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Jaap Bronsveld van Waterschap Rivierenland aan het woord over zijn rol als grasregisseur bij 
STOWA. Hij vertelt over zijn bijzondere functie en zijn drijfveren in het werk. 
 
‘Eigenlijk heb je dus een driedubbele rol?’, vraag ik, op zoek naar de invulling van de functie  
grasregisseur. ‘Goh zo heb ik het eigenlijk nog nooit bekeken, maar ja, dat heb ik’, antwoordt Jaap 
lichtelijk verbaasd.  
 
Jaap is zoals hij het zelf graag verwoordt een verbinder. Op Jaap’s visitekaartje staat dat hij een 
specialist is. Door zijn rol wordt hij echter gevormd tot generalist. ‘Ik krijg energie van het  
verbinden van mensen’. Dit doet hij op allerlei manieren. De handreiking grasbekleding  
(https://handreikinggrasbekleding.nl/) is daar het mooiste voorbeeld van. Het is een  
kennisplatform over grasbekleding op waterkeringen. De handreiking biedt waterkering  
beheerders, projectleiders, adviesbureaus en ecologen een ondersteuning bij het dagelijks werk 
aan grasbekleding op waterkeringen. Ultieme utopie: een wereldwijde bekendheid voor de  
handreiking, wat dan echt een begrip is. Als we kijken naar successen van de handreiking, die in 
maart online is gegaan, hebben we het vooral over quick wins. Snel inspelen op de droogte, door 
de handreiking te raadplegen, maar ook een start voor nieuwe medewerkers om feeling met het 
onderwerp te krijgen.  
 
Van kleins af aan vinden we Jaap al terug rondom een dijk. Opgegroeid langs de dijken, daar altijd 
spelen en zelf noemt hij zichzelf gelukkig wanneer hij voet op de dijk zet. Die liefde voor de dijk 
heeft ertoe geleid dat hij in de rol als grasregisseur is gekomen. Terug naar die rol van Jaap. Die 
driedubbele rol houdt in dat Jaap een aanspreekpunt is voor mensen die hulp nodig hebben,  
vervolgens die mensen gaat verbinden aan mensen met een eventuele oplossing en tot slot de 
gevonden probleemoplossing door deskundigen laat valideren en publiceert in de handreiking. De 
handreiking is actief en dynamisch, het is de bedoeling dat mensen hem wijzen op eventuele  
fouten, of aanvullingen. Jaap wil de hele waarheid, niet een halve.  
 
Als we het hebben over plaagsoorten wil Jaap ons meegeven dat we nadenken over een  
verbinding tussen de terrestrische en aquatische plaagsoorten, wat een plek kan krijgen in de 
handreiking. Roepen om hulp wordt gehonoreerd: Jaap staat, als verbinder voor ons klaar. 
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“De handreiking geeft  
vooral quick wins als het 
snel inspelen op de droogte, 
maar ook een start voor 
nieuwe medewerkers om 
feeling met het onderwerp 
te krijgen.” 

Jaap Bronsveld, Waterschap 
Rivierenland 
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