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Voorwoord
Inspirerende voorbeelden. Verholen von gedreven mensen die onders omgoon met woter Projecten die duidelijk
moken hoe het onders kon. Doorover goot dit boek.

2l't'eeuw heeft ons dot duidelijk
voorgehouden en het kobinet heeft deze odviezen in belongrijke mote overgenomen. Zeespiegelstijging,
toenemendê rivierofvoeren, meer regen en verdergoonde bodemdoling vrogen door gewoonweg om.
We zijn het met êlkoor eens dot het onders moet. De Commissie Woterbeheer

Alleen don kunnen we onze veiligheid voldoende woorborgen en de kons op overlost zo klein mogelijk houden.
Meer ruimte voor woter en wotefbewust bouwen zijn doorbij onze sleutelbegrippen. Toch zullen ook technische
mootregelen zools dijkversterking en uitbreiding von gemolen, noodzokelijk blijven.
De nieuwe oonpok voorkomt dot veiligheidsproblemen en woteroverlost worden ofgewenteld op benedenstrooms gelegen gebieden. Dot lukt olleen ols de drietropsstrotegie'vosthouden-bergen-o6roeren'het leidend
ofincioe wordt.
Woter moet weer de ruimte krijgen. Door moet bij de ruimtelijke inrichting en het grondgebruik in ons lond
nodrukkelijk rekening mee worden gehouden. Een wotertoets op nieuwe ontwikkelingen is voortoon een
'must'- Woter ols ordenend principe biedt ook nieuwe konsen. Bijvoorbeeld voor meervoudig ruimtegebruik,
zools wonen op of oon het woter, recreotie en notte notuur

De nieuwe oonpok in het woterbeleid vroogt om een goede somenwerking tussen olle bestuurslogen. Met
de ondertekening von een overeenkomst lqten olle betrokken overheidsportijen woterschoppen, gemeênten,
provincies en rijk zien dot zij dit serieus nemen. Er worden onder ondere ofsproken gemookt over de opstelling
von regionole wotervisies en uitvoeringsprogrommo's.
Op veel plekken in ons lond zijn bestuurders, pofticulieren en bedrijfsleven ol een nieuwe weg ingeslogen.
Vook heel inventief en in goed overleg met bewoners en grondgebruikers. Dot zijn de porels von het nieuwe
woterbeheer In Íeite liepen zij ol op het nieuwe woterbeleid vooruitl Hêt is boeiend en inspirerend om door

wot over te lezen.
Tien door het woter gedreven mensen worden in dit boek oon het woord geloten. Doorbij

wordt oondocht

besteed oon wot tegenzot, moor voorol oon de succesfoctoren von 'hun' project. Stuk voor stuk voorbeelden

von hoe het onders kon.
Mede nomens de Unie von Woterschoppen, het lnterprovinciool Overleg en de Vereniging von Nederlondse
Gemeenten hoop ik dot deze voorbeelden von onders omgoon met woter u zullen inspireren. Goed voorbeeld
doet goed volgen!
De stootssecretoris von Verkeer en Woterstoot

Monique dê Vries

In de proktijk von clledog wordt enthous ost geëxperimenteerd met
nieuwe voTmen von woterbeheer. Woterbeheerders werken docrbij
somen met bewoners en met ondere grondgebruilters. Woter wordt in
de hoorvoten vostgehouden of geborgen. Dit boek beschrijft tien

voorbeelden met het doel om onderen te inspireren.
Vernieuwing von onze woterhoishouding is hord

De stortovereenkomst stelt ook voor om meer

nodig. Televisiebeelden von oveTstroomde stroten en

woter in de hoorvoten von het systeem vost te houden. Op dit moment wordt wotef nog v o rlolen,
wotergongen en gemolen zo snel mogelijk noor zee
ofgevoerd. Als vosthouden in de hoorvoten niet
mogelijk blljkt, kon worden ovefgegoon op berging,
bi roorbeeld in veÍgro-e boeze,rstelsel' o' r spe
ciole bergingsgebieden. Mochten ook hrervoor
geen mogelijkheden bestoon, don kon o snog wor

kossen spreken duide ijke

Woterbeheer 21'!'eeuw

tool. De Commtssre

pleit

noor oonleidlng von

woterover ost er bodemdolirg - voo een .lieu,/,r'

woterbeleid. Dlt nieuwe woterbeleid houdt in dot op
een ondere monier noor woter gekeken moet worden, nome jk: 'von woter keren noor woter occom-

moderen". Bij woter oDcornmoderen goot het zowel
om veiligheid ols om omgevingskwa llteit. Het woter
is niet rneer alleen een vijond woortegen wordt

gestreden. Het wordt een bondgenoot, een bondgeI

ool woor

Je o trld voor'zichrig

ligheid stoot immers

voorop

moer z1r de
moor woormee je ook

ree

soÍnen kunt werken.
De oonbevelingen von de Commissle WB21 ztjn

ue

bergen - oÍvoeren krljgt woter rneer rLrimte en
ontstoot veerkrocht om grote woterhoeveelheden
op te vongen. De kons op woteroverlost en schode
wordt zo kleine r.

)n

gfote ljnen zowel door rijk, provincies, woterschop
pen ols gerneenten overgenomen. Voor de uitwerking
s door genoemde overheden in

den gekozen voor de oude routine von snelle
ofvoer. Door gebruik von de beslistrop vosthouden

februori 2001 een

Hoewel de inzichten over het nieuwe woterbeleid
nog jong zjn, is men op veel plootsen in Neder ond

ol oon de slog gegoon.

Êr worden ideeên ontwik-

stortovereen komst ges oten.

keld en plonnen gemoo kt.

Woterbeheerders, zo ste t de storlovereenkomst, kun

Veel plonnenmokers richten zich op vormen von

nen vee duidelijker oon de mootschoppij oongeven
woor, gezien vonuit het woterbe ong, veilig en duur
zoom kon worden gebouwd. Tot nu toe worden woon'
w jken en bedrijventerreinen ontwikke d zonder vee

meervoudig ruimtegebruik. Vosthouden en bergen
von woter vroogt ruimte- Het woter moet immers
ergens op het lond een pioots krijgen, ook ol is het
tijdelijk. En fuimte is schoors en kostboor.

ultdoging voor woterbeheerders om rneer sturend te

Er bestoon ol voorbeelden von koppeling von func
ties, bijvoorbeeld veehouderijgebieden die of en toe
onder woter lopen. De boer krijgt er zo een bijver
dienste bij ols 'woterberger'. Koppeling von notuur

worden in ruimtelrjke ontwikkelingen.

gebieden oon woterberging ls een onder voorbee d.

respect voor de woterhuishoudkundige situotie. Dot

mookt de kons op woterover ost groter don tegenwoordig o s occeptobel wordt beoordeeld. Het is een

Velen denken dot dit het ei von Columbus is, moor
in dê proktijk blijkt dot niet elk notuurtype geboot

elders. Wonen oon het woter is voor veel Nederlonders een droom.

is bij onregelmotige overstromingen. Zo is inundo

tie in het voorjoor von weidevogelgêbieden niet
bevorderlijk voor de broedsels. Toch is er ol veel
somengewerkt tussen notuur en woter, denk bij,
voorbeeld oon de uiterwoordênprojecten longs de
grote rivieren, of de ontiverdrogingsprojecten.
Ook woter in de stod is een onderwerp dot ol longeÍ in de belongstelling stoot. In veel stedelijke
gebieden wordt gestreefd noor een duurzome
omgeving. Woter is doorbij een belongrijke foctor.
Bovendien blijkt dot huizen oon het woter meer
geld opbrengen don gelijkwoordige woningen

Opvollend is dot zowel in het idee von drijvende
woningen ols in dot von de drijvende wegen het
vosthouden oÍ bergen von woter helemool geen
orgument is. Beide innovotieve ideeên hebben kennelijk ol zoveel voordelen in zich dot het noemen
von de voordelen voor het nieuwe woterbeleid niet
meer nodig is. Nieuw woteíbeleid schept niet
olleen een betere veiligheid voor de toekomst,
moor creëert ook condities voor innovotieve ontwikkelingenHet denkproces over het nieuwe woterbeleid komt
longzoom op gong. We ztn er nog niet oon gewend.
Er is

tijd nodig om ideeën te doen rijpen. Dit boek stelt

de vroog wot de ervoring is in het veld. Welke vorm
krijgen investeringen in projecten die woter vosthou
den of bergen? En hoe wordt het nieuwe woterbeleid
gekoppeld oon ondere vormen von grondgebruik?

Door het ministerie von Verkeer en Woterstoot, de
Unie von Woterschoppen, het Interprovinciool Overleg
en de Vereniging von Nederlondse Gemeenten zÍn

tien voorbeelden von het nieuwe woterbeheer verzo
meld. De selectie von deze voorbeelden is volgens een
oontol criterio verlopen (zie schemo):

.

PÍojecten zijn ol geÍeoliseerd of in uitvoering.

Verreweg de meeste projectên die vollên ondêr de noe-

mer'nieuw woterbeheer'zitten nog in de plonvormingsfose.

.

Het moet goon om inspirerende voorbeelden die op

ondeie plootsen in Nederlond novolging verdienen.
Mislukte projecten krijgen in dit boek geen ploots, ook

ol kon er misschien von worden geleerd.

.

Projecten zijn verspreid over de beslistrop von vosthouden - bergen - ofvoeren (zie de blouwgetinte kolom-

men in het schemo).

.

Píojecten zÍn verspreid over Pleistoceen Nederlond

(hoog) en Holoceen Nederlond (loog) (zie de rijen in
het schemo).

.

Zowel projecten in de stod ols in het londeli.jke
gebied (zie de rood- en groengetinte rÍen in het
scnemo).

Het schemo geeft een beeld von de verdeling von de
geselectêerde projecten over de criterio. Deze verde-

ling bleek niet oltijd even gemokkelijk. Zo is het
Bossche Broek een bergingsgebied ten behoeve von
de stod {Den Bosch) moor gesitueerd in het londelilke gebied. Het project ABC DelfJond besloot een
be ongrijk deel von de beslistrop.

stod/hoog

Dit hebben wij in

het schemo tot uitdrukking gebrocht door deze pro
jecten ove. verschillende cotegorieën !it te smeren.

Met de beschrijving von de tien voorbeeldprojecten
uit het schemo willen het ministerie von Verkeer en
Woterstoot, de Unie von Woterschoppen, het

lond/hoog

lnterprovinciool Over eg en de Vereniging von
Nederlondse Gemeenten u een oontol pore s von het
nieuwe woterbeleid ols inspirotiebron oonreiken- Niet
ols een olgemeen geldend voorbeeld dot overol

nogevolgd kon worden, moor ols signool dot veel
mogelijk is. De tien voorbeeldprojecten vormen de
vfucht von lokole en regionole initiotieven. De opstel
lers von dit boek hopen dot deze tien porels von cre

otiviteit en initiotief ook u inspireren om concreet

stod/loog

met het nieuwe woterbeleid oon de slog te goon.

lond/loog
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vosthouden

bergen

ofvoeren

Een robuust boezemsysteem met meer bergings- en ofvoercopociteit
Dot stoot het Hoogheemroodschop vcn Delf ond voor. De kons dot
kossen en woonwijken vol woter stromen wordt twee keer zo k ein. Op

weg noor een duurzoom én veilig wctersysteem.
De ene no de ondere kos ioopt onder wotêr. In het
glostuinbouwgebied rond's-Grovenzonde spelen zich

in de nocht von 13 op 14 september l99S dromoti
sche tofelen of. Noodpompen worden oongesleept,
moor er ls geen houden oon. De gêmolen kunnen de
regenbui von meer don 125 millimeter in 48 uur nlet
veTwerken.

Dot zoiets ooit zou kunnen gebeuren, wos bekend b]j
de rekenmeesteas en wos volgens de democrotische
spe regels door hoogheemroodschop en provincie o s
occeptobel beoordeeld. Mloor wle rekent er nou op
dot zo'n hoeveelheid woter indêrdood goot vollen?
De Westlonders in ieder gevol niet.

stijging betekent dot nogol wot. Inmiddels ligt een
pokket n'rootregê ên op tofel von 126 miljoen gulden.
In 2005 zol een beschermingsniveou zijn gecreêerd
dot tweerÍool zo groot ls ols dot von 1998.

Boezem
Grootste knelpunt in de woterhuishouding von
De flond is de beperkte ofuoer en bergingscopociteit
op boezemniveou. De meeste investeringen richten
zich don ooh op die twee ospecten. In het koder von
ABC De flond is een oontol pokketten rnet mogelijke

mootrege en in discussie gebrocht. Aod Overgoog
von het Hoogheemroodschop von Delflond, een

Boze vingers wijzen in de rlchting von het
Hoogheemroodschop von Delflond. Ze hodden eer-

belongrijke spil in het project, heeft veel von die
debottên met bestuurders en belongenbehortigers
meegemookt. Hem bleek grote eensgezindheid.

der moeten molen. Ze hodden de copociteit von de
boezemgemolen moeten vergroten, de koden moeten

"Vrijwel niemond kiest voor de louter technische
involshoek von koden verhogen en gemolen vergro

verhogen. Ze hodden.....

ten. Rêoliserên von colomiteitenberging blijkt bii
iedereen hoog op de verlonglijst te stoon, of het nu
goot om tuinders, notuurbeschefmers of wethoudêrs.

