Inspirerende Kennisdag Inspectie
Waterkeringen
Op weg naar een professioneel waterkeringenbeheer zijn het afgelopen jaar
opnieuw veel goede stappen gezet. Op 29 maart 2012 verzamelde waterbeherend
Nederland zich wederom in Burgers' Zoo in Arnhem om de vooruitgang in zich op
te zuigen. De 9de Kennisdag Inspectie Waterkeringen (KIW), georganiseerd door
STOWA en Rijkswaterstaat, was een waar kennisfeestje.
"Eén waterbeherend Nederland. Samen stappen verder komen." Zo vatte
ochtendvoorzitter Roeland Allewijn van Waterdienst RWS het motto van de dag samen.
En dit motto bleef de hele dag rondzingen, in alle presentaties en deelsessies. De uit de
VS ingevlogen gastspreker Jason Sheeley van de US Army Corps of Engineers voelde het
ook. "There's a lot of energy in the room".
Sheeley was tijdens zijn bezoek aan Nederland onder de indruk geraakt van de
wetenschappelijke aanpak van de Nederlanders. In Amerika is het eerder "fly by the
seats of our pants" ofwel ter plekke improviseren en handelen bij 'the fight against the
flood'. We hebben wel met dezelfde problemen te maken, had hij eerder geconstateerd,
en dezelfde mechanismen. En al is de wetenschappelijke aanpak niet op het niveau van
dat Nederland, het besef van een doorwrochte inspectie en aanpak van waterkeringen in
'vredestijd' is er niet minder om. "If you don't do the routine stuff well, you won't be
ready when it happens", hield hij het publiek voor. Om aan te tonen dat hij weet waar hij
het over heeft, liet Sheeley zien hoe hij en zijn collega's maar liefst 142 dagen in de weer
waren geweest, van eind mei tot half oktober, onder andere om Kansas City van een
overstroming te vrijwaren.
Henk Flikkema van Wetterskip Fryslan zal de laatste zijn die het belang van preventie
ontkent. Hij had een uur eerder laten zien hoe het aan het begin dit jaar alle hens aan
dek was voor het waterschap. In een groot deel van Friesland viel het mee met het
waterpeil, maar in het noordoosten waren er echte piekwaterstanden, en zelfs een
doorbraak bij Grouw.
In alle drukte had Flikkema toch nog tijd gehad om wat te filosoferen: Het mag wel vaker
hoogwater zijn, want je kan nog zoveel droog oefenen, als het echte werk begint weet je
pas echt waar je voor staat, ... en wat je aan elkaar hebt.
Flikkema: "We kunnen weer flink aan de slag met onze draaiboeken. Niet alleen op het
operationele vlak leer je snel bij in crisistijd, ook of vooral op het gebied van omgang
met media, logistiek en samenwerking op alle niveaus. "De buitenwereld wil elk moment
weten hoe het ervoor staat." Een landelijke oproep voor hulp resulteerde in een
toestroom van dijkinspecteurs van andere waterschappen: "In één dag liepen er 80
mensen over de keringen, die in totaal 346 waarnemingen aanleverden. We hadden
binnen no time meer aanbod dan we nodig hadden."

Een filmpremiere "Droogteinspectie 2011 in beeld" over droogtebestrijding viel in
goede aarde. De beelden van het sproeien van dijken riepen in de pauze flinke discussies
op. Later in de workshops zou hier ook tot op detailniveau nog op doorgeborduurd
worden.
Het moment supreme was uiteraard het uitreiken van het eerste exemplaar van de
Handreiking Inspectie Waterkeringen. Dit gebeurde tijdens een paneldiscussie, waar de
aandacht nog eens werd gevestigd op uniformiteit, consistentie, goede opleidingen en
het belang van automatisering, samenhang en samenwerking. Zoek elkaar op!, gaf
Allewijn de aanwezigen nogmaals mee. Maar dat had men in de pauze al ruimschoots
gedaan en de aanwezigen zouden dat de middag nog volop doen.
Van reactief naar preventief, van experimenteren naar standaardiseren, van kruiwagen,
schopje en gietertje naar slimme sensoren. Het werkveld is volop in beweging en hard
aan het professionaliseren. Aan het einde van de dag was er geen andere conclusie
mogelijk.

