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Een nieuwe ronde, een nieuwe
voorzitter
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door Johan de Putter, voorzitter

Het bestuur van WaterForce ................................. 2

Daar stond ik dan, op de
voorjaars ALV. Mijn
eerste keer voorzitten na
5 lange dienstjaren van
Marc als voorzitter. Even
wennen hoor. Het is geen
studentenvereniging
maar een formeel
moment is het wel. Gelukkig ging de vergadering
soepel en snel. Na een heel interessante lezing en
een leuke workshop konden we de ALV snel
doorlopen. Pfff, net niet binnen de planning
gebleven, maar een kwartiertje over tijd.
Nu kijken we alweer vooruit; veranderingen in het
bestuur, stimuleren van de samenwerking van
leden onderling en nadenken over de toekomst;
onze groei en positionering. Genoeg om mee
bezig te houden naast mijn dagelijks werk als
zelfstandig waterontwerper.
Wellicht komen we de volgende keer bij jou langs
voor een interview, stukje tekst, nieuwsbericht
etc.
Graag wil ik de personen-carrousel op de website
aanbevelen, dus bij deze een oproep om 3 regels
over jezelf en wat je bij Waterforce doet of wil
doen op te sturen naar
webmaster@waterforce.nl. Heb je een mooi
project, of mooie werkfoto’s stuur deze ook op,
die gebruiken we heel graag!
Johan de Putter.
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Het bestuur van WaterForce
door Frank van Dien

Tja, en het zal je misschien wel opvallen: het
redigeren van de nieuwsbrief viel in mijn schoot.
Deze keer zie je dus diverse artikelen met mijn
naam erboven. Laat je dat niet weerhouden om
met kopij te komen: de nieuwsbrief kan ook een
uitstekende plek zijn om iets te delen over je
recente successen en/of uitdagingen, of voor
vragen aan je mede WaterForcers.
Ik zal er voor zorgen dat het hier terechtkomt!

De Zelfscan WaterForce leden '17
Door Frank van Dien

Het liep een tikje gek, afgelopen jaar: Marc
Balemans vertrok, zoals jullie allemaal weten, als
voorzitter, nadat hij als mede-oprichter die functie
vanaf het begin bekleed had.
En Johan de Putter volgde hem op. Peter Paul
Verbrugge (penningmeester) en Matty Nierop
(secretaris) waren onze vaste kern, maar drie
leden in het bestuur werd als te gering
beschouwd. Het gaat in onze vereniging om
onbezoldigde functies en er zijn best wel wat
dingetjes te regelen om het onze groep naar de
zin te maken. Dus werd gezocht naar nog twee
leden. En die werden gevonden: Guido Ritskes en
ikzelf, Frank van Dien. Maar; nog voor het jaar een
paar maanden oud was, kreeg Guido een vaste
aanstelling. Daarmee beëindigde zijn carrière als
zelfstandige en zag hij zich ook genoodzaakt om
deze functie weer terug te geven. Dat betekent
dat we in het bestuur best graag nog iemand
zouden willen verwelkomen. Wie voelt zich
uitgedaagd? Denk niet aan de financiële rijkdom
die dat met zich meebrengt, maar bijvoorbeeld
wel aan hoe prachtig dat staat op je CV 😉
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Wat een ontzettend interessant artikel was dat, in
de nieuwsbrief van ruim een jaar geleden: Harry
Boukes had, namens werkgroep Kennis en
Kwaliteit, de resultaten van de enquête onder de
leden alles in grafiek gezet en zo iets verteld over
wat voor soort mensen WaterForcers zijn. En,
zoals te verwachten: dat was een redelijk
caleidoscopisch beeld. Als je 80 zelfstandigen
naast elkaar zet, heb je wel een groep, maar niet
heel veel gelijke profielen. Uiteraard: water bindt
ons. En de wens om niet zomaar alleen op te
trekken in het waterlandschap. WaterForce
verandert: leden vertrekken, nieuwe komen
erbij.... (ik ben er zelf pas bijgekomen ná die scan,
nota bene). Ik verheug me nu al op de volgende
editie van deze enquête en ik hoop dan vooral dat
we ook weer een betere respons score kunnen
noteren. 45% is niet slecht, in aanmerking
genomen dat het leven van de zelfstandige in de
regel best wel druk is en sommigen van ons onder
nog drukkere omstandigheden in het buitenland
verkeren tijdens dit soort 'interne onderzoekjes'.
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Interview WaterForce lid