De schode loopt in de tientollen miLjoenen guldens.

De schodeofhondeling is nog niet ofgewikkeld of er
lopen wederom kossen vol woter (oktober 1999).

Gekozen is voor een mix von mootregelen die nouw
Er rollen geen koppen, moor er worden wel conse
quenties getrokken. Voorol door Deiflond.

Noodmootregelen.zljn niet voldoende. Zo snel mogê
lijk moeten de oorzoken worden opgespoord en moot
regelen voorbereid. Dot onderzoek vormt de stort von
het project Afuoer en Bergingscopociteit Delflond,
kortweg ABC Delflond. Over één ding bestoot Lrnoni
miteit: het risico von woteroverlost moet kleiner In tij
den von verstedelijking, bodemdoling en temperotour

oonsluit bij de odviezen von de Comm ssre
Woterbeheer 21"" eeuw."
Dfoge voeten houden, zonder de problemen bii de
buurmon op het bord te leggen. Zo omschrijÍt
Overgoog de essentie von het toekomstplqn. Er
gebeurt nlets oon de copocitêit von de poldergemolen, de koden von de boezem b ijven op hetzelfde
niveou en ols uitgongspunt is genomen dot de ene

woleÍh!isho!dkund ge eenheid zijn problernen niet
Írroq ofwefte en op de orlde.e.
Overgoog

oot

ever zien wot er wél goot gebeuren.

De nodruk komt te liggen op bergen von overto lig
woter en ofvoeren, zegt hij voorof "Ny'oor dot w flet

befgiÍig met een inhoud von nrlnimoo I m ijoen kuub.
Ovefgoog spreekt over zoeklocot es. maor h j loot er
qeen mrsverstoÍrd over bestoon: in deze buurt zol fet
moeten gÊbeuTenr wont hier is bij extrerre regenvo
de druk op het boezeftrsysteem en de kodcn hel
qrootst.

zeggen dot l-rct ospecl'vosthoLlden' is overgeslogen.

In de coramunlcotie

Bjc

def

e toekonrstige stedeiijke ontwikke ngen

zo vost

íiet

bewoneTs en logere ovedte,

is colorn teitenberging

een ngewikkeld vrooqstuk.

houden ocrn de c.rrde komen.'

Blj zo ets wijst iedereen iever noor de DUUÍÍTron. Aon

Doof hct gebied rljdend, b ijkt o gouw dot fikse
regenbLr en hier orm ddellijk leiden tot stijginq vcn

het hoogheemroodschop de took orr Lrit 1e lectqen
hoe vook heL woter zol binnenstrornen, hoe long von
te voren de bewoners woTden gewocr'schrwd, wie de

poldcr en boezempei en. Nergens ln Nederlond wordt

zo ftens ef qewoond en gÊwerkt.

Tussen de sieden,
kossen en wegen ltggen nog cen poof gÍoene po ders.
En d e z jn nu jLrist voor het woterbeheer von Delflond

schode veÍqoedt en voorol wooroÍn het o lemoo
nodig is. Not!Lrr ijk is er oppositle, zegt Overgoog,

!

neemt er de tijd voor.

te.ÍÍrote be ongrijk.
We rijcJen noor de Zwethzone, centrool ln De flond
gelegen H er wordt hct noodventiel von het woter
huishoudkundige systeem gerocht: een colom te ten

moor hij loot zlch niet

u

t het

ve

d sloon. De flond

IJe Zwethzone wordt ook benut o s ecologische verbln

dingszone. Het somenvclllen von deze twee bestem
mrnqen woterber'9tng ef notu!rontwlkke ing bete

kent volgens Overgoqg een extro kons, wont met

meervoudig ruimtegebruik kunnen de wensen von het
hoogheemroodschop én die von notuurorgonisoties
eerder worden gereoliseerd.

Zwo kke scho kel
We rijden noor het boezemgemool Westlond, een
von de zwokke schokels in het wotersysteem. Het

gemool pompt overtollig woter noor de Nieuwe
Woterweg. In het plon ABC Delflond stoot dot de
copociteit von het gemool wordt opgevoerd noor
24 kuub per seconde. Die extro copociteit kon
olleen worden benut ols de toestroom vonuit het
Westlond wordt verbeterd. Om die reoen woroen
de boezemkonolen verbreed. Ook hier speuren de
plonnenmokers noor een koppeling met ondere

ruimtelijke ontwikkelingen.'De hele inrichting von
het Westlond stoot ter discussie. In dot debot bren,
gen wij onze wensen in. Verbreding von boezemko
nolen is zo mokkelijker te verwezenlijken-"

Delflond kiest niet voor de mokkeli.jkste weg. De
louter technische optie - gemolen vêrgroten is

simpeler, goedkoper en sneller te reoliseren. Het
hoogheemroodschop wil echter toe noor een duurzoom systeem. Êen systeem woorvon colomiteitênberging onderdeel uitmoqkt, is uiteindelijk ook veiliger, benodrukt Overgoog, wont pompen kunnen

uitvollen en koden doorbreken. De betrokkên over
heden en mootschoppelijke orgonisotiês delen deze
visie- Allemool steunen zij het idee dot berging
vooíop moet stoon in het nieuwe wotêrsysteem.
Het oontol ruimteltke cloims op de resterende
open gebieden is groot. Verstedelijking en verkossing zetten door Bovendien zol het de komende
decennio voker en heviger regenen. ls het plon om
de ofvoer- en bergingscopociteit te vergroten niet
een gevecht tegen de bierkooi? Nee, zegt Overgoog

stellig, "Mede door de discussies over ABC
Delflond is jedereen er inmiddels von oveÍtuigd dot
woter een sturend element moet zijn bij ruimtelijke
ontwikkelingen. Het probleem moet bt de bron
worden oongepokt. Als hoogheemroodschop zullen
we door bovenop zitten.'

Het Bossche Broek, een belongrijk recreotiegebied vlokbij het centrum
von Den Bosch, is een ven de eerste grote retentiegebieden in
Nederlond. Hier kon een fiinke hoeveelheid woter worden gebufferd. De
kons dot de stroten von Den Bosch onderlopen, is ofgenomen von eens
in de honderd noor eens in de honderdvijftig joor.
De foto goot onmiddellijk de hêle wereld over.

Amerikoonse kronten plootsen hem op de voorpogino: een surfer op de A2 bij Den Bosch. Het beeld

stoot in het geheugen von woterbeheerders
geprent. Als gevolg von uitzonderlilk hoge woterstonden op de Moos, Dommel en Ao breekt op 25
jonuori 1995 de kode von het Bossche Broek door
en onmiddellijk stroomt het ochterliggende gebied
vol. De A2 komt onder woter te stoon. Twee weken
long is de weg geblokkeerd. Dit mog nooit meeÍ
gebeuren, stelt Rijkswoterstoot enkele weken loter.
Er wordt een Íorse hoeveelheid woter opgevongen,
moor het gebeurt té vroeg en té snel. Doordoor is
het effect von de tijdelijke woterberging op de situotie in Den Bosch minimool.
De hydrologen von de betrokken woterschoppên
kruipen ochter de computer en moken een plon- Zij
stoon oon de wieg von één von de eerste, grote
retentiegebieden von Nederlond.
Het idee ochter het íetentiegebied Bossche Broek is
eigenlijk simpel- De bouw von twee betonnen
inlootwerken mookt het mogelijk om de bergings,
copociteit von het gebied optimool te benutten. Als
de berging doodwerkelijk nodig is'wellicht
gebeurt dot pos over honderd joor zol een groofmochine op precies het juiste moment noor de in
1999 vostgestelde plek rijden en een got in de
kode groven ter plootse von het inlootwerk. En de
bewoners von Den Bosch zullen een zucht von verlichting sloken.

Ondergronds
VqnoÍ de stodswol von Den Bosch is een von de
inlootwerken deels te zien. Aon de ondere kont von
de grocht, het verlengde von de Dommel, steken ocht
betonnen polen boven de kode uit. De eigenlijke con
structie bevindt zich ondergronds. "Juist doorom hebben we een instructievideo gemookt", zegt projectlei,
der Jos von Duijnhoven. "De volgende generotie
woterschoppers moet weten hoe het inlootwerk gêopend en gesloten kon worden. We kunnen niet vertrouwen op mondeLnge over levering.'
Om de functie von het retentiegebiêd Bossche Broek

te begrijpen, is enige uitleg nodig over de woterstromen in dit deel von Noord-Bíobont. ln de stod komen
de Dommel en Ao somen in de Dieze. Vio de
spuisluis Crèvecoeur wotert de Dieze of op de Moos.

een hoge woteístond op de Moos is dot niet meer
mogelijk en wordt het woter ofgevoerd vio het
Bi.i

Drongelens Konool, om uiteindelijk bij Woolwijk op
de líoos te lozen.
Hêt oíwoteringskonool heeft een moximole ofuoercopociteit von honderd kuub per seconde. Op het
moment dot de oonvoer vonuit de stroomgebieden
von de Dommel en Ao hoger ligt don die honderd
kuub, ontstoot een probleem. Tot de jorên zeventig

von de 20't'eeuw liep het Bossche Broek don vol.
Kodes, die in het koder von eên ruilverkoveling zijn
oongelegd, blokkeren deze berging. Zo kon een pro,
blemotische situotie ontstoon voor de stod.

In 1995 b eek dot de kodes toch iets te loog wofen
oongelegd. Met de eerdergenoemde, plotselinge
gebeurtenis tot gevolg. De londerijen liepen vol, ter

rend. "Principe is om op precies het goede moment
de juiste hoeveelheid woter in te loten. Op bosis

wijl het echte hoogwoter nog moest komen.

doorvon zijn de inlootwerken geconstrueerd."
De constfuctie bestoot uit een betonfen drempel von

Holsoverkop werden in de stod noodvoorzieningen

45 meter ong en pillers met steeds zes meter

getroffen.

ruirnte. Op de pijlers liggen losse betonnen ploten. De

tLrssen

goten in het kunstwerk zijn opgevuld met grond. Bj

Evoluotie

hoogwoter grooft een kroon de oorde tussen de pij ers

"Uit de evoluotie von die gebeurtenis bleek dot met

weg. De hoogte von de wotefstond bepoolt hoeveel

een oonto relotief eenvoudige mootregelen een gere-

comportimenten opengoon. No of oop von het hoog
woter worden de betonnen ploten door een kroon
opgepokt en tussen de pijlers geschoven. Als het woter

gisseerd gebruik von de opvongcopocitelt von de
Bossche Broek mogelijk is', zegt Jos von Duijnhoven.

Hij is hydroloog en wos vonof de plonvorming tot en
met de Lritvoerlng nomens de drie betrokken woter
schoppen (De Domrnel, De Ao en N4ooskont) project

leider Kodes oon beide zijden von de A2 deze wer
den overigens ol in 1996 oongelegd , verhoging en
verbreding von de bestoonde kodes rondom het
retentiegebied en de bouw von twee inlootwerken,
dot wos eigen ijk olles, zegt Von Duijnhoven relotive

is gezokt, worden de ploten weer op de pijlers ge egd,

de goten opgevu d en de kode hersteld. Er is geoefend
en het stoot ollemoal op de instructiefilm. "Een oefe
ning op het droge", zegt Von Duijnhoven, "moor in de
werkelijkheid zol het net zo goon."

Hij loot het gebied zien. Veel weilond en not!urgebied, weinig gebouwen. Bewoners von Den Bosch

wondelen en fietsen hier groog. Een belongrijk deel
von de grond is in hqnden von Stootsbosbeheer en
Brobonts Londschop. De boerderijen die er stoon, liggen veelol op een terp. De bewoners von het Bossche
Broek zijn blijkboor

ol eeuwen voorbereid op de

komst von het woter. 'En doordoor is de bestemming

von het gebied tot retentiegebied ook relotief mokkelijk gegoon", zegt Von Duijnhoven. Woor nodig zi.in
mootregelen getroffen om individuele bewoners te
beschermen. Hí wijst op boerderij Out Herloer. Om
de gebouwen is een kleine kode oongelegd, Mocht

het Bossche Broek vollopen, don houden de koeien
orooe voeren.

