekant, het leveren, het gaat óók om het gebruik van het water. 
Dus zetten we het gebruiksthema centraal naast het thema leveren. 
Actieve communicatie met onze klanten, particuliere en zakelijke, om 
met hen te kijken hoe het waterverbruik zo duurzaam mogelijk kan zijn. 
Watervriendelijk wonen wordt ook een thema. We kijken hoe we elke 
druppel daadwerkelijk duurzaam kunnen maken´. 

En wat verwacht je van adviesbureaus? 

´Omdat wij een behoorlijke conceptuele omslag gaan maken, hoop 
ik dat bureaus helpen meer aan de voorkant het watersysteem te 
kennen en ons helpen hoe bij te dragen aan de versterking van het 
watersysteem. Veel beleid is nog op basis van gevoel. Meer facts and 
figures, meer modelmatig kijken naar het watersysteem, dat zou ons 
enorm helpen in allerlei politieke en maatschappelijke discussies. Met 
joint fact finding kunnen bureaus ons helpen: laten zien hoe de belasting 
van een watersysteem in elkaar zit, welke ingrepen daarbij helpen, welke 
maatregelen daarbij nodig zijn. Bureaus kunnen helpen om het gehele 
systeem efficiënter te maken. En dus duurzamer. Daar is denkkracht voor 
nodig.’ ✳
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In mijn ideaalbeeld zijn alle ruimtelijke plannen gebaseerd 
op de dynamiek van het watersysteem

Als we Vitens opnieuw zouden bouwen, zouden we nog 
meer vanuit systeemniveau kijken



Het woord is aan...
Hein Pieper, dijkgraaf Waterschap Rijn en 
IJssel

Klimaatverandering is een sociaal probleem

‘Als vicevoorzitter van de Unie van Waterschappen begon ik met de Blue 
Deal waar we onze kennis delen in partnerschappen met zo’n veertien 
landen wereldwijd. Als lid van de European Mission Board on Climate 
Adaptation and Societal Transformation, een Europese denktank die 
probeert een boost te geven aan klimaatadaptatie, denk ik na over wat 
dat voor de maatschappij betekent. Klimaatverandering is namelijk vooral 
een sociaal probleem.’

Een verandering in de samenleving, vooral in de ruimtelijke ordening, 
hoe krijgen we die op gang? Kun je iets meer over zeggen over wat die 
Europese Commissie doet? 

‘In de vorige periode besloot de Europese Commissie om vijf missies 
te benoemen. De Mission Board klimaatadaptie is er één van. Daarin 
hebben vijftien experts zitting, gekozen uit een zeer ruim aanbod 
van Europese deskundigen. Onze voorzitter is Connie Hedegaard, 
oud-eurocommissaris van Denemarken. Ook een aantal leden van 
het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) zit erin. Het is 
voornamelijk een hoogwetenschappelijke club, aangevuld met een paar 
praktijkmensen. Net voor de jaarwisseling bespraken we wat er moet 
gebeuren in Europa en hoe dat zo goed mogelijk te implementeren. 
Klimaatadaptatie mag geen excuus worden voor klimaatmitigatie en 
laten we niet vergeten dat klimaatadaptatie vooral tijd kopen is. Het 
secretariaat in Brussel probeert dit te koppelen aan andere Europese 

trajecten en initiatieven. Best een uitdaging, want we 
willen een systeemverandering. En dat zeggen we 
tegen de kalkoen die op het menu staat ‘We willen een 
verandering, jij moet geslacht, we moeten met jou aan 
de slag’. We proberen het zo te plooien dat de Mission 
niet een Mission Impossible wordt. Bureaucratische 
netwerken en politieke systemen zijn halsstarrig, dus 
zoeken we naar een implementatieplan waar voor 
velen wat in zit, dat mensen verleidt stappen te zetten. 
Ik merk dat wetenschappers heel anders denken en 
kijken dan mensen uit de praktijk. Wetenschappers 
volgen theorieën en stappenplannen. De werkelijkheid 
is toch net iets weerbarstiger.’ 

Hoe vertaal je de inzichten van die Commissie naar 
jouw situatie, in Oost-Gelderland, naar de transitie die 
nodig is? 