Marc Balemans
geïnterviewd
Door Frank van Dien

Marc, het leek mij eigenlijk wel gepast als jij de
aftrap zou geven voor dit nieuwe idee, om een
serie interviews te gaan doen in onze WaterForce
nieuwsbrief. Met deze interviews willen we een
beeld geven wat de leden van onze verenigingen
bezighoudt, wat ze boeit aan hun werk, hun
privé, hun hobby's. Het biedt vast mogelijkheden
tot samenwerkingsverbanden, omdat we niet zó
maar achter alle facetten van alle mensen
komen, als we elkaar hooguit zien op de
vergaderingen... Dus Marc, wat ik zo bijzonder
vind aan jou, is dat je al 26 jaar in de
waterwereld verkeert, maar op zo veel
verschillende fronten: hydroloog bij een
energiemaatschappij,
teamleider
bij een
gerenommeerd onderzoeksinstelling, interim
manager, projectmanager bij een groot
ingenieursbureau,
Procesmanagement,
Watergovernance en Business Development tot
reserveofficier bij Defensie... ik ben onder de
indruk van de diversiteit... Maar wij kennen je
natuurlijk vooral als medeoprichter en voorzitter
van WaterForce. Vertel eerst eens: wat bracht
jou in de waterwereld?
Mijn waterhart is pas gaan kloppen op Larenstein.
Op mijn 16e wilde ik boswachter worden. Omdat
die opleiding alleen in Velp gegeven werd en mijn
ouders mij te jong vonden om op kamers te gaan
heb ik eerst middelbare tuinbouwschool gedaan.
In 1986 ben ik toen naar “de BCS” gegaan, waar ik
cultuurtechniek volgde. Vanuit de lessen
waterbeheer en hydrologie kreeg ik fascinatie
voor water en de stroming van water. Het
wiskundige en statistische deel lag me wel. En
grondwater, dat zie je niet en toch is het
belangrijk.
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En wat maakte dat je er bleef plakken?
In het derde jaar liep
ik stage. En ik wist al
dat ik bij een drinkwaterbedrijf
wilde
werken. Mijn eerste
stage liep ik bij Tauw.
Govert Geldof was
één van mijn begeleiders daar. Daarna
volgde een stage bij
1966: geboren in
de Veluwse NutsbeZegge
drijven. Ik mocht mee1986: MBO, hovenier
lopen bij het maken
1991: BSc. Hydrologie
van drinkwaterputten,
en waterbeheer
grondwatermodellen
(Larenstein)
bouwen. In die tijd
1998: MSc. Hydrologie
heb ik veel geleerd. En
en waterbeheer
mijn fascinatie voor
(WUR)
grondwater werd al2016: Officier KMA
leen maar groter.
2011 - 2018 Tij.,
Toen wist ik het zeker:
zelfstandig adviseur
ik wil hydroloog wor2013-2018: voorzitter
den. Ook zo’n mooi
WaterForce
woord trouwens…
2018: start Waterprof,
samen met Ronald
Wat is hetgeen waar
Hemel
je het meest trots op
bent, iets dat jij specifiek voor elkaar gekregen
hebt, in één van de werkgebieden waar jij actief
in bent?
Eigenlijk best veel. In mijn begintijd het meest
trots dat ik een samenwerking tussen KWR en
Wasserbetrieb Berlin opgezet heb. Door in een
internationale context te werken leer je veel, ook
over jezelf. In die tijd heb ik een handboek voor
waterwinputten geschreven. Het is nog steeds de
standaard.
Het meest trots ben ik als iets wat ik bedenk ook
uitgevoerd wordt. Zoals het strategische plan voor
de drinkwatervoorziening in Limburg, Lumbricus
en
de
samenwerking
tussen
Defensie,
Rijkswaterstaat, de Waterschappen en de
veiligheidsregio’s op waterveiligheid.
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Waar heeft de wereld het meest behoeft aan,
op dit moment?
dat mensen gemeend aardig zijn tegen elkaar.
#doeslief
En op het gebied van water?
Ook in de waterwereld is er behoefte aan
wederzijds begrip. Door elkaar te begrijpen en
te respecteren komen we verder.
Wat is het spannendste dat je ooit gedaan hebt,
in je leven (en dat je met ons wil delen ;-)?
Dit is een lastige. Misschien wel dat ik al 30 jaar
gelukkig niet getrouwd ben met Anita. Tijdens de
reizen die we maken zijn er altijd spannende
momenten en ervaringen. Bijvoorbeeld de glazen
brug tussen de Petronas Torens in Kuala Lumpur.
Best heftig als je hoogtevrees hebt. En het starten
als zelfstandige en nu samen met Ronald Hemel
Waterprof in de waterwereld zetten. Spannend en
zeker ook leuk.