Vroegtijdig
Von Duijnhoven spreekt over pro{ctieve plonvorming. Niet wochten totdot bewoners en belongenorgonisoties een bezwoorschrift indienen, moor vroegtijdig overleggen. Proten over het woorom, over de
mootregelen. En steeds weer uitleggen dot de bewoners uit het gebied eí feitelUk beter von worden- Von
Duijnhoven: "Of nu wel of geen sproke is von een
officieel retentiegebied, het gebied loopt bij extrême
woterstonden een enkele keer vol. Moor met behulp
von de inlootwerken en kodes bepolen wij zelf het
tijdstip en stroomt het gebied olleen vol qls het écht
noodzokelijk is. We kunnen de mensen dqn op tijd

woorschuwen en zo nodig extro mootregelen treÍfên.
Als.ie dot verhool goed vertel! ontstoot er vonzelÍ

begrip.'
Oqk is octief en open opgetreden noor de pers. Met
ols gevolg dot de bewoners von Den Bosch von elke
stop in de plonvorming en uitvoering op de hoogte
zijn gehouden. Dot heeft er ollemool toe geleid, dot
het retentiegebied in hoog tempo is gereoliseerd.
Op niveou vqn het stroomgebied von de Moos is het
Bossche Broek nquwelijks noemenswoordig. Op de
school von Noord-Brqbqnt is het dot wel. Zeker nu
ook hogerop in de beekdolen von de Ao en Dommel
mootregelen worden genomen om het woter longer
vost te houden. Zo is het wqterschop De Ao bezig
om tweeduizend hectore opvonggebied te zoekenMet de boeren wordt overlegd over een schodevergoeding-

Jos von Duijnhoven heeft het Bossche Broek ochter

zich geloten en werkt inmiddels eldeÍs.
Terugkijkend:'Een mooi project, voorol omdot het

gelukt is om de belonghebbenden nouw bij het proces te betrekken.'

De Bossche Broek

t--

Rob Schro uwen
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Boeren moken boeren enthousicst voor de ploctsing von een stuw. De
cen n,- do nndr.r rrr,-r- ^,/ÊTstofl In her n.ensnch ed vor Nede.lond en
België stoon er binnenkort tweeduizend. Het project Wotermoncgement
in het Benelux Middengebied heeft geen gebrek con deelnemers.
Alleen de oplettende voorbUgonger ziet 'm stoon.

nemers von het stuwenproject een pluim geeft. Een

Verscholen ochter lisdoddes en koninginnekruid doet

primo voorbeeld von woterconservering, von grens

hij ztn werki woter conserveren. Het woter dot ols

overschrijdende somenwerking én von plonning von

gevolg von de borrière in de sloot niet verder kon, zijgt

onderop, zegt De Vries in jonuori 2000 op een sym
posium in Hosselt.

de komende weken longzoom moor zeker in de grond
en zol zo de grondwotervoorrood oonvullen. Hier

wordt een buffer gevormd voor de woterbehoefte von

Wotermonogement in het Benelux Middengebied,

de gewossen tijdens het gfoeiseizoen. De beregenings

instollotie kon wot longer ln de schuur b ijven stoon.
Nog even en er stoon tweeduizend von derge ljke ve.

de officië e noom von het project. Negen V oomse en
Nederlondse portners uit vier provincies hebben de
honden in elkoor geslogen. Rob Schrouwen von de

plootsbore, door de boer ze f inste bore stuwen in

Zuide ijke Lond en Tuinbouw Orgonisotie is project-

Noord-Brobont, Limburg en Vloonderen. De mêeste

leide

zijn ol geplootst. Boeren zijn enthousiost. Zij bepolen

Het

zelf woor de stuw komt en wonneer hij doodwerkelijk
wordt gebruikt.

plootsing von vijftig stuwen - is in de loop von de
joren volwossen geworden. Al een ol in Noord

Boerenbestuurders holen hun collego-boeren over

Brobont beheren 1.200 boeren hun eigen st!w, woor
door op 90.000 hectore regenwoter wordt geconser

een stuwtje te plootsen. En dot is precies de reden

veerd.

dot het project succesvol ls, zegt projectleider

is

r.

project in

1997 begonnen rond Eersel met de

Rob

Schrouwen. Het ene no het ondere gebied meldt zich

Het project ste!nt op twee pijlers: longer voslhouden

oon.'Wij willen ook meedoen oon het stuwenpro

von woter op londbouwgronden en efficiijnter gebruik

ject', hoort Schrouwen oon de telefoon. Niet het oon

tol belongste lende boeren, moor de subsidie en dus

von woter door boeren en tuinders. Doel is een verho
ging von de grondwoterstond in dit zondgebied. Als

het oontol beschikbore stuwtjes is de beperkende foc

dot lukt, leidt de ogrorische sector minder schode

tor

door verdroging- Dot ge dt evenzo voor de notu!r in
het gebied. Doornoost heeft het gebruik von de stLr

De betrokken overheden en orgonisoties zljn êch

ter zo enthousiost over deze wjze von woterconserve
ring dot het project wordt uitgebreid.

Pluim

wen inv oed op de ofuoer von wotef noor beneden
stroomse gebieden. Het Limburgse woterschop Peêl

Het is stootssecretoÍis Monique de Vries von het

en Moosvo lei heeft eens uitgerekend dot zulke stuwen Íïits goed geplootst én gebruikt de ofuoer-

ministerie von Verkeer en Woterstoot die de inltiotief

piek ln een notte perlode met tlen procent verlogen.

Verleiding
Toch klinkt of en toe scepsis over het stuwenplon.

Wot doen de boeren ols de sloten vol woter stoon?
De meeste boeren kunnen de verleiding vost niet
weerstoon om een oontol plonken uit de stuw te
holen. Niemond die ze tegenhoudt. 'Te pessimistisch", meent Schrouwen. Toch wordt in het project
rekening gehouden met een verkeerd gebruik von

Schrouwen.'We meten de stijgíng von de grondwo
terstond, we berekenen de toevoeging von het oon
tol kuubs woter oon de grondwotervoorrood, we
meten de omvong von het gebied dot wordt bein
vloed door de stuwtjes. Vervolgens trekkên we conclusies uit de cijfers."

Duikers

de stuwen. "Boeren moeten leren om te hondelen

Er

op bosis von de grondwoterstond en niet op bosis
von het slootpeil. Dot is een kwestie von voorlich
ting en communicotie en door besteden we don
ook veel oondocht oon." De ervoring von
Schrouwen is dot boeren niet snel in poniek roken.

houden in de hoorvoten von de bovenstroomse
gebieden. [.4ootregelen ols ofsluiten von duikers,

Ook de betrokken woterschoppen zijn positief
gestemd. Wij geloven in deze vrijwillige oonpok,

meldt het woterschop De Dommel, onders zouden
we er echt niet zoveel tijd en energie in steken.
Notuurorgonisoties constoteren dot sloten diê
joren ong droog hebben gestoon, nu weer woter
bevotten. "Dot neemt niet weg dot we het effect
von de stuwen nouwgezet zullen meten', zegt

zijn meer monieren om het woter longer vast te

ophogen von slootbodems en dempen von greppels

worden in het koder von project genomen, moor
zijn oonzienlijk minder populoir bij ogrorièrs don
plootsing von stuwtjes. Ophoging von de slootbo
dem is een definitieve mootregel. Dot schrikt boeren of- De stuw kunnen ze zelf bedienen.
Rob Schrouwen

drooit er niet om heen. Boeren

nemen deel oon het proiect uit welbegrepen eigen

belong. Vosthouden von regenwoter spoort tijd en
geld. Minder beregenen en hogere gewosopbreng

sten, doorom tekenen ze in. Toch spe en eÍ ook ondere orgLrmenten. mogo von de ogronsche sector,
behoud von not!ua en voofkomen von woteroverlost
benedenstlooms; boeren geven oon dot ze dot ollemool belongrijk vinden, moor bovenoon het lijstje

voering von boeren en tuinders. "Het zoLr mooi zijn
o s boeren !it oogpunt von ondere mootschoppeilj
ke doelen extro mootfegelen nemen. N,4et een vef
goeding kun je ze oveT de streep trekken."

crguÍfleÍlten sioot het londboLrwkundlg rendement.
Vrijwil igheid stoot bij de p aotsbepollng von de
stuwen voorop. 'We kunnen hydrologen notuuflijk
aten berekenef wot de bÊste p ek is", zegt
Schrouwen. "l,4oor don kost het onderzoek meer
geld don de hele stuw. Wj k ezen voor het gezond
boerenverstond. Boeren weten uit ervoring woor de
stuw het beste zol fuÍlctioneren- De woterschoppen
weten dot ook- Somen komen ze eruit. Achterof
blijkt dat negentig procent von de stLrwen op de
goede p oots stoot. Door zijn geen compufefmode
len voor nodig."
Die visle wofdt beoomd door Hein Eiemons von
woterschop De Dommel. Vrijwilligheid we|kt goed
koper, sne ler én ls effectiever don een wetenschoppelijk verontwoorde oonpok von bovenof, zegt hij.
De droom von Schrorwen? Ffficiënt gebruik von
woter wordt een gewooÍr onderdee von de bedrijÍs-

Den Bosch
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De Hunze krijgt zijn oude meonders \Á,êêr lêr , r^ fên n rn hitie' < nrnior.t
wocr veel portijen bij zijn betrokken. Zo wordt voorkomen dot
ophiedso nê1 '^./nlêT rnzcnl5qgl 16gr het Zuid oordermeer en
Winschoterd ep stroornt. Minder verdroging en nieuwe konsen vooT
n

otte

notuuT.

Uitgestrekte oordoppelvelden en groslonden liggen
strok tegen het tolud von de Hunze oon. Het vergt

invloedrr,ke Were d Notuur Fords. De v sie s een
optelsom von projecten. Het ropport geeft voor de

nogol wot voorstellingsvermogen om hier een poten

HLrnze, het Zuld oordermeer en het Groningse deel

tiee notuufgebied ln te zien. "Het is in Nederlond
niet populoir om grote visles op te schrijven", zegt
Eric von der Bilt, directeuírentmeester von het
Drentse Londschop. "Toch is dot nodig. Als je je

von de beek ideeën voor de ontwikkeling von notte

eigen visie ondefbouwt en ef snel mee bent, moeten

moment welnig voor "Toch wos het stortpunt posl

onderen hem nog moor von totel zien te krijgen."

tief", zegt Von der Bilt zonder lronie. "We werden
gedwongen met een goede motivotie te komen en

In het Notuurbeleidsplon von 1990 ontbrok het

moesten portners zoeken. Droogvlok verwerven, bij

Hunzedol in zijn gehee. Gek wos dot rllet, wont het
dol wos bijno in zijn geheel londbouwgebied en de
provincie Drenthe kende nouwelijks notuurbeleid voor

voorbeeld bij de woter eidingsmootschoppijen. Dle
wlnnen gigontisch veel grondwoter Wij hodden een

deze streel(.

de Rood von Stote. Op een gegeven moment besloten we ons te concentreren op de overlop, wont

Het

r.:n eke

von het Hunzedo is niet meteen te zien. Het

loluur.

e

zerb.oekbossen. moeros. veervorming en

een beek die weer meondert.
Een mooi p on, rnoor de politiek voelt er op

dot

klossieke relotie met de woterwinners: veel zoken bij

zit onder de g'o rd rn hei hydrolog sche systee'f De

beide orgonisoties hebben be ong bij veel en schoon

Hondsrug, ontstoon ols stuwwal in de voor aotste !stljd, fungeert ols een enorm inzijggebied. Alle overtol i

grondwoter" De toenodering resu teerde in een convenant over notuurontwikke ing.

ge neerslog sljpelt noor het grondwoter. Dot woter is

Snoek

heel schoon, omdot de Hondsrug voor een fllnk dee

relict von de ljstrjd, komt het woter weer noor boven in

Een ondere be ongrijke portner is het woterschop.
"Het woterschop wos nog erg gericht op ofuoer en

de vorm von kwel. Zo vormen Hondsrug en Hunzedol

drooglegg ng ten behoeve von de londbouw.

bedekt is met bos. In het noostgelegen do, ook een

een hydrologische eenheid die nog helemool intoct

is,

zodot herstel von de notuurlijke looglondbeek mogelijk
is. Dot komt elde.s in Nederlond nouwe ijks voor.

