
 

  
 
 

 

 

Eerste gezamenlijke regiodag ARK/NZK en IJsselmeergebied ook online goed 
bezocht 
 
Op donderdag 14 oktober vond de eerste gezamenlijke regiodag van de regio’s Amsterdam-
Rijnkanaal/Noordzeekanaal (ARK/NZK) en IJsselmeergebied (IJG) plaats. Net als vorig jaar was de dag 
online, al was er ’s middags – voor de liefhebbers – een aantal excursies georganiseerd. Met ruim 
tachtig deelnemers was het webinar in de ochtend goed bezocht. 
 
De regiodag begint, na een korte introductie door dagvoorzitter Maartje Faasse (Waternet), met een 
gesprek tussen Luzette Kroon, dijkgraaf van Wetterskip Fryslân, en Jeroen Haan, dijkgraaf van 
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Luzette blikt terug op de afgelopen zomer: ‘Een typisch 
Nederlandse kwakkelzomer, maar ook een zomer waarbij we te maken hadden met hoogwater in 
Limburg. En ook in Friesland hadden we tot twee keer toe een forse piekbui, waarbij zelfs een 
verzorgingstehuis onder water liep. Als waterschap waren we hier goed op voorbereid, mede dankzij 
Slim Watermanagement. Mijn complimenten aan de betrokken ambtelijke organisaties.’ Jeroen stelt dat 
hij dit jaar vooral onrust heeft gevoeld: ‘Terwijl we ons aan het voorbereiden waren op weer een droge 
zomer, kregen we te maken met twee hoogwatergolven, één in de winter en één in de zomer. Daar 
kwam de uitkomst van het IPPC-rapport nog bij. Een belangrijk rapport waaruit blijkt dat de opwarming 
van de aarde sneller gaat, al roept het helaas nog niet veel urgentie op.’ 
 
Urgentie Slim Watermanagement 
De urgentie van Slim Watermanagement is volgens beide dijkgraven evident. ‘Mijn ervaring is dat Slim 
Watermanagement heel goed werkt’, stelt Jeroen. ‘Er gaat ontzettend veel goed, waardoor het voor ons 
lijkt alsof het allemaal vanzelf gaat. Toch ben ik me er wel van bewust dat dit veel inspanning kost.’ 
Luzette is het daarmee eens: ‘Er zijn grote stappen gezet, mede dankzij Slim Watermanagement, maar er 
is meer nodig om de klimaatverandering het hoofd te bieden. Mijn oproep: blijf elkaar opzoeken en 
probeer elkaar te blijven vinden. En zoek daarbij ook eens naar niet zo voor de hand liggende partners.’ 
 
Korte poll 
Na de opening door Jeroen en Luzette volgt een korte poll. Daaruit komt naar voren dat er uiteraard heel 
wat mensen uit de regio ARK/NZK aanwezig zijn en dat ook de regio IJsselmeergebied goed 
vertegenwoordigd is. Maar er zijn ook deelnemers uit andere regio’s, zoals Zoetwater Oost-Nederland 
(ZON) en Rijn-Maasmonding (RMM). De aanwezigen werken uiteraard bij Rijkswaterstaat en de 
waterschappen, al geven ook medewerkers van provincies en adviesbureaus acte de présence. Wat 
verwachten de aanwezigen van de dag, is een andere vraag. Daarbij noemen de deelnemers met name: 
netwerken, kennismaken, inspiratie, kennisuitwisseling en kennis delen. Daarna volgt een video die de 
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‘weg van de waterdruppel’ volgt, bestaande uit bijdragen van medewerkers van de betrokken Slim 
Watermanagementregio’s ARK/NZK en IJsselmeergebied. Leuk en informatief! 
 