elkaar 4 tot 6 keer per jaar (kunnen) ontmoeten. Als
je elkaar ontmoet ontstaat er altijd een nieuw idee,
een verbinding of gewoon een goed gesprek.
Zijn er gebieden op het vlak van waterbeheer waar
nog beslist meer onderzocht en ontdekt moet
worden?
klimaat, voedsel, energie. Alle grote transities waar
we binnen Waterprof ook aan bijdragen. Er is zoveel
nog te ontdekken om ook in de toekomst op deze
aarde te kunnen (over)leven.
En de laatste vraag: Wie wil jij de volgende keer
geïnterviewd hebben?
Lisette van den Bos. Noot: Even door de ledenlijst
gescrold. Zie ik ineens nieuwe mensen, die ik niet
ken. Dat is vreemd voor mij 😉 zeker mooi!

Nieuwe leden!
Door Frank van Dien

En heb je ook iets speciaals dat je nog graag zou
doen (of gedaan zou willen hebben), qua werk?
Ik zou graag nog eens projectdirecteur willen zijn
van een landelijk programma. Daar moet dan wel
water in zitten. 😉
Wat doe je het liefst in je vrije tijd?
Ik geniet van locatietheater. Geniet van het gezin
en samen op pad, reizen. Roeien is mijn favoriet.
Op een zonnige voorjaarszaterdag over de Dieze
en de Aa roeien met mijn ploegmaten. Daar kan
niets tegen op. Een rondje hardlopen door het
Bossche Broek, zeker nu het voorjaar er aan komt!
En zijn er dingen die je best zou willen doen maar
waar je maar niet aan toe lijkt te komen?
Ik had bedacht om in 2016 met het gezin voor 4
tot 6 maanden de wereld over te gaan. Niet
gelukt, maar de droom blijft. En ik ga er niet mee
wachten tot mijn pensioen.
Waarmee zouden we onze vereniging nog beter,
doeltreffender kunnen maken?
Het WaterForce café, een vast moment op een
wisselende plek in het land waar Waterforcers
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Sinds november 2018 zijn er de volgende leden
bijgekomen:
 Maarten van Schijndel
 Erik Siebelt
 Hugo Oosterkamp
 Erik Hutcheson
 Ed Muller
...waarmee het ledental op 77 staat.
We vinden het heel leuk om hier alvast kort
gelegenheid te geven om deze mensen aan jullie
voor te stellen. Maar ja, zoals drukke zelfstandigen
betaamt: ze waren niet allen tijdig in staat om hier
volledige medewerking aan te verlenen; je kent
het wel: druk, druk, druk en/of in het buitenland.
Maar we hadden er toch nog net een paar bij de
staart te pakken:
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Erik Hutcheson,
Hutcheson Advies
Engineering