Hermeondering vroogt een ondere benodering von
het wotersysteem. Meer vonuit de levensgemeen
schop- Dot gof êerst veel weerstond, wont de beek

wos net rechtgetfokken en onder controle. lVoor de

l1 1gg5 (ome- l-er Drentse en het Gro'1ingeÍ

ofgelopen vjf, zes joor is ook bij het woterschop veel

Londschop met de Hunzevisie, gesteund door het

ln het denken veronderd."
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ArgLrmenten goven de doorslog. Een notuurlijke beek

eigen systeem. In het Hunzedol kL.Lnnen we miljoenen

zorgt voor zuivering von het woter. Het slib sloot
neer, rletvelden fungeren o s helofytenfilters en zijn

kuubs vosthDuden."

ideool voor voortp onting von de snoek. Met de

Het woterschop is om, moor eist wel een veiligheids
gorontie. De hoofdwotergong b ljft doorom eerst nog

snoek wordt het woter schoner. De roofv s bejoogt

intoct. Bij een loge ofvoer leiden drempels het woter

nomelijk de brosem die de bodem omwoelt en het
woter troebel mookt. Op die monier wordt het pro

de meonders in.

b eem von de slechte

woterkwolteit n het

Zuidloordermeer opgelost. "Dot stoot 's zomeTs zo

Bi.j

hoogwoter is snelle ofvoer nog

to!t goot, is het droog
vlok onder de grondgebruikers weg", zegt Von der
Bi t- "Dot fisico ÍÍrogen we niet lopen."
steeds mogelijk- "Zodro het

loog dot de recreotie eronder lijdt. Don wordt ver
vuild woter uit het Winschoterdlep teruggehoold en

Rond 1997 zien ook gemeenten en provincie dot een

dot leidt weer tot groei von giftige b ouwolgen. Het
goede, gebiedseigen wotef loten we nu wegstfomen,
woorno vuil wotef wordt teruggepompt. A s je meer
woter vosthoudt, kun je ook meer noleveren uit het

konsrijke situotie is ontstoon. Op een gegeven
mornent vollen ollerlei p onnen en projecten somen.

Of het nu goot orn woterkwoliteit, notuurontwrkkeling, bosoonleg, recreotie of zelfs woningbouw. De
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Hondsrug is overbelost ols woongebied. Wonen in de
rondveendorpen is veel minder populoir. Vqn der Bilt
ziet mogelijkheden voor woningbouw, bijvoorbeeld in
de vorm vqn nieuwe londgoederen, woorbij de bewoners meebetolen oon notuurontwikkeling.

Werkvloer
Cruciool voor de plonnen von het Drentse
Londschop is het project Annermoeros-Duunsche
Londen-Elzemoqt. De ombities 2ijn groot. Zeven kilo-

Apenlond
De ogíorische sector is de portij die het meest inlevert. "Dot mookt ons geen grote vrienden, mooT we
overleggen wel oltijd op bosis von redelijkheid.' Hij
signoleert een verschil tussen de opstelling von de
georgoniseerde londbouw en die von de individuele
boer. De boerenbond wi.ist er steeds op dot de londbouw meer grond nodig heeft. De sectoí moet
immers extensiveren. Toch hebben de notuurorgoni-

meter hermeonderen, overstromingsgebied, plos-

soties en het Bureou Beheer Londbouwgronden
(BBL) moor weinig moeite om grond te verwerven.

drosweilonden. En dqt qlles zonder dot het ten
koste goot von de boeren met grond noost het

ken duidelijke tool:'Onlonden' heten ze,

De oude nomen voor gronden longs de Hunze spre-

notuurgebied. De hydrologische consequenties zÍn

'Zuurlonden','Russenlqnden', Apenlond'. Geen oon-

doorgerekend en voorgelegd oon dê bêgeleidingsgroep woorin provincie, woterschop, gemêente,

duidingen voor hoogwoordige londbouwgrond. De
boer die een oude meonder in zijn weilond heeft of

ministerie von LNV, Drentse Londschqp, woterlei-

kompt met veel kwel, wil meestol grqqg von die
grond of. Zeker ols hem goede vervongende grond
wordt oongeboden.'Ons belong ligt in het
Apenlond, in de notte en weinig dÍoogkrochtige
veenlonden- Door heeft de londbouw iuist niet zo
veel belong bij."

dingmootschoppij en londbouworgonisotie NLTO
woTen vertegenwoordigd. "Weerstonden worden

oon de bosis opgelost," stelt Von der Bilt. "Dot lijkt
veel tijd te kosten, moor in een loter stodium goqt
olles soeoeler."
Von der Bilt spreekt over het Drentse model. "Veel
vizier en pos goon uitvoeren ols er overeenstemming

Vijf joor geleden werd de Hunzevisie gepresenteerd,
Een qmbitieus plon met veel deelprojecten. Inmiddels

is, met erkenning von de verschillende belongen."

is een

investeren in het voortroject, oveÍleggen met open

groot deel von die pfojecten in uitvoering.
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Een bouwlocotie von dertigduizend woningen met een zelfstondig
functionerend wctersysteem, In Leidsche Rijn worden de contouren
zichtboor. Terug nocr hoe het vroeger wos, met hoge peilen in de

winter. Moor nu met een uitlootklep. Meer notuur, meer recreotie én
meer be ro in o.
Volgen olle bewoners de odviezen op? Notuurlijk niet.
Sommige nieuwe bewoners bouwen teírossen over

hun loten zien wot elders gebeurt En dot blijkt te

een ecologische oevet ze loten hun hond poepen op
plekken woor het njet mog of zetten toch een schut-

Regenpijpen

ting von ge-rmpregneerd hout in hun ochtertuin.
"Door moet je niet von in poniek roken", zegt Ton

De ontwikkeling von de Vinex-locotie Leidsche Rijn
is in een beginstodium. Begin 2001 zi.jn enkele dui-

Auee. "Niet elke hondendrol of druppel olie is funest
voor het wotersysteem. Slimmer is te onticiperen op

zenden nieuwbouwwoningen opgeleverd Toch kon
iedereen nu ol zien dot hier op een Innovotl€ve
monier met de woterhuishouding wordt omgegoon
Regenpijpen lopen uit in een betonnen goot woorno

dot gedrog. Bijvoorbeeld door die terrossen zelf oon
te leggen, moor don op een monier die occeptobel
is-"

De opmerking is tekenend voor de monier woorop
Auee ols lid von het projectbureou von de nieuwe
woonlocotie Leidsche Rijn de ofgelopen joren heeft
gewerkt. Vernieuwend omgoon met woter bij de
inrichting von een nieuwbouwwijk, zeker op een loco-

tie woor deftigduizend woningen komen te stoon,
betekent risico's nemen, experimenteren en vooÍuitlopen op dingen die mis kunnen goon.
StedenboLrwers, projectontwikkeloors en ook ombte-

het woter vio de voortuin noor de stfoot loopt, hier
en door liggen zogenoemde wodi's woor regenwoter infiltreert in de bodem, de woterportten zijn von

flink Íormoot en voorzien von ecologische oevers.
De spirool von woterofvoeÍ in de winter en -oonvoer in de zomer is hier doorbroken. Leidsche Rijn
is op weg noor een zelfstondig functionerend
wotersysteem. Aonvoer von gebiedsvreemd woter
uit het Amsterdom Rijnkonool wordt tot een mlnF

noren von gemeenten en provincie boseren zich vook
op de hun vertrouwde rekenmodellen, is de ervoring
von Auee. De gemiddelde bouwondernemer wil zond

mum beperkt. Tochtig procent von de verhorde
oppervlokte wordt niet oongesloten op de riolering
Regen die in de hogere gedeelten volt, stroomt

rijden en beton storten, zo snel mogelijk. Eij de ontwikkeling von Leidsche Rijn is de woterhuishouding
uitgoond von notuurlijke rondvoorwoorden zools
hoogteligging en bodemstructuur een belongrijk

noor infiltrotieplekken en in de loge delen noor de
sloot. Zo buffert Leidsche Rijn het wqter voor de
zomer. Ook de zuivering vindt in het eigen gebied
ploots. De riolering wordt olleen gebruikt voor echt

uitgongspunt. Dot vroogt een ondere monier von
denken. De medewerkers von het projectbureou hebben vook op erg longe tenen gestoon Auee heeft zê

vuil woter.

meegenomen noor ondere Steden, ondere londen,

Dot klinkt srmpeler don het is Br.rffering von regen
woter betekênt dot het woterpêil flink zol Íluctu-

.',

')

eren. Hct systeem moet door tegenop gewosseÍr zijn.
Er is 175 hectore voor gerese.veerd. lVoor het goot
om vcel JneeÍ don ru mte. Bij de he e inrichtinll von
de

wijk

von strootsteen tot

regengoot koÍrt

de

den sleeds vo woter. Door moet Je op feogefen. We
hebben grind toegevoegd, zodot het woter sneter
wegzokt. lnmidde s is de wodi begroeid en leidt de

Lewu re rg tot ee1 ..rpllete trtilttoriF.

dndere Ínonier von denken tot uiting.

Experimenten
Ton Auee heeft nomens de voormolige geÍteenre

Vleuten-De Meern enkele joren meegedrooid in het
projectbLrreoLr Le dsche Rijn. Hij wijst er.op dot innovo
ê i .'êde tllÊ wo ê ,yrterer ! oogl or- e\pe. re.t

ten, Over zLt ver ng vofl wqter in rietve den, aot stoon
oveÍ qedro9 von bewoners, ls nog niet olles be[end.
Vrndoor dot in de Vleutense w1k De Tol is proefge
dfooid. Strootstenen z jn hier woterdoof oreno en de

Woningen en tuinen mogen nret onder woter open,
dot rs Lr tgongspLrnt von het n eLrwe wotersysteeÍi in
Leidsche Rljn. [Joorom kent het systeem tol von
noodvoorz eningen. ln de strotef zijn de putten verhoogd oongelegd, zodot het regenwoter bij een uitzonder jke bul olsnog vio een ondergrondse buis
noor de s oot kon stromen. /n de poden tussen de
won ngef ligt een soortge ijk over oopsysteern. ,,Zol
zelden worden gebruikt, rnoor wos voof de occepto

wegen iggen schuin - 'op één oor', zeggen de kenners

tle esscntiee ", zegt Auce. Het systeem kon teqen
een stootje, weet hij. SterkeÍ nog, ofvoer vlo het rioo

, zodat btj eell stevige bu het woter oÍstroomt noor
plootsen woof het longzoom ln de bodem zr:kt. Deze

leidt eerder tot oveTstroming. In die situotie wordt
het woter no een fiinke hoosbui veel sne er ofge

wodl's wetden riet direct met opploLts begroet. Auee:
"ln het begif pfotesteerde de burrt. De wod s s1oÍj-

vo(rd wooÍb. de copo,.itei vor hel
volgens tot problemen leidt.

orrrzr- r .er ver

Duurzoom
In hct zogeÍioemde N4oster plon Leidsci.te R Jn (Jot
de gemeenteroden vof VleLrten-De N,4ecrr en

Utrecht ln 1995 vostste erl, is het wotersysteem
ecn von de pijlers Er nroet duui:oom tvor.den
omgegoon met de bes.ihikbore wotcrvoorrood, zeg
gen rle bestuurdcrs op doi moment. lf i997 krijgt

"Nergens qebeurt het op zo'n grote schoo en rnet
zu ke eervoudige techniekerr 5impe heid is de

krochl voI het wotersysteem in Leidsche Rljn. Dot
neeÍnt niet weg dot hee wot hobbels Tlln genomcf.
Er foeft moor ergens eeI p.oblecnt te ontstoon
mel b ologischc zoiveí ng en k vind de krcnten
kn

ipsels op nri.jn bLr.eoLr."

hel wotersysteem honden en voeten en clon ont
5toot op enke e plekken wot wfcvel, constoteert
ALree ochterof. ' dec en en uitgongspLrírten ever-en
geen discuss c op. Moor ols er tekeninqen op tofcl
igqen, blijkt dot de civiel lngen etlrs hun iormules
Ínoeten losloten. Dot kost moe te. DirecteLrr R ek
Bokker von het projectb!reou heefL cloorbij een
ro gespee d "

belongr jke

Het wotcrsysleern von Leidsche Rijn is in oonleg
wot duurder dorr een gcngboor systeem. Dot zit
hem voorol in het ruimtegcbr!ik. Voor oe opvcng
von woter in vijvefs en zu verinct in biezenvclden
zln nu eennlool vtefkonte metefs nod g. Om oevers
te loten luÍrqefen o s cco ol; sche verb ndingszone
wordt geko,'erl voor een bruq in p oots von eeI
donr. Aon de ondere kont lijn er oor. pusreÍr wírorop bespcringen mogelilk zijn, ste t Auce. lo kon cle
r ioo woterzlrivering kleiner worden gcboLrwcl en ziln
rrindel bulzen en pilpen nodig "Moor ge d s qeen
dools cqgevende foctor'. Duide ilk is dot we dit o e
mool wi en. Het s niet ol/emoo tot oe rootsre cent
dr',, qe ererd o . d,r' .t /oL \rr're

ten meef notuu.lijk wotersystecm vrcoctt om
rvr e 1de jl oe,r,nq Bewor r :- .Í ii!F- I p".
Gebruik von bestrijdingsmiddc en wofdt sterk ofge

r r

roden en in foideÍs stoot dot de overb ijfselen von
vuurwerk onrnidde ljk moeten lvofden opgerLt md.
Auee fe otiveeft het eftect van de..e odviezen:

"Nieuwkorrers,.ln meer gcïntefesseerd in winkels
en scholcn doÍr n woter. Begrljpei jk. In eei lotef
stod um zljr re fretef oonspreekbocr, bjvoorbeeld

vio bewoner

sqr oepe n."

lnfiltrotie von herrlelwoteÍ is íriet uniek. Biologische
vering in stedelijke gebieden ook n et. Toch
sprcekt A!ee oveT een !itroÍtder ijke oonpo[.
zLr

Utrecht

i:i

Erik Buschhriter
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De polder Bislicher Insel bi'1 het Duitse Xonten is ingericht ols
opvonggebied bij hoogwoter. Vijftig miljoen kuub berging erbij.
Nederlond profiteert doorvon en heeft om die reden het project mede
gefinoncierd.
Stroperigheid in besluitvorming wordt wel eens ols
een typisch Nederlonds probleem gezien Een gevolg
von de vele insprook en bezwoormogeliikheden
Moor Nederlond worstelt er niet olleen mee. Dot

loot de gong von zoken rond de po der Bislicher
tnsel ?ren.