‘We willen Europa resilient maken, veerkrachtig, zodat 
we kunnen reageren en ageren op veranderingen die 
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Als mensen niet de 
noodzaak inzien, hebben 
overheidsmaatregelen en 

wetgeving geen zin
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op ons afkomen. Klimaatverandering is niet langer iets van de toekomst. 
We worden er nu mee geconfronteerd. Droogte is een serieus issue, daar 
kun je geen generiek beleid op uitrollen. Daarom proberen we regio’s, 
organisaties of partijen in een andere leermodus te krijgen, zodat ze 
kunnen inspelen op waar ze mee worden geconfronteerd. We weten 
namelijk niet exact hoe klimaatverandering precies zal uitpakken. We 
worden nu geconfronteerd met een aantal droge jaren, maar is droogte 
echt een blijvertje? Het is ook mogelijk dat we ooit weer een aantal zeer 
natte jaren krijgen, met veel wateroverlast. In ieder geval is duidelijk 
dat we met extremer weer te maken krijgen. Ongewis is wanneer en 
hoe. Hoe daarop in te spelen, daar is geen pasklaar antwoord op. Ons 
voorstel is dat alle regio’s in Europa zich bewust moeten zijn van de 
impact van klimaatverandering. Hiervoor moeten de data op orde zijn 
over hittestress, droogte, wateroverlast, ontdooiende permafrost. Dan 
weten we waarover we praten. Dat is actie 1. In actie 2 dagen we de 
regio’s uit om op basis van deze kennis actieplannen te maken omtrent 
wat nodig is om resilient te worden. Naast deze twee acties loopt een 
derde: in alle Europese landen een aantal full scale projecten starten 
waarin deze plannen in concrete maatregelen worden omgezet. We 
willen die nieuwe initiatieven implementeren in echt grote gebieden, niet 
met een pilot van een paar hectare. We zoeken de goede voorbeelden 
die met alle klimaatzones en alle weersextremen rekening houden. Dat is 
grofweg onze missie’.

En nu naar Oost-Gelderland. Je bent nu negen jaar dijkgraaf van 
Waterschap Rijn en IJssel. Wat hebben jullie de afgelopen jaren zoal 
meegemaakt? Het afgelopen jaar begon heel nat en ineens werd het heel 
droog. Wat betekende dat voor het waterschap? 

‘ 2018 was het meest droge jaar in onze geschiedenis. Alle records 
werden gebroken. De twee volgende jaren waren ook droog, maar niet 
zo extreem als 2018. Het verlies van 2018 wisten we niet meer goed te 
maken. Begin 2020 zaten we met een vol watersysteem, maar tóch, met 
het droge voorjaar, waren we het water snel weer kwijt. Ons systeem kent 
een structureel probleem. Het is zo ingericht dat we water snel afvoeren. 
Nu het klimaat verandert, leidt een droog jaar tot structurele verdroging. 

De mechanismes versterken elkaar. We kennen overigens ook extreme 
buien met veel wateroverlast, ook daarop proberen we in te spelen.’

‘Wat doen we zoal? Een aantal jaren geleden zijn we gestart met het 
project ‘vruchtbare kringloop’ waarin we met boeren het organische 
stofgehalte in de bodem vergroten. We verbeteren de sponswerking 
van de bodem en houden water langer vast. We laten rivieren en 
beken meanderen zodat ze een langer stroomgebied kennen. Een 
paar jaar geleden nog verlengden we een tien km lang stuk van 
de Berkel tot twintig kilometer met dat doel. Dat doen we op meer 
plekken. We leggen retentiegebieden aan en proberen hetzelfde met 
waterinfiltratiegebieden. Eind volgend jaar willen we twaalfhonderd 
concrete maatregelen 
hebben uitgevoerd: bijna 
duizend droogtestuwen 
zetten en tweehonderd 
duikerafsluiters 
(soort skippyballen) 
plaatsen in duikers. 
Tegelijkertijd bouwen 
we kennis op, maken 
we een kaart van onze 
grondwatervoorraad 
en versterken we de 
samenwerking met onze 
gebiedspartners.’ 

Vertel daar eens meer over, over het Programmaplan Aanpak droogte 
Achterhoek. Is dat is een soort akkoord tussen het waterschap, provincie en 
gemeentebesturen? 

´Tien gemeentes in de Achterhoek doen mee en ook andere partijen, 
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Ons systeem kent een structureel probleem, waardoor 
een droog jaar leidt tot structurele verdroging. De 

mechanismes versterken elkaar



waaronder provincie Gelderland, LTO, Vitens en Geldersch Landschap. 
Met het programmaplan ‘Doen, delen, doordénken en doorpakken’ 
pakken we samen de droogte in de Achterhoek aan. Het probleem is 
groter dan het waterschap kan oplossen. Behalve dat het een sociaal 
probleem is, vraagt het ruimtelijke maatregelen, zal het natuur en 
landbouw, maar ook dorpen en steden raken.’ 

Waarom heeft de Unie opgeroepen tot de watertransitie? Waarom heb ook 
jij die oproep ondersteund? 
‘We zijn in een andere werkelijkheid beland. Het klimaat zoals we 
dat kennen, dat is voorbij. Wat het precies zal inhouden, weten we 
nog niet, noch hoe daarop in te spelen. Belangrijk is die nieuwe 
klimaatwerkelijkheid te accepteren. Nu water steeds meer erkend wordt 
als het leidende principe bij veel opgaves en in de ruimtelijke ordening, 
vraagt dat om een watertransitie.’ 

