
 
  

 
 

 

  

                                                                                              
 
 
 

Op donderdag 25 oktober jl. organiseerden bestuurders van het hoogheemraadschap van 

Schieland en de Krimpenerwaard de 37e editie van de Waterlelienetwerkdag. Het thema van 

deze dag was ‘participatie’. 

 

Na de ontvangst met koffie en Rotterdamse koekjes werden de Waterlelies welkom geheten 

door hoogheemraad Agnes van Zoelen. Dijkgraaf Hans Oosters vertelde hierna over de 

belangrijkste opgaven voor het hoogheemraadschap op dit moment; klimaatadaptatie en een 

circulaire economie. 

 

Leonie Bruggink, landelijk coördinator van het Waterlelienetwerk, schetste vervolgens de 

ontstaansgeschiedenis van het netwerk. In 1999 werd de eerste bijeenkomst georganiseerd. 

Momenteel zitten er 126 vrouwen in de 23 waterschapsbesturen, dat is 21 procent, maar nog lang 

niet de gewenste 30%! Vier waterschappen hebben een vrouw als dijkgraaf.  

Agnes overhandigde de gloednieuwe decoratie Waterlelie als mascotte aan waterschap 

Zuiderzeeland, die de volgende bijeenkomst zal organiseren.  

 

Hierna was Jeroen Haan aan het woord, hoogheemraad participatie bij het hoogheemraadschap 

van Rijnland en programmamanager participatie bij gemeente Haarlemmermeer. Jeroen 

presenteerde zijn onderwerp ‘Participatie: wie heeft het voor het zeggen? Bewoners en bestuur 

vormen samen de waterschapsdemocratie’. Er ontstond een levendige discussie over 

participatieprojecten als gevolg van burgerinitiatieven. Hoe vind je als waterschap de juiste 

balans tussen verantwoordelijkheid nemen en los durven laten ? 

 

Na een korte koffiebreak liet Nora Prins, beleidsmedewerker, met een aantal slides zien waar 

het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard veel werk heeft verricht op het 

gebied van participatie bij klimaatadaptatie. Een aantal voorbeelden zijn de waterberging langs 

de Westersingel en onder de Museumparkgarage en Waterplein Benthemplein. Marit Meier, 

beleidsadviseur, vertelde daarna over Essenburgpark, een mooi voorbeeld waar een 

burgerinitiatief en de werkzaamheden van het hoogheemraadschap en de gemeente synergie 

opleveren.  

 

 

 

 



 
  

 
 

 

  

 

 

Het 42-koppige gezelschap vertrok vervolgens per gouden touringcar het gebied in waar de groep 

in tweeën werd gesplitst en een rondleiding kreeg langs verschillende projecten in het 

beheersgebied.  

 

De eerste stop bij het Zomerhofkwartier was een gezamenlijke binnentuin met slimme 

regentonnen en waterberging door een samenwerking tussen de desbetreffende 

woningcorporatie, het hoogheemraadschap en stichting Tussentuin. Hierna vertrok de groep 

richting Man met bril koffie, waar de dames en twee heren Jeroen Haan & Teis Bekken even 

konden bijkomen met een heerlijke vers gemalen koffie en zelfgemaakte taart. 

 

Tweede stop: Waterplein Benthemplein, een multifunctioneel stadsplein waar je kunt 

basketballen en skaten bij mooi weer, terwijl de bassins bij zware regenval het regenwater van 

het plein en de daken kunnen opvangen. Bij elkaar zo’n 1,7 miljoen liter water. Dat water hoeft 

daardoor niet meer naar het riool, dat dus minder snel zal overstromen. Zo helpt het plein om 

droge voeten te houden terwijl regenbuien steeds heftiger worden. 

Na de rondleiding werd de groep langs verschillende stadsgemalen via de Rotterdamse 

Westersingel en de Heemraadsingel naar het Essenburgpark gereden. 

 

Het Essenburgpark ligt in het westen van Rotterdam Centrum. Het gebied wordt omsloten door 

de Essenburgsingel in het zuiden, de Diergaardetunnel in het oosten, het spoor in het noorden en 

de Schie in het westen. Het hoogheemraadschap zoekt plekken om wateropvang te realiseren om 

wijken klimaatbestendig te maken. De bewoners rondom het Essenburgpark hebben het 

hoogheemraadschap uitgenodigd om dit in het Essenburgpark te doen! Het hoogheemraadschap 

staat natuurlijk vierkant achter dit initiatief, omdat op die manier water gebufferd kan worden. 

Het bestaande netwerk van sloten en singels wordt gebruikt en samen met een aanpassing aan de 

inrichting en de bouw van twee stuwen, kan hier straks circa 5000 m3 water worden opgevangen. 

 

Ter afsluiting van de dag stond er een overheerlijk buffet klaar in het bedrijfsrestaurant. 

Terwijl iedereen genoot van een welverdiende maaltijd sloot hoogheemraad Dorenda Gerts de 

dag af.  Dorenda vroeg speciaal aandacht voor de vertegenwoordiging van vrouwen in 

waterschapsbesturen, als ook voor de kennis en ervaring die gemeenten hebben met participatie.  

Tot slot sprak zij haar dank uit voor de aanwezigheid van alle waterlelies en voor de organisatie 

van deze zeer geslaagde dag en vertrok iedereen huiswaarts met een goed gevulde goody-bag!  

 

Tot de volgende Waterleliebijeenkomst!  