Zo'n 215 joor geleden besloot Frledrich von Pruisen
een meonder von de Rijn bij Xonten - vonof Lobith
zo'n veertlg kllometer stroomopwoorts - door te ste
ken. De grillige bocht die zo werd ofgesneden, ver
ondde Longzoom. Het stuk lond tussen de doorsteek
en de oude orm kreeg de noom Bislicher Insel Longs
de nieuwe Rijn kwom een zomerdiik en de oude dijk
longs de meonder bleeÍ liggen.

Doorno kwom er longe tijd geen noodsittlotle meer

Tot 1993. Het hoogwoter toen werkte ols een belongrilke kototsotor en dot von 1995 nog meer. In dot
joor stroomde het gebied op een ongecontroleefde
monier vol en bleek de Meonderdijk net dertLg cent meter te hoog voor het opdringende woter- De nood
situotie in beide joren mookte een einde oon de stroperigheid. Uit een milieu effectropportoge bleek de
dijk verder weg von de Rljn beter voor de bescher
ming tegen hoogwotef èn voor notuur en mllieu. ALle
bezwoorprocedures werden ofgekopt.

Struikelblok

Rond 1903 viel ol de conclusie dot de mensen qchter Nu de kogel eenmool door de kerk is, worden de
die oude dijk gevoor liepen bij hoogwoter. Een hoge- zoken met Duitse voortvorendheid oongepokt. Een
re dijk wos dus nodig. Vervolgens ontstond de discus- omvongrijk pfoject woorbij meerdere doelen zijn
gediend: grotere veiligheid von omwonenden, mee.
sie of die strok tegen de nieuwe Rljn oongelegd
copoclteit voor berging von Rijnwoter ln tijden von
volgen.
Een
dismoest
of
de
oude
dijk
moest worden

Bislicher Insel. "De politiek wisselde steeds. Don eens

hoogwoter en notuufontwikkellng
In o[tober 2000 begonnen de werkzoomheden.
Begin 2001 is driekwort of, ondonks het notte weer
- een struikelblok bij dijkbouw. Door de oonleg von

dlcht tegen de Rijn, don weer verder weg." Zodro er
een concreet plon wos, bleken de beroeps en
bezwoormogelijkheden vrijwel eindeloos.

een holfronde di.jk longs de vroegere meonder von
de Rijn en het uitgroven von de gedêêlten die
woren dichtgeslibt, ontstoot een berglngspolder

Gfondeigenoren wezen met succes op hun e gen

woor vijftig miljoen kubieke meter woter in kon.
Een poor boerderijen in de po der ziin voor de oon
leg von de dijk o verplootst. Eén boerderii is
gekocht door de overheid, moor blijft voorlopig lig

von biino honderd ioorl
"De mensen díe hier wonen, wllden een dijk tegen de
Rijn oan", vêrtelt Bernd lsse horst, projectleider

cr.rssie

domsrechten.

In 1926 ontsnopten de 13.000 mensen ochter de
oude Meonderdijk

o

een keer op het nippertje.

ile

u

i!Ègí.rvcf po der kon 50 rniljo-"tl ]<!b eke rFet€r v/oter

b-ê,gen

gen. "De voormolige eigenoor mog nog 29 joor
blijven zitten", zegt lsselhorst. "Vrij von nuur, ous

Rijn is hersteld en delen von het gebied zijn uitge
groven. De groofwerkzoomheden leveren grote

die wordt slopend rijk."

hoeveelheden zond, leem en grind op, die weer
gebruikt worden voor de oonleg von de dijken. Zo
hoeft geen moteriool oongevoerd te worden.

De Bislicher Insel is ol het meest woordevolle
notuurgebied in de regio. Een belongrijke plek voor
wotervogels en een geliefde tussenstop voor win
tergosten zools gonzen. De inrichting ols bergings

polder wordt oongegrepen om het nog beter in te
richten ols 'wetlond'. De open verbinding met de

Deelstoot Nordrhein Wêstfolen heeft elf projecten
op het gebied von woterbergíng in de pijplijn. Drie
doorvon zijn in uitvoering. De snelheid von uitvoe
ring vorieert. Die is met nome ofhonkelijk von de

grondverwerving. "Onze minister heeft gezegd: we
doen het olleen op vrijwillige bosis", vertelt Erik
Euschhiiter, ofdelingshooÍd hoogwotêrbescherming
bi.i het Stootsliches

Umweltomt, de milieudienst von

de deelstoot. "Veel boeren zonder opvolgêr wochten don nog even of of de prijs verder stijgt". De
overheid wil of von het privébezit von dijken en ber
gingspolders om juridische en onderhoudstechni'
scne reoenen.

Stroomofwoorts
De dijkverhoging wos welkom, moor de keuze voor
extro woterberging heeft ook tot weerstond geleid.
Buschhiiter: "Mensen zeggen: woorom moeten wij
zoiets doen, dot is toch olleen goed voor de mensen stroomofwoqíts in Nederlond. Don zeggen wij:
we zijn een solidqire mootschoppij. We kunnen niet
von onderen verlongen dot zê stroomopwoorts
mootregelen voor ons nemen en zelf niets doen. De
extro bergingscopociteit von Bischlicher Insel is

niet olleen voor Nederlond von belong.
Stroomofwoorts no Xonten ligt nog een flink stuk
Duitslond."
Toch bestond ook bij Duitse ombtenoren longe tijd
de indruk dot Nederlond de problemen vooruit
schoof. "Er werd gezegd: Nederlond doet niets op
het gebied von woterberging. Ze hogen olleen de
dijken op. Nu weten we dot dot niet zo is".
Vàèr'1995 hodden Nederlondse en Duitse oveíheden bijzonder weinig contoct over hoogwoterbescherming. Nu bestoot er een Nederlondse-Duitse
werkgroep die informotie uitwisselt en gezomenliik
projecten oppokt. De Duitsers proÍiteren von de
somenwerking door bijvoorbeeld gebruik te moken
von een decision suppoít system, dot in Nederlond
is ontwikkeld,

De betere informotieuitwisseling over de grens leidt
overigens of en toe weer tot nieuwe weerstond. De
plonnen voor woterberging in de Ooi.ipolder veroorzoken onrust onder de burgers in de Diiffelt, een
Duitse polder die rechtstreeks oonsluit op de
Ooijpolder, Slechts een lqge dijk - ook nog met
twee goten erin - scheidt beide regio's. "Ze zetten
ons ondêr woter, klinkt het don', vertelt
Euschhiiter. Moo r ook dit leidt weer tot creotiviteit.

De Duitsers onderzoeken hoe bestoonde dworsdijken en hoge wegen borrières kunnen vormen,
zodot bij onverhoopte dijkdoorbrook niet olles in
één keer overstroomt. Een systeem zools de schot
ten in het ruim von een schip. Von die inzichten kon
Nederlond don ook weer profiteren.

z?

:

Het wotersysteem in het Friese De Skorlonnen is rodicool veronderd.
Het notuurgebied Oosterschor wordt een moeTos. In een gebied vcn
vierhonderd hectore goot de woterstond flink omhoog. Dccrdoor komt
de vervening weer op gong. Vonuit het gebied stroomt inmiddels
minder woter noor de boezem.
Het gemool Vierhuis pompt woter vonuit het gebied De

vook pompen don zijn voorgonger- Net voor de eeuw.

ringslongen te 2onnen. Osingo wijst op een peilschool. Het woterpeil in de sloot stoot in de winter
negentig centimeter onder NAP en in de zomer 210
centimeter onder NAP Moor die lootste stond zol

wisseling drooide het gemool nog gemiddeld 1800 uur

nooit meer worden bereikt. Het wotersysteem is

per joor. Het oontol drooiuren goot noor verwochting

omgedrooid: von ofvoer noor oonvoer De brede
sloot fungeerde tot voor kort ols ofvoerkonool voor

Skorlonnen in de richting von het Tjeukemeer. Het is
een nieuw gemool, moor hij zol oonmerkelijk minder

terug noor 1200 per joor. Op provinciole school levert
dit slechts een kleine bijdroge oon de vergroting von de
Friese boezem, mooí voor het notuurgebied

Oosterschor centrool in De Skorlonnen gelegen

is

de londbouwgebieden buiten het notuurgebied.
Osingo: "De sloot wos eigenlijk een droinbuis die het
hele gebied leeg trok. Een ingenieus systeem von

sproke von een omwenteling. Het woterpeil goot op de

gemolen, sloten en stuwen zorgt er nu voor dot het

londbouwgronden die in het oongewezen notuurgebied

oongevoerde woter voor een belongrijk deel in het

liggen, met een meter omhoog. En zo kon de veenvor-

notuurgebied blijft."

ming weer op gong komen,
De kern von het integrole woterbeheersingsproject
In hoog tempo is het project uitgevoerd. Een trotse

De Skorlonnen is de scheiding tussen het wotersys-

Sjoerd Osingo von het woterschop Eoorn en KliÍ loot de

teem von het notuurgebied en dot von hêt omliggen

resultoten zien. Een belongrijk deel von het notuurge

de londbouwgebied. Doordoor goot hêt woterpeil in

bomen

gen de kons te groeien in de peÍiode dot het gebied

het notuurgebied omhoog en in het ogrorische
gebied omloog. Dot lootstê is in termen von modern

longzoom verdroogde stoon met de voeten in het
woter. De komende joren zullen ze doodgoon en vervol-

woterbeheer geen ideole situotie. Hier is stevig
onderhondeld met grondgebruikers. En zo is gekozen

gens omwooien. De omwonenden hebben moeten wen-

voor een wotersyst€em dot oon beide belongen tegemoetkomt.

bied is veronderd in een moeros. De

ze kre

nen oon dot idee, moor stoon inmiddels positief tegen-

er gebeurt meer. Noost de vernotting wordt

over de beoogde notuurontwikkeling. Een kwestiê von

À,'1oor

goed en vook communiceren, zegt Osingo-

een ecologische verbindingszone ingericht en de

Adders

londbouwkundige verkoveling von de gronden buiten
het notuurgebied verbeterd.

Dwors door de Oosteíschor loopt een brede sloot.
Tegen de bosrond liggen in de zomer odders en

Om ol deze doelen te reoliseren, is meer don honderd hectore grond oongekocht en zijn bedrijven ver-
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plootst. Vonwege de specifieke notuurdoelen die wor-

tofel en er wordt von onderop helemool opnieuw

dên nogestreefd de cÍeotie von een moerosgebied

begonnen. Een gebiedsgerichte oonpok met een

-

is hier gêen sproke von integrotie von londbouw en

belongrijke rol voor boeren en omwonenden. De

notuur, moor juist von een strikte scheiding von

ogrorische sector occepteert vernotting von de lond-

beide functies.

bouwpercelen ín het oongewezen notuurgebied.

Rode

stift

Verdere drooglegging von het omringende londbouw-

gebied is de têgenprestotie.

Terug noor 1993. In het dorpscofé von Rottum hon

gen medewerkers von de provincie Fneslond een
topogrofische koort op von het gebied De

Normool gesproken wordt bij dergelijke projectên
gekozen voor het wettelijke instrument londinrichting.

Skorlonnen. Met rode stift is oongegeven welke lond-

Dot duurt te long, vinden de betrokken porti.jen.

bouwpercelen de komende joren oon het notuuÍge-

Provincie Frieslond, woterschop Boorn en Klif en

bied Oosterschor zullen worden toegevoegd. Plon is

Dienst Londelijk Gêbiêd tekenen een intentieverklo
íing en goon gezomenlijk oon de slog. Een comité

om het woterpeil in een brede zone oon de buitenzijde von het notuurgebied te verhogen om zo een

buffer te vormen tussen notuur- en londbouwgebied.
De hel breekt los. De boeren zijn voorol woedend
over de bufferzone. Het is een overvol, vernotting
von hÍn lond, met zulke ombtelijke plonnenmokeri.j
willen ze niets te moken hebben. De provinciole omb

von drie mon goot een gezomenlijk plon moken en
vervolgens uitvoeren. Arjen Bilijom - hij zit nomens
de provincie in het comité - spreekt over een uitzonderlijke werkwijze: "De drie portijen zeiden:'We
weten op hoofdlijnen wot we willen en goondeweg
lossen we de problemen op'. Dot wederzijdse vertrou-

tenoren trekken zich schiêlijk terug-

wen heeft stimulerend gewerkt."

