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Het kantoorpand van Hoogheemraadschap van Schieland en 

de Krimpenerwaard staat op de dijk langs de Nieuwe Maas 

in rotterdam. dijkgraaf Hans oosters hoeft maar vanuit zijn 

werkkamer naar buiten te kijken om zijn kerntaak te visualiseren: 

droge voeten en schoon water. Maar hij ziet ook iets anders: de 

strijd tussen zout en zoet water.

Schieland en de Krimpenerwaard is juist 

door haar ligging aan een open verbin-

ding met zee gevoelig voor verzilting. 

Niet alleen door zoute kwel vanuit de on-

dergrond, maar vooral door het indringen 

van zeewater bij lage rivierstanden. 

‘In het voorjaar en begin van de zomer 

zijn de rivierafvoeren laag en kan zee-

water diep het land binnendringen’, 

aldus Oosters. ‘Er bevinden zich in ons 

gebied enkele belangrijke inlaatpun-

ten die een groot deel van de Randstad 

van zoet  water voorzien. We maken 

regelmatig mee dat wij hier geen water 

kunnen inlaten door een te hoog chlori-

degehalte. In het veenweidegebied van 

West-Nederland is veel zoet water nodig: 

een inlaatstop vormt een risico voor de 

landbouw, maar ook voor de industrie, de 

drinkwatervoorziening en de natuur. En 

niet te vergeten: wij hebben water nodig 

om onze veendijken op sterkte te houden. 

Tot nu toe hebben we dit kunnen regelen 

via Waterakkoorden met naburige water-

schappen. Maar het is belangrijk dat we 

dit probleem structureel aanpakken, via 

het Deltaprogramma.’

Voldoende zoet water staat dus hoog op 

de agenda bij Schieland en de Krimpener-

waard. Wat moet er volgens u gebeuren? 

Oosters: ‘Je kunt aan de vraagkant pro-

beren te sturen op het verminderen van 

de waterbehoefte. In de glastuinbouw be-

steden we bijvoorbeeld veel aandacht aan 

het sluiten van de waterketen, zodat de 

behoefte van tuinders aan ‘extern’ zoet 

water afneemt of zelfs verdwijnt. Aan de 

aanbodzijde hebben we Waterakkoorden, 

waarmee ik schat nog een jaar of 20 voor-

uit te kunnen. Maar het Deltaprogramma 

heeft een langere horizon en dan zijn er 

misschien andere maatregelen nodig.’

Innovatieve oplossingen
Hij vervolgt: ‘Zo wil het bedrijfsleven in de 

haven een open verbinding met zee houden, 

wat voor ons een extra uitdaging vormt. Er 

wordt nu onderzoek gedaan naar grote bel-

lenschermen, zoals je die ook wel ziet in 

sluiscomplexen: opstijgende luchtbelletjes 

houden daarbij zout en zoet water geschei-

den. Verder is het technisch en waterstaat-

kundig mogelijk om water van de Lek via de 

Krimpenerwaard naar de Hollandse IJssel te 

leiden. Ook kan er vanuit het Amsterdam-

Rijnkanaal water via de Hollandse IJssel 

worden aangevoerd. En – niet in de laatste 

plaats – wij zijn zeer geïnteresseerd in de 

afvoerverdeling van de Rijn en bestuderen 

mogelijkheden om in droge tijden via het 

regelwerk Pannerden bij Arnhem meer 

Rijnwater deze kant op te sturen.’

Zoetwatervisie
‘In Nederland houden we op het gebied 

van veiligheid de lange termijn goed in 

de gaten, maar in de discussie over zoet 

en zout water gaat men nog te veel uit van 

het hier en nu. Het is mooi om te probe-

ren de boel onder controle te houden met 

bestaande bestuurlijke afspraken, maar 

dat gaat hoogstens een jaar of 20 goed. De 

aanloop naar het Deltaprogramma is een 

unieke kans om ook de zoetwatervoorzie-

ning voor langere termijn veilig te stel-

len. We gaan maar één keer richting de 

Kamer met voorstellen voor het nieuwe 

Deltaprogramma, dus ik pleit voor wat 

meer strategische visie op dit gebied.’

