
 

Water Werkt! 
Operatie: “vul de spons” van Beek tot Bamenda!  

 

Excursie voor TIONA/ El Mundo e.a. 
 

Door Marnix Cyriel de Vriend (Aquae/Aqua-δ Consult BV/Bifae Education/Tiona/El Mundo) 
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Stelling: water moet je leren omhelzen  

Maar veiligheid tegen overstromen MOET 



Berlin: holistische “Schwamm-Speicher”; & Ordnung muss sein! 
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Karachi febr ‘53. Hoe lang kunnen we blijven vechten? 

ur 
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United Kingdom: “Living with Floods” : not always fun!  

 

Newcastle 2012; Essex 2010; London 2011 
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But how can we survive with Climate Change? 

With sea level rise, increased pluvial, 

fluvial and marine dynamics!! 

 

How can we continue to have clean 

drinking water, cropping and preserve 

our assets?  
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Objectiviteit bestaat niet. Hoe komt dat ik denk zoals ik denk? 

• Vlaamse ouders 

• Opgegroeid op Walcheren: verhalen over DE RAMP  

 

• Dienstweigeraar bij Natuurmonumenten 

• Natuurambtenaar Delta en Waddenzee bij LNV Den Haag 

• Hoofd afdeling Kustvisserij LNV Den Haag 

• Adviseur consultant  bij Heidemij (Arcadis),  Royal Haskoning en 

Aqua-δ Consult BV 

• Organisator excursies voor Aquae 

• Ontwikkelingswerk Bifae Kameroen 

 

• Derde tenor bij El Mundo 

• Boer 

• Voorstopper bij Tiona 
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Aquae Nijmegen (sinds 2008, naast Royal Haskoning/Aqua-δ BV) 
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En nu wordt het serieus: 

 

Drie voorbeelden van nieuw denken 

1. Vanuit zee: deltawerken  

2. Via de rivieren: Lent/ Nijmegen 

3. Naar de bronnen in Beek  

 

 

Naar buiten!! 

 1 De zuidwestelijke Delta:  

 dweilen met de kraan open? 
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Oosterschelde (en Zuiderzee) eten zichzelf op! 
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God schiep de wereld maar de Nederlanders deden het zelf! 
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Hoe ziet Zeeland eruit zonder dijken en hoe als we ze nooit 

hadden gebouwd?? 

2 Rivieren: er tussenin 







Zakkend land in steeds hogere dijken: de lekkende badkuip?! 



Rivierpark, huidige situatie 
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Ruimte voor de Rivier! 2 Milljard investering vóór 1 januari 2015 

Dijken: nu veilig tot 15 miljoen liter water 

per seconde bij Lobith.  

 

Vanaf 1 januari 2015 moeten ze  

16 miljoen liter water/ seconde zonder 

problemen tegen kunnen houden 



Een ruimere jas voor onze rivieren: vul de spons! 

3 Bronnen en beken:  

De Oorsprong 



 Waarom  “Water Werkt in Beek en Ubbergen!”? 

Geopend op 24 maart 2003 door minister Veerman, een dijkgraaf, een gedeputeerde 

en een burgemeester die op die dag zelf het laatste stukje groeven 

 

• 340 miljoen liter water spa blauw water per jaar de riolering in 

• Zonde voor natuur milieu én portemonnee 

• Civieltechnische aanpak (voorkomen riooloverstort) vervangen 

door investering in natuur & (leef)milieu  

• Natte natuur, droge kelders en  

fraaier dorp 

• Economie = ecologie  
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Water onder de grond: je ziet het niet dus het is er niet?!? 

 



Rijkdom onder de grond: de essentie van spons Nederland  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raumentwicklung & Klimawandel, Berlin, 24 Oktober 2012 



Hoe “Water Werkt in Beek en Ubbergen!” & Resultaten 

 

Drie gebieden  

o Stuwwal: afkoppelen woningen en wegen 

o Stenen en groene beken in dorpen Beek en Ubbergen 

o Natuurfinale benedenstrooms met vistrappen en beken 

Wie? 

o 9 financiers van het Platform Toerisme Ubbergen tot EU POP kader:  

 € 3.700.000 investering 

o 8 advies(bureaus) en 5 aannemers onder leiding van Royal Haskoning 

Resultaten 

o 70 % verhard oppervlak afgekoppeld 

o Filosofenbeek, Elzen, Oorsprong weer zichtbaar 

o Wylerberg-, Mösschenberg- en Walburgse- maar geen Elandbeek 

o Natuurontwikkeling Polder van Beek en 4 vistrappen 

o Veel excursies voor: India, Bulgarije, Botswana, Z-Afrika & Tiona 
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Uitsmijter: een vleugje Afrika 

  

Kameroen: 6 à 8 meter regen per jaar tussen maart en november!!! 

o Als je je (lemen) huis of school niet begreppelt dan spoelt het in een 

paar weken weg 

o Boontjes op hellingen kun je alleen telen op heuveltjes 

o Water bewaren en gaan halen bij de rivier 

 

Bifae Education 

o Tabah School: graag uw bijdrage voor waterproject al aangelegd  

maar het werkt niet door problemen “in the catchment”  

 

Beeldjes door lokale Nso-artiesten uit Kumbo  

Schilder Joaquim Mbiydzmyuy 
www.aqua-deltamarnix.com; www.aquaexcursionsmarnix.com; www.bifae.nl   

 

 

 

 

http://www.aqua-deltamarnix.com/
http://www.aqua-deltamarnix.com/
http://www.aqua-deltamarnix.com/
http://www.aquaexcursionsmarnix.com/
http://www.bifae.nl/






Water omhelzen? Dank voor jullie aandacht! Vragen?  

 

 

Naar BUITEN!! 
Volg mij met de auto rechtsaf het erf af; bij vml 

douanekantoortje links; op splitsing linksaf; naar Beek; 

rechts aanhouden; P achter gemeentehuis (wit 

monumentaal pand op Rijksstraatweg).  