In de moonden doorno proberen dê betrokkên portij-

O ve r

en tot een oplossing te komen. De wensen von de

Notuurlijk kwomen er beren op de weg, zegt Sjoerd
Osingo, de mon von het woterschop in het uitvoe

boeren, beheerder lt Fryske Geo en woterschop woÍ
den geïnventoriseerd. ledereen heeft wensen en de
verschillen lijken overbrugboor, Er wordt voor een
ondere oonpok gekozen. De bufferzone verdwijnt von

red

ingsk

ro

ch

t

rend comité. Te weinig geld? Europese Unie, ministe
rie von LNV en woterschop kwomen toch met vol
doende finonciën over de brug. Te weinig grond?

4')

l/et overredlngskrocht, crtfc

rn dde en en

ruil votr

pefceien lukte hel toch om het rcrtuurgebieC zijn
ge\4/enste onrvorig le geven. De ootste stlrkken n
'ret omgrensde not!urgebiec zijr nog in ogrcr sch
gebruik. "Ceen prob eerr", zegt Osiigo. "wi1 zorgen
ef rnet tljdeliike rn.rolfege en voor dot hrn percelen
n

ct ondef woter opeÍr. Wij kiezen rlct

vooT een

hulsconstf Jctie'
De bewoners hebben dccc,.,rer ke ijk inv oed gehod
op de inr chting von het Írotuufllebied. te|l dee von
ster

f

het notuurgebied (33 heciore) blijll !Jerese.vccrd
voof weldevoge s. Op deze plek, Íechl legenovel het
doÍp Rottufi, ontstoot geen moetos. De p onIlenmc
kers aespectcten n eTmee de \ryeÍls v(in flê o.lrwonPn
den orn een p ek te reserveren voor k evit en pink
steÍb oem. Om de betre'fende \deilondef is een
kcde qelegd wcordoor een oporte waterstootkundi
ge eenheid is ontstoon.
De s

elte

von het sLrcces von Skor cnnen? "De juiste

ef die met clkoor oon toÍel zetten",
"De
ene notuurbcscl'rermer joogt boe
ste t Os ngc.
ren onm dde liik in de gordijncn de onoere weet een
brug te s oon Dot qeldt evenzo vooT vertegenlvoordi_
mensen zoeken

gefs von boeren en von overheden. Het is ollen ao
rrcnsenwerk en wij hodderr de goede ntcnsen op het
ju ste nroment bij elkoor.

Jou re

Heerenveen

Skorlonnen

Leo den Otter

(4
.Joop Vinkenvieugel

Een flinke regenbui zorgt ol snel voor overbelosting von het riool. Vio

overstorten spuugt vervuild woter de sloot in. Bij nieuwbouw is dot
probleem op te lossen met gescheiden woterstelsels. In bestoonde
bebouwing is zoiets veel lostiger. Dordrecht kreeg het in de wijk
Luchtenburo ols eerste vooT erKoor.
Het wos zo'n mooi plon. Joop Vinkenvleugel von
het ingenieursbureou von de gemeente Dordrecht

loot het met enige spijt zien. Het regenwoter goot
niêt meeí noor het riool, moor stroomt vio goten
noor infiltrotieplekken. Dot zijn verdiepte plontsoe
nen wodi's - woor het woter weg kon zokken. De
ondergrond zuivert het woter. Dot goot doorno vio
een leidingensysteem noor een sloot. Zo wordt het
riool ontlost en komen er minder overstorten voor
die het oppervloktewoter vervuilen.
Veel gemeenten denken erover, moor Dordrecht
wos de eerste met concrete plonnen voor een
bestoonde buurt. Het werd Kinkelenburg in stodsdeel Sterrenburg.

Het is don 1997, Ondonks de beperkte ruimte bliken de ideeén technisch uitvoerbooí. De voorgeno
men herinÍichting von de wilk is een goed moment
om ook het nieuwe wotersysteem te reoliseren. Een
plon met een belongrijke winst voor het milieu.
Denkt de gemeente. En woorschijnlijk een flink deel
von de bewoners ook wel. Moor het loopt onders.
De informotieovond trekt veel mensen. Enkele fervente tegenstonders domineren de discr.rssie. "Ze
geloofden niet in het systeem, vonden het vies",
vertelt voorlichter Leo den Otter.'De discussie ging

voorolover meer porkeerplootsen. Het werd outo's
versus wodi's". Zodro het woord 'prutputten'voor
de wodi's in zwong komt, is het plon in feite von

tofel. De politiek besluit het vijfjoor in de ijskost te
zetten.

Goede les
Mislukt? Juist niet. In Kinkelenburg hoeft de
gêmeente het even niet meer te proberen. Moor het
is een goede les geweest. "We hebben bekeken wot

er in Kinkelenburg fout ging. De conclusie is dot op
zo'n ovond tweê, drie bewoners de onderwerpen
bepolen", zegt Den Otter. Von die ervoring is
gebruikgemookt in de volgende buurt, Luchtenburg.
'ln Luchtenburg hebben we de mensen eerst schrif-

telijk geinfoímeerd. Doorno hebben we drie dogen
long een portocobin op het centrole tropveldje
gezet en de mensen uitgenodigd longs te komen.
Zo hebben we ze op moot bediend. Je kunt ingoon
op specifieke vrogen en meegoon noor hun hois
om ter plekke te loten zien wot de mogelijkheden
zi1n."

Den Otter, Vinkenvleugel, de opzichter en mensen
von de Dienst Openbore Ruimte bemonden de portocobin. De persoonlijke benodering heeft gewerktHier zijn de bewoners enthousiqst. Von de 150
ll0 mee. Begin 2000 is olles

huishoudens doen er
ofgero nd.

In Luchtenburg is voor een ondere technische oplos
sing gekozen, vertelt Vinkenvleugel. Op zes plootsen
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liggen ondergrondse opslogvoorzieningen. Het zijn
stroken met kunststof krotten die no een buiveel
woter kunnen bergen. Een leidingenstelsel voert het
woter von de stroot en de doken noor de krotten_

..

doorgezoogd en ofgekoppeld von het riool- De zinken goten krijgen een rubberen cooting om zinkver,

zitten ruimtes tussen de stenen, woordoor het
woter kon wegzokken.
Bij een bezoek oon de wijk wordt meteen duidelijk
hoezeer het onderwerp leeft. Een bewoonster stopt
onmiddellijk op Vinkenvleugel en Den Otter of met
de vroog woorom het woter dot uit de droinogepijp
druppelt toch vook zo oronje is. l.Jzeroxide, conclu,
deert Vinkenvleugel, geen probleem. De processen
in de grond worden zichtboor nu olles niet meer
vio het riool weglooptOf de outo nog gewossen mog worden, vroogt ze.
Liever niet op stroot, zegt Den Otter. Niet olleen de

vuiling tegen te goon. Verder moet in sommige voortuinen worden gegroven om de leidingen te leggen.

gemeente moet zorgen voor schoner woter, de burger ooK.

Doorno infiltreert het longzoom in de ondergrond,
woorno het, ols de g.ondwoterstond te hoog wordt,
vio een droinogeleiding noor de sloot wordt
gepompr.
De bewoners moeten toestemming geven omdot er

oon hun huis wordt gesleuteld. De regenpijp wordt

Det

o

ils

Wie er geen oog voor heeft, ziet weinig bijzonders
oon de wijk. Moor de detoils geven oqn wetke
bewoners meedoen. Een zworte dokgoot en een
ofgezoogde regenpijp met een blodvonger erin.
Veel porkeêíplootsen zUn doorlotend gemookt. Er

Uit communicotief oogpunt wqs het experimenteren, moor ook technisch zijn grote hobbels geno
men. "Niemond wist hoe het moest', vertelt
Vinkenvleugel. 'Dit wos nog nooit gedoon in een
bestoonde wijk. Êen doel is steeds geweest om kennis te vergoren over deze technieken. Doorom krij,
gen we subsidie von de Europese Unte voor de
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De Aokvlooi-polder wordt toegevoegd oon de uiterwoorden von de

Moos en ingericht ols notuurrecrectiegebied. Meer dcn i5O hectore
extro ruimte voor de rivier én voor wotersporters. Lokool bestuur en
boerenbond hebben moeten wennen oon het
De georgoniseerde londbouw is eind joren zeventig
mordicus tegen- Hebben ze op het ministerie von

londbouw niks onders te doen? Een prochtig lond
bouwgebied ontpolderen en vervolgens onder woter
zetten, en dot voor een stelletje recreontên uit
Rotterdom, woonzin.
De grondgebruikers in de Aokvlooipolder zetten de hok

denis. Het heeft ollemool moeten gebeuren. Liever
loot hij zien wot er ol zichtboor is von de nieuwe
Aokvlooi. Er liggen enkele eilondjes, hier ên door is
een zondstrondle oongelegd en hoogsponningsmos
ten zijn versterkt om te voorkomên dot problemen
ontstoon ols het Mooswoter binnen stToomt.

ken in het zond en worden doorbij gesteund door hun

Stroks komen er wot wondelpoden in het gebied te
liggen. "Nee, geen verhording, het worden ioorzen

londbouworgonisotie en de gemeenterood von Dussen.
De plootseiijke bevolking weet nog goed dot de grond

poodjes", zegt Von Willenswoord. Ruige notuur loot
hij hier ontwikkelen, een nieuw stukje Biesbosch, wi!

meter voor meter is ontgonnen. De dijk om de polder
ligt er eigenlijk nog moor net. De strijd tegen het woter

dernis. [,4ensen met lokschoenen en nooldhokken
kunnen terecht op het uitzichtpunt.

is gepoord gegoon met bloed, zweet en tronen. Woor

bieten groeien, zol geen motorjocht voren, beslist het
lokool bestuur en stopt noor de rechter.

Een poor honderd meter verderop stoot boerderij De
Steen von Kloosteroord. De boer is gestopt en vertrok-

Meer don 25 joor loter is het pleit beslecht. De ontpoldering begint op 30 juni 1999 en in hoog tempo

ken. Het gebouw is in vervol. Duidelijk is dot hier
jorenlong geen onderhoud is gepleegd- De beheerder
von het gebied, Stootsbosbeheer, weet nog niet of het
pond wordt gesloopt- Misschien mog hier een ruine

worden kreken in de polder gegroven ên eên nieuwe
dijk oongelegd- Het zol niet long duren of de oude
polder behoort weer tot de uiterwoorden von de
Bergsche Moos en doormee is de Biesbosch ols het
wore vergroot. Volgens de computerberekeningen zol
het Aokvlooi-gebied één keer per joor meestfomen
ols onderdeel von het rivierbed. Medio 2001 zi.jn olle
doelen gereoliseerd: woterrecrêotíe, notuurontwikke-

ling en ruimte voor de rivier.

Strondjes
Projectleider Romke von Willenswoord is een tevre
den mens. Ht stoot niet long stil bij de voorgeschie-

ontstoon. Dot zou mooi zijn, een ogrorische bouwvol
ols cultuurhistorische verwijzing noor het verleden.