We doen een gedachtenexperiment, de watertransitie waar we toe 
oproepen, zal lang duren. Stel het is 2050 en we kijken drie decennia terug. 
Wat is er sinds vandaag de dag gebeurd? 

‘We hebben ons leefpatroon aangepast als mensen. Onze footprint is in 
evenwicht met wat de aarde kan dragen. Nederland zal er anders uitzien, 
met water als leidend principe: robuustere natuur, andere natuur, andere 
flora, andere fauna. Ook de landbouw zal zich hebben aangepast en 
zal helpen bij de watertransitie. Mogelijk kennen we tegen die tijd ook 
waterboeren. Het is natuurlijk ook een beetje wensdenken, ik hoop dat 
we als mensheid veerkracht aan de dag leggen. De grootste uitdaging is 
in te spelen op de klimaatverandering, die is niet tegen te houden, Het 
duurt echt wel een paar honderd jaar voordat die gestopt is. Kunnen we 
onze planeet voor ons mensen leefbaar houden?’ 

Het is nog steeds 2050. Wat gaf nou de doorbraak in de afgelopen 
decennia om die watertransitie tot een succes te brengen? 

‘De algemene kennis, het bij iedereen gegroeide besef dat 
klimaatverandering niet meer te stoppen is. En dat het op de allereerste 

plaats een sociale kwestie is. Geen technisch probleem, ook geen politiek 
probleem. Al zóu de landbouw zich aanpassen, al zóuden we robuustere 
natuurgebieden hebben, als we ons leefpatroon niet aanpassen, heeft 
het allemaal weinig zin. Wij zullen ons consumptiepatroon op een 
aanvaardbaar niveau moeten brengen voor onze moeder aarde. De 
doorbaak is als klimaatverandering wordt gezien als een sociale kwestie.’ 

Je gaf een schets van wat jullie allemaal al doen, hoe jullie het 
watersysteem aanpassen. Wat kun je nog meer doen als waterschap? Wat 
zou jij nog meer willen doen? 

‘We zijn sinds 2013 bezig, toen we inzagen en accepteerden dat 
klimaatverandering een blijvertje is. De droge zomers brachten het op 
de agenda. Het spreekwoord ‘als het kalf verdronken is dempt men 
de put’, is kennelijk ook hier van toepassing. Mensen moeten eerst 
geconfronteerd worden met de gevolgen. Ik hoop dat iedereen uit eigen 
denkpatronen stapt, dat burgers hun watergebruik en ook hun footprint 
kleiner weten te maken, een opgave voor ons allemaal. Als mensen 
daarvan de noodzaak niet inzien, hebben overheidsmaatregelen en 
wetgeving geen zin. Wijzelf zijn de sleutel tot verandering.’ 

Iedereen moet eerst in elke vezel urgentie voelen voordat er iets verandert. 
En wat kunnen adviseurs doen, wat verwacht je van de adviesbureaus? 

‘Ik hoop dat adviesbureaus een waardenverhaal durven brengen. Het 
leveren van een bijdrage aan de RO, infrastructuur, leefbaarheid van 
steden et cetera, vraagt niet alleen technische oplossingen. Nodig is dat 
bureaus vraagstukken integraal aanvliegen, vanuit een waardenbeleving, 
niet alleen vanuit kosten. Nodig is dat ze verantwoordelijkheid nemen 
voor de leefbaarheid van onze planeet. Dan moet je een stap verder 
durven gaan dan wat opdrachtgevers vragen. Mooi als bureaus intrinsiek 
gemotiveerd zijn daartoe.’ ✳

IN
TE

RV
IE

W



NAT DROOG
soms te

soms te

door Jos Peters

atermensen wisten het al: in Nederland is het soms erg 
nat en soms erg droog. De verandering van klimaat re-
sulteert in meer neerslag, in intensievere buien, maar ook 

in langere perioden waarin regen uitblijft. Dat laatste werd manifest 
-bij een breder publiek viel het kwartje- in voorjaar en zomer van 
2018 en -in iets mindere mate- in de zomer van 2019. Het jaar 2020 
was tot medio maart erg nat, waarna zes gortdroge maanden volg-
den. 

Droogte noopte de waterschappen de voorbije jaren tot het instellen 
van sproei- en beregeningsverboden, waterbedrijven riepen op tot 
waterbesparing, droogvallende beken en watergangen leidden tot 
schade aan flora en fauna, er was sprake van schade aan huizen en 
infrastructuur. Zélfs de scheepvaart ondervond gevolgen door plaat-
selijk onvoldoende waterdiepte. Als het probleem te fotograferen is, 
haalt water het acht-uur-journaal en de kranten. Dan wel.

