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Het zijn drukke tijden voor Tanja Klip; sinds 1 januari 2013 zijn 

de waterschappen Veluwe en Vallei & Eem bestuurlijk gefuseerd, 

nadat een jaar eerder de ambtelijke fusie al een feit was. Per  

1 maart volgde zij Gert Verwolf op als dijkgraaf bij het nieuw 

gevormde Waterschap Vallei en Veluwe. ‘Gelukkig ben ik bekend 

met de meeste partijen en personen in dit werkveld, omdat ik als 

gedeputeerde in Drenthe ruim 8 jaar verantwoordelijk was voor 

de portefeuille bodem, lucht en milieu, klimaat en energie, water 

en waterschappen en cultuur. Ik was niet specifiek op zoek naar 

een baan als dijkgraaf, maar dit kon ik niet aan me voorbij laten 

gaan!’

Waar gaat u uw aandacht in eerste instantie op richten?

Klip: ‘Vooropgesteld, Vallei en Veluwe is een gezond en krachtig 

waterschap, dat zijn zaakjes goed voor elkaar heeft. Deze fusie 

is dan ook geen zaak van vandaag of gisteren. Al in 2008 is een 

onderzoek gestart om te zien of fuseren zinvol zou zijn. De me-

dewerkers zelf trokken toen ook de conclusie dat verregaande 

samenwerking de beste manier is om de uitdagingen van nu en 

straks tegemoet te kunnen treden. De feitelijke fusie is dan ook 

goed verlopen en iedereen is hier nu vooral serieus en betrokken 

bezig met zijn of haar werk. Ik kwam wat dat betreft als het ware 

in een gespreid bedje.’

‘Sparen, Aanvoeren, Accepteren’
‘Maar dat neemt niet weg dat er wel een paar onderwerpen zijn, 

die specifieke aandacht vragen. Zoals de problematiek van de  

watervoorziening op de hoge zandgronden, om er maar eens een 

te noemen. Ik ben dan ook blij dat het Deltaprogramma naast  

 veiligheid inmiddels ook aandacht schenkt aan zoet water. 

Nu is het wel zaak scherp op te letten dat geld dat vanuit de 

Kaderrichtlijn Water bedoeld is voor kwaliteitsverbetering, niet 

via het toekomstige Deltafonds wordt uitgegeven aan veiligheid.’

Tanja Klip, dijkgraaf Waterschap Vallei en Veluwe:

‘Visie op ondergrond is essentieel 
voor alle overheden’

Tanja Klip-Martin maakte als gedeputeerde in drenthe al naam in 

de waterwereld, onder andere door haar initiatief voor de eerste 

provinciale Structuurvisie Ondergrond. Sinds dit voorjaar is zij 

dijkgraaf van het nieuwe Waterschap Vallei en Veluwe. 
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Problematiek hoge zandgronden
‘Als voormalig lid van het Bestuurlijk 

Platform Zoetwater maak ik me, samen 

met anderen, al langer sterk voor de po-

sitie van zoet water, vooral op de hoge 

zandgronden. De speciaal voor deze ge-

bieden ontwikkelde beleidstrits ‘Sparen, 

Aanvoeren, Accepteren’ mag wat mij be-

treft dan ook landelijk worden gehanteerd. 

Kort omschreven komt ‘sparen’ neer op: 

zorg dat je minder water nodig hebt en sla 

overschotten op voor droge tijden. Onder 

‘aanvoeren’ verstaan we een optimalisatie 

van de verdeling van zoet water, ook over 

grotere afstanden, bijvoorbeeld via de 

grote rivieren naar het IJsselmeer. Daar 

kun je met een bescheiden peilopzet een 

nog groter spaarbekken van maken voor de 

rest van Nederland. En met ‘accepteren’ (en 

adapteren) bedoelen we: aanvaard het feit 

dat het klimaat verandert, bedenk oplos-

singen en vooral: denk vooruit, ontwikkel 

duurzame strategieën om ook op langere 

termijn te kunnen overleven. En daarbij 

zou je ook nadrukkelijk de ruimtelijke in-

richting moeten betrekken.’

Wat is uw visie op het belang van de bodem voor 

de waterschappen en de drinkwaterbedrijven?

‘Ik pleit er ook hier in Gelderland en 

Utrecht voor om snel een visie te ontwik-

kelen op de ondergrond. Dat geldt voor 

alle partijen die met ruimtelijke ordening 

en publieke ruimte te maken hebben, dus 

niet alleen voor drinkwaterbedrijven en 

waterschappen, maar ook voor provincies 

en gemeenten. De bodem is inmiddels door 

iedereen (zoals projectontwikkelaars, in-

stallateurs en andere bedrijven) ontdekt en 

om te voorkomen dat er wildwesttaferelen 

ontstaan, is er beleid nodig. Het verschil 

met bovengrondse zaken is dat je in de on-

dergrond dingen eigenlijk maar één keer 

kunt doen. Dat betekent dat je eerst goed 

moet weten wat je wilt.’