Geïntegreerd
Romke von Willenswoord von de Dienst Londelijk
Gebied in Tilburg heeÍt een dubbele took. Als londschopsorchitect is hij betrokken bij de toekomstige
inrichting von het gebied en ols projectmonoger is híj
verontwoordelrk voor de voortgong von de werk-

zoomhedên. Een fontostisch project, vindt hij. "Woor
vind je elders in het lond een project woor recreotie,
notuurontwíkkeling en rivierbeheer op deze geinte

rl
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qfeerde wijze wordt ingevuld? Aokv ooi is unlek en
dot nrer k je bijvoorbeeld oon de finoncièn Het pro

j., | \,rrll lr-ilÊ1 olle bF5loo rde rege
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Toch een blik in het verleden. Het is de ofronding
von de Deltowerken, begln joren zeventig, dle de

oonleiding is von de ontpolderlng. Het verschil tus
sen eb en vloed neemt in De Biesbosch sterk cl en
doordoor groeit de wotefrecreotle in het gebied
cxplosief, Íret o e gevo gen von dien voor cie
|lotLrurwoorden. Het Notionool Por k De Blesbosch
(n oprichting) bes ult tot beperking von de recre
ot evoort. Rond l97B wordt rnet de plootseliike

wotersportveÍenlgingen ofgesProken onl ter compensot e hiervon de Blesbosch met een wdteTTecre'
otlegebled van 150 hectore uit te bÍelden De ograrischc Aokvlooipolder krijgt een recreotieve bestemnring. De toezegglng oon de wotersPorters eldt tot
een longdurig juridisch steekspe. Intussen wordt
begonnen met de oonkoop von gronden en geboLl

A s olle procedures eind joren negentig ziin ofge

rond en de uitvoeflng mog beginnen, blijkt
Rijkswolerstooi ook deel te wil cn nemen oon hel
project. De orgdnisotie zlet konsen voor het beleid
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'RulÍnte voor de rivleÍ.'. Het betreffende gebied kon
in tijden von hoge wotefstcrnden volgens de ciifers
von Rljkswoterstoot nomelijk een belongrijke rol vet
vullen bij de ontlosting von de dijken longs de
Bergsche Moos. Juist in dlt deel von het rlvierenge
bied is de drrk op de dijken elg groot. De nieuwe
doelste ling tot I iv ervefruiming betekent een oon
possing von het plon. De dijk longs de Bergsche
Moos wordt over een forse lengte verloogd, woor_

door het woter von de fr'1oos bij hoge rivierofvoeren
door de AokvLooi mee kon stromen

Notuurrecredtie
Het p on is op rneer punten gewijzlgd, zegt Von
Wlllenswoord. De ideeén over recreotie en notuuT

zijn ingri.jpend gewijzigd. In de noto's stoot het

5l
r el neeí oorgeduid ols e(reol egebed.
moor o s notuurrecreotiegebied. En dot betekent

gebied

minder steige[s, nouwelijks beschoeiingen en vee
meer beplonting. Fletsef en wondeloor kunnen er
stroks ook tefecht. De notuur mog zo veel moge ijk
zijn eigen gong goon en de recreont zolzich moe-

ten schikken. Kortorn, geen gebied voor molestr.reuze motorjochten.
Êen

groot oonto portijen is bij het project betrokken.

Het ministerie von Londbouw, NotLrurbeheer en
Visserij, inclusief Stootsbosbeheer en Dienst Londeljk
Gebied, en Rijkswoterstoot zijn ongetwijfeld de

belongrijkste. Zij zijn het die de li.jnen uitstippe en.
Toch hebben volgens projectmonoger Von
Willenswoord twee ondere portjen een meer door
sloggevende rol gespeeld bij de voortgong von het
proces. De eerste is de gebruikersrood von woter
sporters. De2e heeft ols klonkbordgroep gefungeerd.
De rood heeft moeten occepteren dot de recreotieve
inrlchting von het gebied steeds vefder werd uitge
kleed. "Dot is niet oltijd mok[elijk geweesr, moor oe

rood is uiteindelijk wel meegegoon met de gedoch
tenontwlkkeling. Een kwestle von veel overleggen,"
zegt Von Willenswoord.
De gerneente is de ondere hoofdrolspeler No de
gemeentelijke herindeling is de polder binnen de
grenzen von de gemeente Werkendom komen

te

ig-

gen. Doormee ging de wind uit een ondere hoek
wo

o

ien.

Aon de noordkont von het Aokvlooi gebied ligt, noost
jochthoven Vissershong, een cofé resto!ront- Een
prirno locotle, moor de top stoot stroks regelmotig in
het woter Een proktisch probleem, woor de betrok
ken portijen longe tijd met een grote boog omheen
zijn gelopen, zegt Von Willenswoord. Goondeweg ]s

de oplossing gevonden. Gekozen is voor de bouw von
een nieuw restouront op Delto-hoogte- Het gebouw

stoot inmiddels op een terp. Onder druk von de tijd
ls dot idee geboren. 'Actief communiceren is de suc
cesfoctof von Aokvlooi", zegt Von Willenswoord. De
betrokken mensen von Rijkswote.stoot, hoogheem
roodschop en gemeente spreekt hij bijno wekeiijks.
"Een over egclubje dot de voort erin houdt."

Hij stoot op de nieuwe dijk. In de verte ligt de
Amefcentro e. "Die zle je over een poor joor niet
rnèer", zegt hij. "De wotersporter die hier stroks

voort, kon zich nouwelijks oriênteren. Hij bevindt zich
tussen rietstengels en wilgenbos. Net zools ln de
echte Biesbosch."

Het begrip dynomisch kustbeheer krijgt in De Kerf zijn proktische
vertoling. Zee, wind en zond mogen hier hun gong goon, zonder dot de
veiligheid op het spel wordt gezet. Een von de eerste voorbeelden von
een veerkrochtiqe ku st.
Op 7 november 1997 is het eindelijk zover. No jorenlon
ge debotten tussen voor- en tegenstonders rijden bull

de plonten en dieren die in het gebiêd verschijnen.

dozers bij kilometêrpool 30.50 het strond op. De come
ro's drooien en medewerkers von notuurbeschermings

von kolkrijk noor kolkorm, von zout noor zoet. Nog
belongrijker is dot het experiment novolging krijgt,

orgonisotiês en duinbeherende instonties kijkên toe.
Hier ontstoot De Kerf. De discussie die feitelijk eind

vindt hij. Notuurlijke processen krijgen weer de ruimtej
dynomisch kustbeheer wordt inmiddels in proktijk
gebrocht op de Woddeneilonden, in het Zuid-Hollondse

Enthousiost vertelt hij over de grodiënten in het gebied,

joren tochtig begint en woor vele orgonisoties en overheden bij zijn betrokken, wordt hier, even ten noo.den
von Bergen oon Zee, in een poor moonden concreêt

stonden blijken voor een belongrijk deel te zijn over

gestolte gegeven.

wonnen.

duinengebied en op de kop von Schouwen. De weer

Nog voor Kerstmis is het werk gekloord. Don is de buitenste rij duinen von een openíng voorzien, de ochterliggende vollei ofgeplogd en 130.000 kuub zond ofge-

Het zijn de notuurbeschermers die dertig joor geleden
in het geweer komen tegen de methoden woormee de

voerd. Een poor weken loter stroomt de Pornossio-vollei

Noordzee in bedwong wordt gehouden. Stuifkuilen wor

vol met zeewoter Ên door wos het ollemool om begon

den rodicool dichtgeschoven, golvende duinen vlok
gemookt en beplont met helm. Activiteiten die toentertijd wellicht zinvol woren in het koder von de kustveíde

nen: nieuwe notuur in het kustgebied zonder de veilig
hêi.{
hêr (^êl f"
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joren loter worden de resultoten zichtboor. Floro
en founo reogeren snel op de nieuw ontstone milieuEnkele

diging, moor schodelik voor notuur en londschop, zegt
Jonssen. Zêe en wind worden ols vijond beschouwd en

condities. Onderzoekers vinden de plontensoorten

mogen hun invloed op het duingebied niet loten gel-

woor zij op hodden gehoopt: strondbiet, greppelrus en

den.

de zeldzome zeewolfsmelk. Het enthousiosme is groot

ols de eerste bontbekplevier wordt gesignoleerd.

Ook binnen Rijkswoterstoot beginnen ombtenoren zich

Recreonten stromen toe en genieten von het nieuwe

te roeren. Zij constoteren voorol redenerend vonuit de
zorg voor de efficiéntiê von het kLlstbêheer - dot de

londschop. De Kerf blijkt veel meer te zijn don een got
in de duinen, Hier is sproke von een doorbrook in het
denken over kust- en duinbeheer

Grodiënten

kustlijn meer londinwoorts komt te liggen, ondonks de
hoge uitgoven voor het voortdurende herstel von de
zeereep. Eind joren tochtig wordt gekozen voor zond
suppletie. Hopperzuigers voeren zond uit de Noordzee

Morc Jonssen, directeur von de Stichting Duinbehoud

oon en deponerên het op het strond. Dit zond fungeert

en een von de initiotiefnêmers von De Kerí is blt met

ols effectieve én goedkope buffer tegen de zee.

Kustverdediging met behulp von zond uit zee blijkt,
ochterof gezien, ook een onder effect te hebben. Bij

genoemd in de noto Dynomisch kustbeheer (1993)
die de stichting schrijft in opdrocht von

Rijkswoterstoot. Deze noto beschrijft gedetoilleerd op

het kust en duinbeheer betrokken portijen reoliseren
zich in toenemende mote dot het totole zondvolume,

welke plekken longs de kust het principe von dyno-

zeker in een breed duingebied zools tussen Bergen

misch kustbeheer in proktijk kon worden gebrocht.

en Schoorl, een bepolende foctor is ols het goot om
veiligheid. En ols de veiligheid is gegorondeerd don
kunnen woter, wínd en zond weer de gelegenheid krij

De Kerf stoot, ols voorbeeldproject, bovenoon het

verlonglijstje von de somenstellers von deze noto,
wooronder de eerdergenoemde Morc Jonssen.

gen het londschop te vormen.
Het blijkt nog vierjoorte duren voordot de bul do

Woordenwisselingen

zers kunnen woaden besteld. Morc Jonssen en zijn

Het zijn de Stichting Duinbêhoud, de Notuurbeschermingsrood en Rijkswoterstoot die het begriP dynamisch kustbeheer introduceren- Het begrip leidt tot

collego's trekken eerst het lond in. Voorlichting en
insprook zijn de ingrediënten von een uitgekiende en

felle woordenwisselingen, moor ook tot vernleuwende
In de eerste hel'l von de joren negenrig ver
'deeën.

schijnt een oontol noto's. Bijvoorbeeld von het minis
tefie von Verkeer en Woterstoot, en von de Stichting
Duinbehoud, die moor blijft duwen en trekken. Het
proefproject De Kerf stoot uiteindelijk concreet

succesvolle communicotiestrotegie von de Stichting
Du

inbeho ud.

Toch is een oontol toevolligheden von doorsloggevende betekenis. Jonssen: "Stootsbosbeheer, de beheer-

der von het betreffende gebied, werd een enthousios-

te medestondêr, mede omdot de orgonisotie iuist in
die tijd verzelfstondigde. Een orgonisotie is don vot-

boor voor vernieuwingen."
Het Hoogheemroodschop Uitwoterende Sluizen in
Hollonds Noorderkwortier nom in die periode het
beheer von de zeereep over. De

ttd

wos er rÏp voor,

ook hier ging een ondere wind wooien.

Ove r red in
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kro

ch
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gepost en vonwege de kritiek op de kunstmotige
korokter von de ingreep zijn we oÍgestopt von het
oorspronkelijke idee om op twee plekken een got in
de duinen te moken.'
Ook is vonof het begin duidelijk vostgelegd, dot het

got onmiddelli.ik wordt dichtgeschoven op het
moment dot de veiligheid moor enigszins in gevoor

Lostiger wos het om de bevolking uit het ochterliggen-

komt. Veiligheid stoot obsoluut voorop, ook bij de

de gebied en de gemeenteroden te overtuigen. "Het

Stichting Duinbehoud-

kostte veel overredingskrocht om uit te leggen dot De
Kerf de veiligheid niet in gevoor zou brengen.

Jonssen verwocht niet dot stijging von de zeespiegel

Eelongrijk wos dot wij het verhool somen met de tech

het debot over ingrepen zools bij Schoorl een ondere
wending zol geven. Zi.jn we don weer terug bi.j oÍ?
Nee, zegt Jonssen- "Zondsuppletie is de cruciole foc-

nici von het hoogheemroodschop konden uitleggen-"

Ook plootselijke notuurorgonisoties stribbelden
tegen. In het betreffende gebied woren net enkele
zeldzome soorten poddestoelen oongetroffen. En

tor. Het rijk heeft inmiddels besloten de toevoer von
zond fors op te voeren. ln dot gevol leidt stijging von

woorom op een kunstmotige monieí, met bulldozers,
de notuur veronderen? Steeds weer heeft Jonssen

de zeespiegel tot meer dynomiek in het duingebied,

moeten uitleggen dot de ingreep zou leiden tot een

nieuwe kerven ontstoon, en don op een notuurlijke

onder, woordevoller notuurtype. N4oor er is niet strok

monier. En wot is er mooier dqn dot?'

vostgehouden oon het eigen ontwerp. Jonssen:
"Vcnwege de poddestoelen hebben we het plon oon-

terwi.il iedereen toch droge voeten houdt. Er zullen

Welke foctoren hebben de tien voorbeeldprojecten tot een succes
gemookt? Hoe is de situotie ontstoon woordoor de projecten bestuurlijk
konden worden goedgekeurd, voldoende finonciering kregen en werden
geoccepteerd door omwonenden? Met ondere woorden, welke foctoren
hebben von de voorbeeldprojecten een succes gemookt en in hoeverre
zijn die foctoren op ondere plootsen te benutten? Dit lootste hoofdstuk
probeert de ontwoorden te geven.
De in n ovotieru imte
De fose in de beleidslevenscyclus woorin het nieuwe

ten overtuigd worden met krocht von orgumenten en
met ideolisme, meer hodden de trekkers niet tot hun

woterbeheer zich bevindt, is sterk bepolend om suc

beschikking. Problemen moesten op onconventionele

ces of folen te begrijpen. De situotie in het niêuwe

wijze worden omzeild en dot kon olleen door een

woterbeheer

is

de noom zegt het

ol

nieuw. Er is

nog weinig beleid geformuleerd en von regels en rou-

tine is nouwelijks sproke. Het nieuwe woterbeheer is
voornomelijk een kwestie von pioniêren.
De meeste voorbeeldprojecten die in dit boek oon de

orde komen, zijn ontstoon omdot de omstondigheden
gunstig woren. Bijvoorbeeld omdot de benodigde
gronden ol woren oongekocht, of omdot iedereen
voordelen zog en er dus geen sproke wos von unot in
my bockyord' (NIMBY) effecten, of omdot er weinig
mootschoppelijke weerstond bestond.

gÍoot beroep te doen op somenwerking en communicotie.