W



Beleidstafel Droogte
Gedurende het zeer droge jaar 2018 ontstond debat over beleid, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden. De minister van Infrastructuur 
en Waterstaat besloot tot het bij elkaar roepen van een ‘Beleidstafel 
Droogte’ met maar liefst elf deelnemers: drie ministeries (I&W, LNV, 
EZK), Rijkswaterstaat, vier koepels (Unie van Waterschappen, IPO, 
VNG, VEWIN), het Bestuurlijk Platform Zoetwater, de Staf van de 
Deltacommissaris en het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving. In 
december 2019 was een eindrapportage klaar. Het rapport ‘Nederland 
beter weerbaar tegen droogte’ eindigt met conclusies en aanbevelingen: 
‘om Nederland in 2050 weerbaar te laten zijn tegen watertekorten, 
voor een klimaatbestendig water- en landgebruik, zijn grote 
inspanningen nodig tot in de haarvaten van het watersysteem, van alle 
waterbeheerders en –gebruikers, maar ook van andere overheden.’  

Voorts, in april 2020 riep de watersector op tot een watertransitie. 
Waterbedrijven riepen op tot ‘herstel van de natuurlijke balans in het 
watersysteem’ en -samen met de waterschappen- tot ‘een fundamentele 
verduurzaming daarvan’. We waren blij en verrast. Echter, eerlijk gezegd, 
in de eindrapportage van de Beleidstafel Droogte misten we vooral de 
actie. Ja, het rapport komt met maar liefst 46 beleidsaanbevelingen. 
Maar hebben we niet al genoeg beleid? Willen we bestuurlijke discussies 
die heel veel energie en kalenderjaren kosten? Is de urgentie daarvoor 
niet te groot? Ook somt het rapport 11 onderzoeksvragen op. Opnieuw, 
weten we niet al genoeg? Pakken wetenschappers hier de mogelijkheid 
om te pleiten voor nóg meer langjarig onderzoek? Beleidsdiscussie 
en kennisontwikkeling dragen het risico dat echte maatregelen, die 
de gevolgen van droogte pas echt beteugelen, nog langer worden 
uitgesteld. De urgentie wordt gevoeld, sommigen spreken zelfs over een 
watercrisis. Laten we dan nu geen tijd verspillen met praten over beleid 
en met nóg meer analyses en onderzoek. 

We stellen ons dus op het standpunt dat het rapport van de Beleidstafel 
Droogte een passage mist. Voorliggend stuk noemen wij ook wel ‘Het 
Vergeten Hoofdstuk’. Ons doel was te onderzoeken hoe we meer ‘actie-
in-de-taxi’ krijgen. Wat ons nog meer opviel, is dat het woord integraliteit 

in het hele rapport maar één keer voorkomt. Nergens wordt gerept over 
anders samenwerken: in onze optiek toch dé sleutel tot een succesvolle 
watertransitie. Andere notie: de Beleidstafel besteedt zeer weinig aan-
dacht aan hoe droogte kansen brengt om het waterbewustzijn van zowel 
burgers als politici te versterken en om aandacht voor water te claimen in 
de media. Naar onze mening zijn dit gemiste kansen.

Commissie Waterbeheer 21e eeuw
Was het droge jaar 2018 aanleiding tot het inrichten van de Beleidstafel 
Droogte, ruim 20 jaar geleden sloten we de 20e eeuw af met een 
decennium met vaak zeer hevige regenval (onder meer in 1998), polders 
die onder water werden gezet om dijkdoorbraken te voorkomen, 
rivierdijken die dreigden te bezwijken onder de hoge rivierwaterstanden 
(onder meer in 1993 en 1995) en eenmalig ongeveer 250 duizend 
mensen die het rivierengebied tijdelijk doch snel moesten verlaten. Dit 
alles was aanleiding voor de toenmalige staatssecretaris van Verkeer 
en Waterstaat en de voorzitter van de Unie van Waterschappen tot 
het instellen van een Commissie met als opdracht: hoe krijgen we 
het ‘waterhuishoudboekje’ kloppend voor de 21e eeuw? Het rapport 
opgesteld onder leiding van Frans Tielrooij verscheen in augustus 2000: 
‘Waterbeleid voor de 21e eeuw; Geef water de ruimte en de aandacht die 
het verdient’. De commissie concludeerde dat het watersysteem toen, dat 
was in 2000, niet op orde was en geen rekening hield met de (verwachte) 
klimaatveranderingen. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/12/18/nederland-beter-weerbaar-tegen-droogte
https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3A102e013a-1357-4087-b9f3-387f877c793f


De commissie kwam ook met een aantal aanbevelingen. De meest bek-
ende is de drietrapsstrategie ‘vasthouden - bergen - afvoeren’ die in alle 
overheidsplannen verplicht gehanteerd zou moeten worden.