&

In september 2018 heb ik
een eenmanszaak opgericht, met de intentie
om op termijn te groeien
naar een bescheiden ingenieursbureau. Ik werkte
op dat moment nog bij Waternet in Amsterdam,
als teamleider civiele techniek en bouwkunde.
Maar mijn droom was om een eigen bureau te
starten. Per november 2018 ben ik gestart met
een parttime opdracht bij de gemeente
Amsterdam, Ingenieursbureau. Dat is vanaf 1 april
nagenoeg fulltime geworden. Er ligt een grote
opgave in Amsterdam.
Mijn intentie is: volledige projecten te draaien op
gebied van civiele techniek zoals poldergemalen,
vismigratievoorzieningen en dergelijke. Naast
projecten zijn er ook ideeën voor volledige
ontzorging op gebied van assetbeheer. Installaties,
gebouwen en terreinen volledig in kaart brengen,
beheer- en onderhoudsplannen, cashflow
prognoses en organiseren van het onderhoud.
De doelgroep voor de te leveren diensten zijn
hoofdzakelijk provincies, gemeentes en waterschappen. Persoonlijk vind ik het ook heel leuk om
creatief na te denken over detailoplossingen,
vooral als het lastig wordt buiten de gebaande
paden. Ik zie aannemingsbedrijven ook als
potentiële klanten.
Lopend project
Binnen het programma constructieve veiligheid
bruggen (PCVB) ben ik onderdeel van een
projectteam dat zich bezig houdt met
wetenschappelijk onderzoek naar houten
funderingen van bruggen en kades. Doel:
verbeteren van de methode om bestaande
constructies te toetsen op constructieve veiligheid
en restlevensduur. Dat doen we in samenwerking
met de gemeente Rotterdam, die de
proefbelastingen uitvoert en kennisinstituten TU
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Delft, Deltares en Stichting Hout Research (SHR).
Mijn taak daarin is: opstellen van een draaiboek
met input van de wetenschappers, ontwerp van
de proeftuin, afstemming met de omgeving,
vergunningen,
begrotingen,
contracten,
uitvoeringsbegeleiding. Met een team van
collega’s bij Amsterdam die het tekenwerk en
constructieve rekenwerk doen.
Naast de proeftuin ben ik ook actief bij het
trekken van oude houten palen bij bruggen en
kades in uitvoering, om deze te onderwerpen aan
onderzoek naar houteigenschappen. En ik ben
gevraagd een full scale bezwijkproef van een kade
te organiseren in samenwerking met TU Delft en
Deltares die weer het wetenschappelijke deel op
zich nemen.
En dan vraagt Frank van Dien: wat is je focus?
Tja… Projectmanagement, IPM rollen: projectmanager, contractmanager, manager projectbeheersing, technisch manager.
Hugo Oosterkamp,
(hugo.oosterkamp@
sanitation.fund)
Hulpverleners
zetten
kaarten van Nederlandse
bedrijven in bij coördinatiemeetings in Mozambique (foto: RVO).

Water en sanitatie specialisten Hugo Oosterkamp
en Marij Zwart van Dutch Surge Support (DSS)
vertrokken naar Mozambique. Zij gaan, namens
de Nederlandse overheid, op verzoek van
internationale humanitaire organisaties, noodhulp
verlenen na de ramp met de cycloon Idai die 14
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maart over het land raasde. De cycloon Idai
zorgde voor een enorme ramp in het Afrikaanse
land. Zo zijn er de eerste gevallen van cholera al
vastgesteld en is er angst voor een malariauitbraak. Er is geen vloedgolf geweest maar door
de overvloedige regenval trad de rivier Buzi enorm
uit zijn voegen. Humanitaire organisaties zoals het
Rode Kruis en UNICEF, deelden snel drinkwater en
voedsel uit om de eerste noden van de bevolking
te lenigen. Nu verspreiden ze ook muggennetten
om een massale malaria uitbraak te voorkomen.
Verder over Hugo:
Meer dan 20 jaar praktijkervaring
en landelijke WASH-projecten.
leidinggevende posities van
teamleider met projectbudgetten
USD50M.

met stedelijke
+10 jaar in
manager of
van meer dan

Erik Siebelt,
Siebelt Infra.
Ik ben 40 jaar en sinds 6
jaar woon ik in het
Heelsums beekdal. Samen
met mijn partner en
zoontje van 1 jaar genieten
we daar dagelijks van de fijne groene omgeving.
16 jaar geleden: Saxion Hogeschool in Enschede,
Civiele Techniek. Vanuit de brede technische
inhoud heb ik me steeds verder gespecialiseerd in
de rol van projectleider. Eerst bij een klein
adviesbureau in de Achterhoek, later bij Royal
Haskoning. Na Haskoning heb ik een uitstapje van
5 jaar gemaakt als directeur / eigenaar van een
bedrijf in interactieve speeltoestellen voor de
openbare ruimte. Toen besloten om weer terug te
keren naar het oude vak: projectleider. Maar dan
wel als zelfstandige. Daar ben ik ondertussen 2
jaar mee bezig en doe ik erg leuke en diverse
klussen bij Waterschap Vechtstromen en de
gemeente Renkum.
Inhoudelijk variëren de
projecten van beekherstel en de bouw van
rioolgemalen tot reconstructies van asfaltwegen.
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Als zelfstandige kwam ik er vrij vlot achter dat ik
behoefte heb aan een netwerk van gelijkgestemden. ‘Collega’s’ die ook enthousiast en
gedreven zijn, en actief zijn in hetzelfde vakgebied. Waterforce blijkt zo’n club te zijn, waarbij
mijn indruk is dat de leden behoorlijk uiteenlopende kennis en specialisaties hebben. Dit geeft
mij het gevoel van ‘kennis in huis hebben’, zoals
bij een ingenieursbureau. Ik hoop dan ook gebruik
te kunnen maken van deze kennis. Daarnaast zie
ik kansen met het in de markt zetten van een
concept of methodiek. Met Waterforce hebben
we de kennis en slagkracht om dit te realiseren.
Kortom, het geeft me een hoop energie om bij
deze netwerkclub te zijn en ik kijk uit naar nadere
kennismaking!