‘Namens de waterschappen neem ik deel 

aan het strategisch beraad voor STRONG, 

de landelijke structuurvisie voor de onder-

grond. Op die manier wordt onze inbreng 

gehoord in Den Haag. Het is essentieel dat 

men de samenhang tussen de onder- en de 

bovengrond gaat zien: het is één systeem 

dat integraal moet worden beschouwd. Ik 

ben dan ook een warm pleitbezorger van 

een ondergrondse watertoets, naast de be-

staande bovengrondse toets.’

Heeft uw waterschap problemen met gewas-

beschermingsmiddelen in het water?

Klip: ‘Er is op dat dossier natuurlijk al veel 

gebeurd, maar we zijn er nog niet. Er be-

staan Europese regels en het is onze taak 

die nu te handhaven. Ik geloof daarbij sterk 

in lokale voorlichting en samenwerking: 

op de plekken waar mensen die stoffen 

gebruiken is de meeste winst te beha-

len. Zo werken wij nauw samen met LTO 

Nederland en ook het Deltaplan Agrarisch 

Waterbeheer biedt verdere kansen.’

Hoe ervaart u de samenwerking met de drink-

water bedrijven, ook in het licht van het Bestuurs-

akkoord Water?

Klip: ‘In lokale trajecten werken we prima 

samen met Vitens, bijvoorbeeld bij oever-

infiltratie en langs de flanken van de 

Veluwe. Ook met de gemeenten maken we 

flinke stappen, zoals via het Platform Water 

Vallei en Eem, vooral op het gebied van 

beheer, investeringen en het afstemmen 

van plannen. In Soest voeren we bijvoor-

beeld samen met de gemeente een project 

uit waarbij we regenwater afkoppelen van 

het rioolnet en afvoeren naar het stedelijk 

oppervlaktewater. Ook bij de gemeenten 

in ons gebied spelen de bekende ‘drie K’s’ 

– kosten, kwaliteit, kwetsbaarheid. Zo zijn 

inmiddels twee medewerkers ten behoeve 

en op kosten van het totale waterketen-

platform bij ons in dienst getreden en gaan 

Baarn en Soest samen een medewerker 

afvalwaterbeheer delen.’ 

Ziet u innovatie ook als een grote aanjager van 

samenwerking en besparingen binnen het BAW?

Klip: ‘Innovatie is onmisbaar om stappen 

voorwaarts te maken. In ons bedienings-

gebied hebben wij al de nodige initiatie-

ven genomen, zoals de Energiefabriek 

Apeldoorn en de energiezuinige Nereda-

installatie in Epe. Maar met alleen tech-

niek kom je er niet, je hebt ook de juist 

opgeleide mensen nodig. Daarom wil ik 

ook nadrukkelijk aandacht besteden aan 

de zichtbaarheid van de waterschappen. De 

waterprofessionals van Nederland verrich-

ten fantastisch werk en daar mogen we best 

trots op zijn. De recente wateroverlast bij 

onze oosterburen onderstreept nog eens het 

belang van dat werk. Onder het motto ‘De 

jeugd heeft de toekomst’ willen wij de pas-

sie voor ons vak overbrengen op scholieren, 

bijvoorbeeld via profielwerkstukken, stages 

en onderzoeksopdrachten. Daarnaast zou ik 

graag willen bekijken of er een verbinding 

gelegd kan worden tussen de waterschap-

pen en het onlangs door landelijke partijen 

als het rijk en VNO-NCW ondertekende 

Nationaal Techniekpact 2020. Dat moet 

leiden tot meer technisch geschoolden van 

mbo tot wetenschappelijk geschoold.’ 

Water-Willy Wortel
‘Een andere ingang zoeken wij met 

de ‘Stimuleringsprijs Waarde in de 

Waterketen’: daarbij roepen we bekende 

en onbekende ‘Water-Willy Wortels’ van 

Nederland op ons te verrassen met op-

lossingen om de waterketen te sluiten. 

Voor de beste nieuwe ideeën om energie, 

grondstoffen en nuttig water te halen uit 

de afvalwaterketen loven wij drie prijzen 

uit van € 15.000. De eerste ronde is begin 

juni gestart en ik ben zeer benieuwd wat 

dit gaat opleveren.’

Meer informatie over de Stimulerings-

prijs Waarde in de Waterketen:

www.vallei-veluwe.nl/stimuleringsprijs

‘TeChNiek is mooi,  

meNseN zijN oNmisbaar’