De essentie van dit beleidsadagium: we moeten water vasthouden waar 
het valt. Lukt dat niet, dan is het zaak om het water te bergen. Pas als 
ook dát echt niet kan, alleen dán, voeren we het af. De Commissie ad-
viseerde dus om meer ruimte voor water te creëren om water lokaal te 
kunnen vasthouden en bergen. Ook was het advies om waterschappen 
verplicht te horen bij elk besluit dat de ruimtelijke inrichting raakt. Deze 
‘watertoets’ moest de kwalitatieve en kwantitatieve gevolgen voor het 
watersysteem in beeld brengen.

Veel van de adviezen van de Commissie Waterbeheer 21e Eeuw zijn 
inmiddels beleid, dat wel, maar niet allemaal worden ze ook opgevolgd. 
Het mag duidelijk zijn, ruim 20 jaar later, in 2021 is het watersysteem nog 
steeds niet op orde. De inrichting houdt met de verwachte klimaatveran-
deringen, nu met name de langere perioden waarbij regen uitblijft, nog 
veel te weinig rekening. 

Sterk punt van het rapport van de Commissie is de aandacht voor water-
bewustzijn. Al in het voorwoord lezen we de rake zin: ‘Verontrustend is 
de geringe belangstelling voor water bij politiek en burger, behalve als ‘t 
écht misgaat’. Jammer dat het rapport in de vergetelheid lijkt te zijn ger-
aakt. We twijfelen er zelfs aan of het wel bekend is bij iedereen die aanzat 
aan de Beleidstafel Droogte. De vraag is of er sinds het uitbrengen van 
het rapport van de Commissie een omslag in denken heeft plaatsgevon-
den. En als dát rapport geen omslag tot gevolg heeft gehad, waarom 
zou het rapport van de Beleidstafel Droogte dat nu dan wel doen?  

Als auteurs van voorliggend Vergeten Hoofdstuk nemen we de kans waar 
om op te roepen om veel meer werk te maken van de drietrapsstrate-
gie. We moeten het niet langer pikken dat water wordt afgevoerd als 
vasthouden en bergen wel degelijk opties zijn. Melden waterschappers 

bij de start van het groeiseizoen vol trots dat ze de waterpeilen hebben 
opgezet? Dan past maar één reactie: Dat is dan minstens een maand te 
laat. Op deze wijze starten we het groeiseizoen niet met een vol water-
systeem. Nederland verwart nog steeds ‘onvermogen om water vast te 
houden’ met ‘onwil om enige natschade te accepteren’.

Bestuurlijke wijsheden
In de watertransitiesessies kregen we van een zestal bestuurders 
wijsheden mee, die we niemand willen onthouden. De uitgebreide 
weerslag hiervan is verspreid opgenomen in voorliggend document, 
maar we vatten die hier ultrakort samen. 

Lambert Verheijen wees erop dat kunnen omgaan met dynamiek de es-
sentie is van goed, adaptief waterbeheer. Ook stelde Lambert dat exper-
tise voor het managen van transities niet vanzelfsprekend is in een bèta 
wereld, gedomineerd door vooral technisch geschoolde medewerkers. 
Riksta Zwart noemde het belang van wisselende perspectieven. Het is 
zaak afstand te kunnen nemen en anders te kunnen kijken, niet alleen 
vanuit eigen kennisgebied of eigen perspectief. Haar boodschap namen 
we ter harte bij het ontwikkelen van onze serious game zodat de spelers 
zien wat het betekent om naar een vraagstuk te kijken vanuit een an-
der belang. Riksta maakte duidelijk dat de watertransitie inhoudt dat we 
zónder machtsrelatie met partners moeten samenwerken. 
Jelle Hannema gaf aan dat een aantal jaren droogte Vitens met de 
neus op de feiten drukte. Het waterbedrijf wil ´elke druppel duurzaam´ 
maken en in de watertransitie een rol spelen op basis van het aandeel 
van waterwinning in de totale problematiek. Jelle hoopt dat Nederland 
ruimtelijke plannen meer gaat baseren op de dynamiek van het 
watersysteem. 
Luzette Kroon stelde dat de waterschappen de urgentie van klimaat-
verandering ernstig voelen. De organisaties zijn climate adaptors bij 
uitstek, hebben een blik vooruit en gaan voorop in het vinden van 

We moeten water vasthouden waar het valt

Nederland verwart nog steeds ‘onvermogen om 
water vast te houden’ met ‘onwil om enige natschade 

te accepteren’



oplossingen waarbij alle partijen elkaar perspectief bieden. Luzette is erg 
enthousiast over initiatieven van onderop, van inwoners en belangenor-
ganisaties. 
Hein Pieper onderkent dat het nodig is het watersysteem in 
Oost-Gelderland te veranderen en minder te richten op het afvoeren van 
het water. Hij ziet klimaatverandering echter op de allereerste plaats als 
een sociale kwestie. Het waterschap kan de droogteproblematiek dus 
alleen oplossen samen met gemeentes, provincie, LTO, waterbedrijf en 
provinciale Landschap. 
Tanja Klip-Martin spraken we over water en politiek. Ze probeert al 
lang water hoger op de agenda te krijgen van álle overheden en andere 
partijen, vindt dat water altijd in samenhang met alle maatschappelijke 
thema’s moet worden bezien en dat het bodem- en watersysteem 
leidend moet zijn bij de ruimtelijke inrichting van ons land. 