Speelt de Kaderrichtlijn Water (KRW) nog een 

rol bij de zoetwatervoorziening?

Oosters: ‘In de eerste KRW-periode, die 

in 2016 afloopt, hebben wij enkele grote 

slagen kunnen maken, zoals de sanering 

van de Kralingse Plas. In de volgende pe-

riode komen er nog enkele interessante 

opgaven op ons af, zoals het creëren van 

natuur in de Krimpenerwaard. De bedoe-

ling is om daar een kwart van de 10.000 

hectare landbouwgrond om te zetten 

naar natuur. Hiermee kan een belang-

rijke bijdrage geleverd worden aan het 

bereiken van de Nederlandse KRW-doelen 

in landbouwgebieden.’
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Welke nadelige gevolgen ondervindt u van het 

gebruik van gewasbeschermingsmiddelen?

Oosters: ‘In Schieland bevindt zich veel 

glastuinbouw, waar flink wat bestrijdings-

middelen worden ingezet. Wij zoeken de 

dialoog met de tuinders, om gezamenlijk 

in te zetten op het sluiten van ketens. Een 

concreet voorbeeld is het project Aqua Re-

use, waarbij we samen met de gemeente 

Bleiswijk, de provincie Zuid-Holland en 

de tuinders kijken naar een gezamen-

lijke investering in een lokale zuivering. 

De tuinders pompen zelf grondwater op, 

gebruiken dat voor hun teelt, zuiveren 

het in hun eigen zuivering en brengen 

het weer terug in de grond. Zo vang je 

enkele vliegen in één klap: er zijn minder 

emissies naar het oppervlaktewater én je 

zuivert alleen het vervuilde water. Dat is 

veel goedkoper dan deze stoffen in onze 

rioolwaterzuiveringen te moeten zuive-

ren uit de hoofdstroom.’

Hoe loopt de samenwerking met de drinkwater-

bedrijven; brengt de uitwerking van het Bestuurs-

akkoord Water daar nog verandering in?

Oosters: ‘Wij komen elkaar natuurlijk 

regelmatig tegen, vooral in projecten. Zo 

moet Oasen fors investeren in een zuive-

ring voor brijn, het zeer zoute overblijfsel 

van drinkwaterproductie uit zilt water. 

Wij renoveren in hetzelfde gebied onze 

zuiveringsinstallatie De Groote Zaag. We 

onderzoeken nu samen de mogelijkheden 

om de nieuwe zuivering van Oasen op onze 

awzi te bouwen, waarmee we beide flink 

kunnen besparen. Tegelijkertijd denk 

ik dat de opstellers van het BAW wel erg 

optimistische opvattingen hadden over de 

samenwerkingsmogelijkheden. Het gaat 

toch vooral over het optimaliseren van de 

afvalwaterketen, ook in ons gebied. Wij 

hebben al vanaf 2008 opti malisatiestudies 

uitgevoerd en de aanbevelingen daarvan 

uitgewerkt in de praktijk, bijvoorbeeld 

door praktische gezamenlijke investerin-

gen. Dat heeft toen de nodige besparingen 

opgeleverd, waardoor wij al vrij ‘lean & 

mean’ aan de uitwerking van het BAW 

begonnen. We voeren dat naar eer en ge-

weten uit, onder andere door in de uitvoe-

ring naar meer schaalgrootte te streven. 

Maar het laaghangende fruit was hier al 

eerder geplukt.’

Vertrouwen
Oosters besluit: ‘In dat kader wil ik nog 

graag opmerken dat ik de ‘stok achter de 

deur’ bij het BAW nooit heb begrepen. 

Het is een akkoord tussen overheden, 

waarvan je gewoon mag verwachten dat 

ze hun taak serieus vervullen en hun be-

loften nakomen. De bezuinigingsopgave 

voor het rijk is binnen, dus dan zeg ik: 

‘Geef ons, je mede-overheden, de vrijheid 

om de juiste dingen in de keten te doen’ 

en je zult zien: dat komt gewoon in orde!’ 