Noormote de ttd verstrijkt en er meer beleid wordt
geformuleerd, kon er ook in situoties woor wel sproke
is von N lM BY-effecten of ondere grote obstokels,

vorm worden gegeven oon het nieuwe woterbeheer.
Moor tegelijkertijd zol het oontol initiotieven toenÈ
men, zodot de concurrentie om ruimte en finonciering
g

roter wordt-

Hetzeifde verhool geldt voor de finonciering. Door het

Het niêuwe woterbeheer bevindt zich dus in eên pío

relotief kleine oontol experimenten kon zonder ol te
veel moeíte een beroep worden gedoon op subsidiebronnen. De meeste voorbeeldprojecten prof iteren

keuzemogelijkheden en Íinonciële bronnen bestoon.

niersfose. Het voordeel doorvon is dot er relotief veel

Nodeel is dot een groot beroep wordt gedoon op de

von Europese of rijkssubsidies.
De innovotieruimte is op dit moment groot. Dot wil

zeker nog een poor joor duren- Voorbeelden von pio-

niet zeggen dot reolisering von de projecten gemokke

niersprojecten ztnr De Kerf, het stuwenplon Midden

lijk wos. De trekkers moesten pionieren. Zij moesten

Benelux, Bossche Broek, het Hunzedol, Leidsche Rijn

met veel enthousiosme, motivotie en tijd tegen geves-

en Luchtenburg (Dordrecht). Projecten die zich ol iets
verder op de levenscyclus bevinden, zíjn: ABC

tigde belongen en meningen opboksenMootschoppelijke groeperingen en ovêrheden moes,

energle von de trekkers. Deze fose von pionieren zol

Delflond, Bislicher Insel, Aokvlooi en De Skorlonnen.

BTIIll.]SlrvtN)L r(.1. ; v^1"
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Hunze project koppelt woterkwoliteit oon notuurontwlkkeling, drinkwoterwinning en verbetering von de
kwoliteit von de Zuidloorderplos. En zo is er in ieder
pfoject sproke von één of ondere vorm von meeTvoLl

dig ruimtegebruik.
EeleldsconcLrrrent,€

so m

e

nwe rkin g

Pioniefs en innovotoren zijn ofhonkelijk von een goede
somenwerking. Zij hebben vee oondocht voor com
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Communicotie en

nforneLe oon

po h

municotie tijdens de plonvormlng. In de t en vooÊ
beeldprojecten werd in olle gevollen vroeg in de plon
vorÍning contoct gezocht met belo ng hebbende n. Vook
op informele wijze. De boeren en de omwonenden
von Bossche Broek zljn persoonliik benoderd, door
noost is veel oondocht besteed oon tijdige informotie
voorziening vio kronten. Hetzelfde geldt voor de onde'
re projecten. Obstokels wefden in goed overleg opge'
ruimd. Overigens zijn communicotie en somenwerking

De pioniers
Succesfoctor nummer één in de pioniersfose is zonder twijfel het enthousiosme von degenen die de pro-

jecten trekken- Het goot om mensen d e worden
gedreven door een ideool, communicotief sterk zijn
en onomstreden in hun vokkennis De Skorlonnen is
getro[ken door een teom von drie mensen uit drie

orgonisoties, dot zich sterk mookte voor notte
notuur. Het wotersysteem von Leidsche Rijn is ont
worpen door een projectgroep onder de bezielende
leiding von êên stedenbouwkundige die een innovo
tieve, dL.rurzome stod wilde ontwerpen. Het proiect
Bossche Broek is getrokken door een woterschopsme
dewerker die no de overstroming von de A2 ln
1995 - werd geholpen door een gemotlveerde

bestuurlijke groeP.

Koppelen oon ondere belongen
ln vrijwel olle projecten is het woterbelong gekoppeld
oon ondere beiong€n. Dit geeÍt voordelen: het droog
vlok wordt groter, de ruimte wordt efficiënt benut en
de finonciële lost wordt verdeeld. Aokvlooi is een
combinotie von recreotie, notuurontwikkeling en veiligheid tegen overstfomingen. Hetzelfde geldt voor
Bossche Broek en in zekere zin voor Bislicher Insel,
woor er nog een londbouwbelong bijkomt- Het

ook bij projecten die zich verder op de beleidslevenscyclus bevinden von groot belong gebleken.

Onderhondelen
Moor rnet somenwerking en goed overleg olleen
zijn horde belongentegenstelllngen nlet op te los
sen. Door onderhondelen wordt de liin von een
goede communicotie doorgezet, zii het dot er
notuurlijk gegeven en genomen moet worden.
Voorbeelden von projecten woor onderhondêlingen
een dominonte rol speelden,zijn de Proiecten die
zlch ol iets verder op de beleidslevenscyclus bevin
den: ABC Delflond, Bislicher Insel, Aokvlooi en De
Skorlonnen. De bufferzone rond De Skorlonnen
werd ols gevolg von stevige onderhondelingen niet
buiten, moor binnen de projectgrenzen gelegd. Het
Aokvlooi-pÍo;ect wos rr eeÍsle instonlie prlmoi vooÍ
recreonten bedoeld, moor is nu ook gêricht op veF
Iigheid en notuur En de boeren von Bislicher lnsel
zijn op bosis von geven en nemen gecompenseerd.

Bottom-up in ploots von toP-down
Het stuwenproject Midden Benelux is een prochtig
voorbeeld von een bottom Llp oonpok. Het ziin de
boeren zelf, uit welbegrepen eigenbelong, die het
project trekken. De oonpok in Dordrecht, woor de
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burgers tenslotte zelf beslisten op welke ploots kon
wofden geëxperimenteerd, is een onder mooi voorbeeld. Eigenlijk is in olle projecten vonof het begin
veel oondocht besteed oon goed overieg met degenen die er direct mee te moken krrgen.

School
De school von projecten is lokool (De KerÍ, Leidsche
Rijn, Aokvlooi, De Skorlonnen, Bossche Broek, Bislicher
Insel, Dordrecht) en soms regionool
(stuwen Midden Benelux, Hunzedol, ABC Deif ond) von
oord. Op deze school kennen orgonisoties, bestuur

ders en bewoners elkoof goed. Een gfotere school is
kennelijk nog niet mogelijk. lr.4ede doorom bevindt een

groot project zools Ruimte voor de Rivier zich nog
de plonvormingfose. Plonnen ols ABC Delflond en

in

Levende Be.giag (voor de kop von Noord Hollond) zijn
reg onool von oord, moor worden iokool in kleinere

projecten uitgevoerd; het zijn poroplu-plonnen.

Grondbezit
De mote woorin over grond kon worden beschikt, is
een beiongrijke succesfoctor. Als grond oongekocht

moet worden, is men ofhonkelijk von de bereidheid
von de eigenoor om te verkopen en grond is kostboor, zodot de projectkosten toenemen. Er is nog te
weinig ervoring met het tegen vergoeding gebruiken
von gronden voor het woterbeheer, bijvoorbeeld het
gebfuik von groslond ols bergingsmogelijkheid. In
geen von de voorbeeldprojecten bleek de inzet von
een onteigeningsinstrument nodig. Overol kon op vrij
willige bosis grond worden verworven, hoewel dot
soms veel tijd kostte en tot weerstond leidde (De
Skorlonnen, Bislicher Insel, Aokviooi).

Subsidies ên finonciering
Alle projecten met uitzondering von Leidsche R jn en
ABC Delflond profiteren von substontiële subsidies.
Leidsche Rijn wordt gefinoncierd uit de exploitotie
von de stedenbouw en ABC Deiflond grotendeels
door dê ingelonden. Uit de ervoring von de tien

br.ll dot Jiro.lc'enng geen grool
knelpunt vormde. In de nobije toekomst zoi door toenome von het oontol projecten de concurrentie om
voorbeeldprojpcten

de finoncieringsbronnen toenemen en don zijn dus

erlro r;ioncierirgsrogeliikheoer noo,g.

Conclusie
Het nieuwe woterbeleid komt longzoom moor zeker
von de grond- De tien in dit boek beschreven

'porels'vormen een kleine selectie von wot er op
dit ogenblik in Nederlond concreet gebeurt. Noost
de succesverholen bestoon er notuurlijk ook voorbeelden von mislukte initiotieven, deze zijn in dit
boek niet beschreven. Het trekken von olgemeen
geldende conclusies is dus niet mogelijk. Dit hoofd,
stuk probeert wel - op grond von de tien voorbêeldprojecten - enkele observoties te formuleren

woormee onderen hun voordeel kunnen doen.
De grootste succesfoctor in de tien beschreven pro,
jecten is de op gedrevenheid en motivotie gebo,

Opvollend is dot in beleidsdiscussies over het nieuwe woterbeheer regelmotig wordt gewezen op
gebrek oon juridisch instrumentorium en finonciering, terwijl deze foctoren in de voorbeeldprojecten
moor een kleine rol spelen. Een mogelijke verkloring hiervoor is dot de projecten zich in het begin
von beleidslevenscyclus bevinden, in de pioniersfo
se. Als in de toekomst het oontol projecten groter
wordt, is ondersteunend beleid in de vorm von
regelgeving en finonciering onontbeerlijk.
Als het niêuwe woterbeleid zich een stuk verder op
de beleidslevenscyclus bevindt, worden beleid en
finonciering de doorsloggevende succesfoctoren.

ondersteuning oon de vorming von ideeiin, experi

Hoewel ook don innovotie, somenwerking en com
municotie nodig blijven.
Het rou mooi zijn ols de huidige lijn von pionreren
de komende joren, liefst op nog gfotere scnoot,
wordt doorgezet. Von de resultoten kunnen overheden leren en op gÍond dooÍvon hun beleid toespitsen. Zo ontstoot de.iuiste bolons tussen innovotie

menten, somenwerking en communicotie.

en beleidsvorming.

seerde oonpok von de trekkers en de grote oon
docht voor communicotie met belonghebbenden
vonof de stort von dê projecten, De beste oonbêve
ling voor de komende.joren lijkt don ook: geef pioniêrs en innovotie de.uimte en biedt gerichte
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In de proktijk von olledog wordt enthousiost
geêxperimenteerd met nieuwe yormen von

woterbeheer. Die vernieuwing is hord nodig. Meer
neerslqg, stiiging von de zeespiegel, toenemende
rivieroÍvoer en verdergoonde bodemdoling vrogen
door gewoonweg om.
De Commissie woterbeheer 21" eeuw pleit voor
oonpossingen in het denken over woterbeheerNodruk moet komen te liggen op vosthouden en
bêrgên von overtollig woteí In dit voorbeeldenboek
worden tien proiecten beschreven, wooruit blijkt dot
de voorgestelde richting ol door menigeen is
ingeslogen,

Op de Brobontsê zondgronden plodtsen boerên
kleinê stuwen in sloten om zo regenwoter vost te
houden. E e b€ho€fte om in dÍoge zomers te
beregenen is doordoor minder. In de Vinex-locotie
Leidsche Rijn wordt op eên innoyotieve monier
omgegoon met de ofyoer en berging von ovêÍtollig
woter. De nieuwbo.ywwijken kriigen een eigen
wotersysteem met een ílink bufferend yeimogên. In
Bossche Broek bij Den Bosch is een groot
retentiegebied ingericht en in DelÍlond wordt de
bergings- en oÍvoercopociteit Ígrs vergroot.
Gedreven woterbeheerders zijn ollong oon de gong
gegoon. In dit boek worden deze gongmokers oon
het woord geloten. Duidelijk wordt wqt
succesÍoctoren von hun projecten zijn.
Het ministe;ie von Verkeer en lvoterstílt, de Unie
von l/Voterschoppen, de Vereniging von
Nêdèrlondsê Gemeênten ên het tnterprovinciool
ovedêg hopen dot dezê porels von vernieuwend
wot€rbêheèr êên inspirotiêbron zun voor ol degenen
die betrokken zijn bij het woter in dit lond.
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