Bijeenkomsten
De data van bijeenkomsten en trainingen vind je
op de website (www.waterforce.nl).
Zodra er iets nieuws bij komt mailen we jullie dit
als Nieuwsflits.

Reserveer in je agenda:
28 juni 2019
door Frank van Dien

Tja, dat lustrum overtreffen is wat moeilijk... En
toch: we gaan ons best doen. Voor de volgende
zomerborrel hebben we voor jullie in petto een
bezoek aan het Brabantse bedrijf Van Helvoirt
Groenprojecten. Een bedrijf dat zich bezig houdt
met tuinontwerp, -aanleg en -onderhoud. Niet
heel bijzonder, denk je wellicht, maar Bert van
Helvoirt is dat wel, het is een visionair, vind ik, met
een heel open mind voor kansvergroting. Op heel
veel domeinen: onderwijs speelt een rol op zijn
bedrijf, samenwerking is hem met de paplepel
ingegoten, denk ik
en het milieubesef is
diepgeworteld. Toen zijn bedrijfsgebouw uit zijn
voegen groeide moest er iets nieuws komen. Maar
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dat moest wel effe voldoen aan het BREEAM en
C2C gedachtegoed (niet te strikt, het mocht ook
nog béter zijn dan dat....) en hij stelde een
bouwteam samen waarbij hij de voorzittershamer
meteen overgaf aan het collectief. Kun je je er
iets bij voorstellen? Bouwteam+ heet de formule
en ik mocht er deel van uitmaken. We hopen dat
iemand van het bedrijf ons daar een verhaal over
kan vertellen. Ze hebben een paar prijzen
gewonnen met dat gebouw: 1e prijs Social
Innovation 2011, Eervolle vermelding Green
Building Award 2012 en BNA gebouw van het jaar
2013!
Zelf zal ik een verhaal vertellen over wat ik bij hen
heb gedaan. Mijn specialisme is helofytenfilters en
zij hebben er twee; de eerste is bijna een gewone,
de tweede is een (nog altijd) uniek, experimenteel
en revolutionair exemplaar dat echter al zeven
jaar doet wat het moet doen: afvalwater
omzetten in hergebruikwater om de toiletten mee
te spoelen.

Maar: het moet niet alleen een dag van
uitdagingen en leren worden: daarna gaan we
naar de nabijgelegen abdij Koningshoeven (jawel,
de brouwers van La Trappe!) En daar krijgen we
een uitleg over hún unieke waterzuivering,
verzorgd door de specialist van waterschap De
Dommel, István Koller. Dan wordt het hoog tijd
om de productie van de brouwerij te keuren! We
raden jullie dat aan met mate te doen, of BOB's
aan te wijzen, want daarna zouden we graag met
jullie allemaal uit eten gaan.
Waar dat laatste precies zal zijn moeten we nog
organiseren, wel willen we graag van jullie horen
wie aanwezig zijn bij de drie stukjes van hele
zomerborrel:
1) Van Helvoirt Groenprojecten
2) Abdij Koningshoeven
3) restaurant
Zoals gewoonlijk zijn jullie reiskosten en -organisatie, alsook de kosten in het restaurant voor
eigen rekening, voor de rest zorgt de vereniging.
Kijk of en hoe je kunt carpoolen, dan begint het
netwerken nòg eerder!
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