Aldus bevestigen de bestuurders ons beeld. Het ontbreekt niet aan 
beleid, noch aan technische kennis. Wél twijfelen wij of er voldoende 
gecijferdheid is bij degenen die aan de kraan zitten van ons 
watersysteem. Natuurlijk moeten we bezorgd zijn over de omvang 
van grondwaterwinningen vooral in de zomer, maar niet nadat we óók 
gekeken hebben naar hoeveel water we in de voorafgaande winter en in 
het voorafgaande voorjaar niet hebben vastgehouden en niet hebben 
geborgen, maar door onze vingers hebben laten weglopen. 

Wij concluderen dat de watertransitie alleen kan lukken als burgers meer 
waterbewust zijn, als water hoger op alle agenda’s komt, ook van de 
politiek, als we bij alle maatschappelijke thema’s samen met andere or-
ganisaties en overheden óók naar de wateraspecten kijken. En als we bij 
de noodzakelijke herinrichting van ons land ons laten leiden door water. 
Al die veranderingen moeten en kunnen we nu in gang zetten. Niet met 
nog meer beleid en analyse, maar door als waterprofessionals van ons te 
laten horen. Dus: Let’s Make Waves.

Het ontbreekt niet aan beleid, noch aan technische kennis

✳



HAND
vatten voor de
WATER

transitie

at ons betreft is de tijd rijp voor een compleet nieuwe 
blik op de watervoorziening in ons land. Een transitie 
is nodig, zoals dat ook geldt voor de energietransitie. 

Zoveel is zeker.” De afsluiter in de oproep van Vewin en Unie van 
Waterschappen vorig jaar. Het raakte ons in ons waterhart. Omdat 
ook wij zien dat er iets fundamenteel moet veranderen. Omdat we 
die verandering willen helpen vormgeven. Samen. Dus: een transitie? 
Yes! Gaan met die banaan. Actie in de taxi. Maar... hoe dan?

“W

door Caroline Grootenboer



Transitie of transformeren?
Transities lijken hip te zijn. We zitten midden in de energietransitie, de 
warmtetransitie begint op stoom te komen, en de landbouwtransitie 
dient zich aan. En nu de watertransitie... Maar wat zeggen we eigenlijk 
als we vinden dat er een transitie nodig is? We pakken een definitie erbij 
(Derk Loorbach, Drift):

“Een transitie is een proces van fundamentele en onomkeerbare veran-
deringen in cultuur, (institutionele) structuur en werkwijze op systeem-
niveau. Het duurt ongeveer 25 tot 50 jaar voor een transitie volledig 
verwezenlijkt is. Transities vinden plaats binnen sociaal-maatschappelijke 
systemen als energie, mobiliteit, agricultuur en gezondheidszorg en zijn 
het resultaat van de co-evolutie van economische, culturele, technolo-
gische, ecologische en institutionele innovaties op verschillende niveaus.” 

Lees dit nog maar een keer. En misschien nog een keer. Een veelom-
vattende definitie die de grootsheid van transities goed beschrijft. Wij 
missen wel een belangrijk woord, en dat is “wij”. Jij en ik.  Want transities 
gebeuren wanneer wij als mensen morgen iets anders doen dan wat we 
gisteren deden. Omdat het systeem zoals het is niet meer werkt. Omdat 
we urgentie ervaren. Eerst op kleine schaal, met een paar mensen, met 
kleine innovaties, eerste ideeen. En dan met meer, en dan nog meer. Tot 
het moment dat het huidige systeem niet meer houdbaar is, er steeds 
meer ruimte komt voor het nieuwe en het systeem kantelt en er een 
nieuw evenwicht is ontstaan. Wij geven daarom de voorkeur aan het 
werkwoord “transformeren”; dat roept op tot actie. En gaat uit van wat 
wij kunnen beïnvloeden.  Zijn drie droge zomers op rij al urgent genoeg?