 

 
 
 
Terugblik 2021: pompuitval IJmuiden 
Na de video is het tijd voor een korte terugblik op het jaar 2021. Dit gebeurt aan de hand van twee 
zogenoemde ‘pecha kucha’s’: korte presentaties, waarbij de slides in powerpoint automatisch afspelen. 
Of, zoals dagvoorzitter Maartje Faasse met een knipoog zegt: ‘Goed opletten, anders is de presentatie al 
voorbij.’ Marjolijn Schoemans (Rijkswaterstaat) bijt namens de regio ARK/NZK het spits af met een 
verhaal over de pompuitval bij gemaal IJmuiden. ‘Gemaal IJmuiden is cruciaal voor droge voeten in de 
regio. Toen er problemen waren met twee pompen en reparatie een jaar bleek te duren, zijn er 
noodpompen geplaatst. Maar dat bleek niet genoeg. Daarom is er een wekelijks overleg ingesteld met 
alle waterbeheerders om samen te bepalen wanneer extra maatregelen nodig waren. Dankzij Slim 
Watermanagement was de samenwerking al goed, waardoor we elkaar snel wisten te vinden. 
Belangrijkste winst is bovendien de oprichting van het regionaal wateroverlastoverleg; daar komt veel bij 
elkaar.’ 
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Terugblik 2021: voorjaarsopzet Markermeer 
Anjo van Stralen (Rijkswaterstaat) neemt de deelnemers namens de regio IJsselmeergebied mee in de 
voorjaarsopzet van het Markermeer en daarmee samenhangend de operationalisatie van het flexibel 
peilbeheer in samenwerking met Slim Watermanagement. ‘Hoofddoel van het flexibel peilbeheer is het 
vergroten van de zoetwatervoorraad voor de regio met 400 miljoen m3’, legt Anjo uit. ‘Als gevolg van de 
pompuitval bij gemaal IJmuiden hadden we afgelopen voorjaar een bijzondere handelingswijze rond de 
voorjaarsopzet in het Markermeer. We hebben veelvuldig overlegd met alle betrokken partijen, gevoed 
door de weersverwachtingen en actuele meerpeilen, waarbij we steeds opnieuw de handelingswijze 
bepaalden. Op basis hiervan besloten we dat we tot half maart niet actief zouden opzetten. Op 15 maart 
besloten we op basis van de gegevens gezamenlijk om te sturen naar -0,2 op 22 maart, en op die datum 
is vervolgens gestuurd op -0,10 voor 1 april. Eigenlijk is het precies zo gegaan als we wilden. Een fijne 
samenwerking met een goed resultaat. En dat allemaal dankzij Slim Watermanagement.’ 
 
Tweede planperiode Slim Watermanagement 
Het volgende onderdeel van het programma richt zich op de tweede planperiode van Slim 
Watermanagement. Ciska Blom (HDSR, namens ARK/NZK) en Mirjam van Maanen (HHNK, namens 
IJsselmeergebied) nemen de deelnemers mee in de plannen van hun regio voor de komende zes jaar. 
‘Alle regio's en het WMCN zijn druk bezig met hun plannen van aanpak’, aldus Ciska. ‘We beginnen niet 
from scratch, maar bouwen voort op wat er al is gerealiseerd. We hebben immers al heel veel kennis 
opgedaan.’ Aan de hand van de onderdelen ‘systeemanalyse’, ‘redeneerlijnen’, ‘leren van elkaar’ en 
‘overig’ krijgen de aanwezigen een goed beeld van de twee plannen van aanpak. In de chat worden ook 
de nodige vragen gesteld, bijvoorbeeld over het maken van werkafspraken: in hoeverre is er de ambitie 
om ook concrete fysieke maatregelen te ontwikkelen? ‘Dat valt niet binnen de scope van Slim 
Watermanagement’, licht Ciska toe. ‘Slim Watermanagement gaat om slimmer sturen met het systeem 
dat er is.’ 
 