In een plaatje
In eenvoudige vorm laat een transitie zich vertalen in een X-model 
(DRIFT): de bovenste lijn geeft het huidige systeem weer dat onder druk 
van van alles en nog wat zijn weg vindt naar de prullenbak. De onder-
ste lijn staat voor de vernieuwing die dusdanig voet aan de grond krijgt 
en uiteindelijk een systeem laat kantelen. Tot het nieuwe evenwicht een 
feit is. Opgetekend in 2 dimensies, in werkelijkheid een gierend complex 
gebeuren van vele dimensies met verschillende transitiepaden die elkaar 

kruisen en versterken. Of het omgekeerde; die datgene waar we afscheid 
van willen of moeten nemen doet stoppen. Want: het gaat niet alleen om 
vernieuwen en veranderen. Het gaat ook om (bewust) stoppen met din-
gen die we altijd al deden. Een vraag die aanzet tot denken: waar bevind 
jij je op deze X-curve? Of jouw organisatie? Waar bevindt de watersector 
van Nederland zich op deze curve? Staan we aan het prille begin? Of zijn 
we al onderweg?

Vergeet maakbaarheid
Wij zijn gewend en gehecht geraakt aan maakbaarheid. Alles heeft een 
oorzaak en een gevolg. Dat hebben we leren onderzoeken, berekenen, 
voorspellen en managen. In projecten en programma’s. Transities zijn 
geen programma’s. Transities onstaan en gebeuren. Als een organisch 
onvoorspelbaar proces met onbekende uitkomst. Dat zou er voor kunnen 
zorgen dat we niks doen. Je weet immers wat je hebt en niet wat je krijgt. 
In transitie termen noemen we dat een lock-in; we zijn zo verknocht 
geraakt aan het huidige systeem dat onze natuurlijke neiging is om ons 
te verzetten tegen verandering. Ons huidige watersysteem zit zo diep 
verankerd. Het heeft ons fantastisch bediend en beschermd afgelopen 
decennia. Not an easy task om daar verandering in te brengen. We heb-
ben geleerd te vertrouwen op de technische oplossingen. En we neigen 

http://X-model 


naar nieuwe technieken, nieuwe berekeningen. Maar de transitie zal zich 
niet alleen op technisch vlak afspelen. Juist niet. Ons waterbeheer vraagt 
om fundamenteel ander gedachtegoed over hoe we met water omgaan. 
Over hoe we met ruimte omgaan. Over hoe we wonen en leven.  

Het goede nieuws is dat ook de lock-in niet maakbaar is. Met andere 
woorden; ultimo zal het systeem veranderen. Simpelweg omdat het niet 
houdbaar is. Er ontstaan steeds meer haarscheurtjes, op termijn zelfs 
een crisis. En ondanks het feit dat een transitie niet te besturen is, is deze 
zeker wel te beïnvloeden. Door ons.

Kleine stapjes
Éen ding is zeker: in transities weet je niks zeker. Die stip op de horizon 
heeft wellicht wel contouren, maar een uitgestippelde marsroute is er 
niet. Dus wat ga je vandaag dan doen, als de toekomst nog onzeker lijkt 
te zijn? Het antwoord: zelf de toekomst maken, in kleine stapjes. Wend 
de invloed aan die jij hebt.  

In de wereld van de IT heeft men al lang geleden ontdekt dat het 
jarenlang ontwerpen en bouwen van een complex nieuw systeem 
vanachter een bureau doorgaans niet het meest succesvol is. Daar zijn 
veel redenen voor, maar de belangrijkste is het ontbreken van de learning 
loop waarin een tussenresultaat geprobeerd kan worden door de klant 
waarna er snel bijgestuurd kan worden gedurende het proces. Agile en 
scrum deden met succes hun intrede; met een ambitie voor de toekomst 
in het heden aan de slag in korte sprints. Maar wellicht de grootste 
succesfactor: resultaten geven energie. En momentum. Geeft ons dat 
handvatten voor de watertransitie? Kunnen we in delen van Nederland, 
op bepaalde onderwerpen stappen zetten, daarvan leren en van daaruit 
nieuwe initiatieven ontwikkelen? Wij denken het wel. Een transitie is een 
bumpy road. Met kleine stapjes struikel je minder snel.

Wie is waarvan?
Water stroomt, van hoog naar laag, over land, onder de grond. Gren-
zeloos. En onderweg komt het van alles tegen. Het is van iedereen en 
tegelijkertijd van niemand. Dat zien we terugkomen in de vraagstukkken 

die voorliggen. Het gaat al lang niet meer over alleen water. Of alleen 
landbouw. Of alleen bedrijven. Alles komt bij elkaar in een gebied. En 
daar waar de integrale optelsom niet meer voor iedereen gunstig uitpakt; 
wie beslist dan? Wie mag er eerst? In onze sessies hoorden we heel vaak 
de zin: “we moeten meer samenwerken”. Zeker waar. Maar de afhan-
kelijkheden kwamen ook snel op tafel waarbij dat samenwerken vaak 
betekende dat “die ander” iets moet doen. Wat is het perspectief van “die 
ander”? Inzicht in en begrip voor elkaars belangen is belangrijk.  