Workshops en paneldiscussie met directeuren 
Na een korte pauze zijn er acht workshops (van een uur) over uiteenlopende onderwerpen. Variërend 
van de strategie Klimaatbestendige Zoetwatervoorziening Hoofdwatersysteem (KZH) en verzilting in het 
Amsterdam-Rijnkanaal en Noordzeekanaal tot waterverdeling in Noord-Nederland en de 
watervraagprognosetool. De drie aanwezige directeuren Jessie van der Linden (HHNK), Bregje van 
Beekveld (RWS West-Nederland Noord) en Roel Bronda (HDSR) bezoeken elk twee workshops en gaan 
hier tijdens de afsluitende paneldiscussie kort op in. ‘Het belangrijkste wat ik uit “mijn” workshops heb 
gehaald is dat we elkaar door middel van Slim Watermanagement sterker maken’, aldus Bregje. ‘Daar 
leer ik ook weer van. Zo roeien we met elkaar de goede kant op.’ Jessie geeft aan dit voor haar als 
‘nieuwkomer’ de eerste regiodag is. ‘Wat mij opvalt is dat we elkaar heel goed weten te vinden. Tijdens 
de workshops zag ik hoe we constructief met elkaar in gesprek gaan en hoe we samen een slag verder 



 

  
 
 

 

 

komen. Erg mooi om te zien.’ Roel vertelt dat hij uit beide workshops meeneemt dat Slim 
Watermanagement ertoe doet. ‘Bij de workshop over KZH heb ik heel duidelijk gezien dat samenwerking 
met Slim Watermanagement noodzakelijk is om de deze strategie te laten slagen. Voor ons als 
directeuren goed om ons hiervan bewust te zijn. We hebben met elkaar ook op landelijk niveau werk te 
doen.’  
 
Op een goede manier met elkaar in gesprek blijven 
Dagvoorzitter Maartje vraagt de directeuren waar de komende tijd nog aandacht voor nodig is qua Slim 
Watermanagement: zijn er nog blinde vlekken? Bregje geeft aan dat ze zich bij de plannen van aanpak 
die de regio’s maken voor de tweede planperiode van Slim Watermanagement afvraagt hoe deze 
onderling op elkaar zijn afgestemd. ‘Hangen ze samen of conflicteren ze? Hoe gaan we dit lerenderwijs 
oplossen en effectief maken?’ Roel vult aan: ‘Slim Watermanagement gaat over de optimalisatie van het 
systeem dat we hebben. Tegelijkertijd zijn er belangrijke keuzes te maken over de aanpassing van het 
systeem. De uitdaging is om de kracht van Slim Watermanagement te behouden en de discussie over 
uitbreiding te voeden, maar niet de overhand te laten voeren. Aan ons in het DO de taak om hierover op 
een goede manier met elkaar in gesprek te blijven.’  
 
Tips en adviezen 
Maartje heeft nog een specifieke vraag aan Jessie: ‘Wat wil je als nieuwkomer meegeven aan deze 
community? ‘Ga vooral zo door’, stelt Jessie. ‘Bij dit soort dagen heb je de juiste mensen aan tafel om de 
juiste dingen te doen. Geweldig om te zien hoe dit vandaag vorm krijgt.’ Daarna vraagt Maartje aan Roel 
of hij als ‘oudgediende’ nog tips en adviezen heeft voor de aanwezigen. ‘Ik zie dat de betrokkenheid bij 
Slim Watermanagement groot is. Houd dit vast, maar ga daarnaast op zoek naar verbindingen die er nog 
niet zijn en voeg ze toe aan je netwerk.’ Tot slot is er nog een vraag uit de chat over het huidige 
investeringstekort: zou het een idee zijn om als directeuren een totaalvoorstel over het hele systeem te 
doen aan alle bestuurders? Roel reageert als eerste: ‘Dat lijkt mij een uitstekend voorstel. Laten we die 
handschoen oppakken met een goede onderbouwing.’ Bregje en Jessie zijn het daarmee eens. Maartje 
sluit deze online regiodag af door de directeuren te bedanken voor hun reflectie en de deelnemers voor 
hun aanwezigheid en input. ‘Hopelijk zien we elkaar volgend jaar weer in het echt tijdens een live 
regiodag!’ 