In transities komt er een punt dat de bestaande beslisstructuren niet 
meer voldoen. En toch moeten we er nog even mee verder. Met onze 
blik op de ambitie en niet als een elastiekje terug blijven schieten naar 
“hoe het altijd al is”. En parallel daaraan nieuwe manieren laten ontstaan. 
Simpelweg doordat er partijen zijn die het op zich nemen om het anders 
te gaan doen. Voorop willen lopen. Initiatief nemen en stug volhouden. 
Hun kop boven het maaiveld uitsteken. Ook al past dat niet in het 
bestaande, of juist omdat het niet past in het bestaande. In gang gezet 
door mensen die willen en kunnen. Transities hebben koplopers nodig. 
En verbinders die het momentum groter maken en de connectie maken 
met andere transitiepaden. Met het huidige systeem, en de verandering 
in gang zetten. Want daar waar de energie is, daar groeit de transitie.

Het begint bij ons, bij jou en bij mij
Hein Pieper zei het in zijn interview met ons: de watertransitie is een 
sociale transitie. Nederland en water zijn zo met elkaar verweven; leven 
met water is voor ons de gewoonste zaak van de wereld. Schoon drink-
water uit de kraan is zo vanzelfsprekend; we staan er niet eens meer bij 
stil. Is het voorstelbaar dat het op een dag niet meer zo is? En zou het 
zo kunnen zijn, dat juist omdat we het nu zo goed geregeld hebben, we 
daarom extra traag uit de startblokken komen om veranderingen door 
te voeren waarvan we eigenlijk al lang weten dat het nodig is? Maar we 
alleen nog niet zo goed weten hoe en waar we moeten beginnen? En 
vooral erg verslingerd zijn geraakt aan het blik technische mogelijkheden 
dat we eindeloos denken te kunnen opentrekken? Een transitie heeft 
soms een crisis nodig om verder te komen. Zijn drie gortdroge zomers 
op een rij voldoende?  



Wat een transitie vooral nodig heeft, zijn mensen. Mensen die willen 
en kunnen. Mensen met lef. Met zelfvertrouwen. Met doorzettingsver-
mogen. Die iets gaan doen. Iets in gang zetten. Elkaar opzoeken. En de 
beweging groter maken. Niet alleen de beleidsmakers. Niet alleen de 
ingenieurs. Niet alleen “diegenen die er over gaan” . Maar diegenen die 
er over willen gaan. Dit hoofdstuk is een uitnodiging daartoe. Een uit-
nodiging aan jou. Om vanaf de plek waar jij zit, te doen wat jij wilt en wat 
jij kunt. Let’s Make Waves. ✳

TV-break: kijk de interviews met Jelle, 
Luzette en Hein

🎦

https://youtu.be/luMCpvb_ohs

https://youtu.be/luMCpvb_ohs
https://www.youtube.com/watch?v=luMCpvb_ohs


LET’S
MAKE
WAVES

an het begin van de watertransitie reeks dachten we: we 
hebben al voldoende beleid, analyse en onderzoek, we gaan 

op zoek naar actie. Inmiddels zijn we bijgeschoold in transitiekunde 
en weten we uit onze sessies, gesprekken en interviews: transities 
kosten tijd en zijn mensenwerk. Mensen zoals jij en ik. Dat werk kent 
vele vormen, en dat is goed. Een transitie is immers geen gepland 
proces. Wat de watertransitie wél nodig heeft, zijn koplopers. Als je 
passie hebt voor je vak, wil je koploper zijn in de watertransitie.

Doe je mee? Hieronder vind je nog enkele wijsheden (leidende 
principes) om jou te helpen koploper van de watertransitie te zijn in 
jouw dagelijks leven.

A

Waterwijsheden voor transitiekoplopers
(dat ben jij!)

1. De watertransitie is iets wat we doen, elke dag, in 
kleine en grote stappen.  

2. Het water is niet van ons, het is van zichzelf. Wij 
handelen in het belang van het water en zorgen ervoor 
dat economische en sociale activiteiten in een gebied 
een positieve impact hebben op het natuurlijke bodem- 
en watersysteem en de watervoorraden.   

3. Kunnen omgaan met dynamiek is de essentie van goed 
waterbeheer: de dynamiek van water en bodem, van 
sociale relaties en de maatschappij en van strategisch 
denken en doen. We ontwikkelen daarom een breed 
perspectief en halen nieuwe kennis en inzichten in huis.  

4. In al onze wateractiviteiten gebruiken we elke 
druppel duurzaam. In de waterketen: besparen 
en hergebruiken. En in het natuurlijke systeem: 
vasthouden, bergen, afvoeren.  

5. Water kent geen grenzen, daarom werken wij 
watermensen grens-ontkennend samen. Dat noemen 
we polderen nieuwe stijl.
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