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Ruim een jaargeleden werd het waterplan voorNijmegcn feestelijk vastgesteld, een plan dat richtinggevend isvoor het waterbeheer in en rond Nijmegen voorde komende tienjaar. Het werd op
27JUIU2001ondertekend dooracht waterpartners:gemeenteNijmegen, Provincie Gelderland.
Polderdistrict Groot Maas en Waal. Polderdistrict Betuwe,Rijkswaterstaat (Directie Oost', Zuiveringsschap Rivierenland, Nnon Water enWaterbedrij/ Gelderland* Het bijzondere aan dit plan is
dat het wordt uitgevoerd.Sterker nog,op het moment dat het plan werd vastgesteld, wasde uitvoering reedsop dreej. Eengeheel nieuwe werkwijze werdgevolgd bij detotstandkoming van het
plan: 'interactieve uitvoering'. Hierbij worden planvorming, uitvoering en beheer met na elkaar
behartigd, maar naast elkaar. Het duurt daardoor wel wat langer. Het proces rond Waterplan
Nijmegen nam ruim vierjaar in beslag.Maar debeloning isgroot. Waterplan Nijmegen iseen
gedragen plan met een hogeambitie cuduidelijk zichtbare resultaten. Nijmegen isenthousiast en
ziet toepassingen van dewerkwijze opmeer terreinen.
Veelintegrale plannen komen tot stand
viazogeheten open planprocessen, ook wel
aangeduid alsparticipatieve of interactieve
planprocessen. Degedachte hierachter isdat
als meer mensen worden betrokken bij de totstandkoming van een plan, het draagvlak toeneemt. Dit blijkt ookzo tezijn. Via workshops,
discussieavonden en reactierondes kan de
inbreng van vele mensen worden verwerkt en
zullen meer mensen zich herkennen in het
uiteindelijke plan. Draagvlak voor een plan
betekent echter niet automatisch draagvlak
voordeuitvoering van een plan!Vaakzijn de
mensen dieeen plan uitvoeren andere mensen
dan deopstellers ervan. Hierdoor stagneert de
uitvoering.Tevens blijkt dat bij de uitvoering
bewoners wakker worden die hun stem niet
hebben laten horen tijdens het planproces.
Dat isook logisch, want veelbewoners reageren pas alszemet concrete uitvoeringsplannen
worden geconfronteerd in hun eigen straat.
Waterplannen gaan vaakvoorbij aan het
schaalniveau van straat en woning. Gevolgis
dat veel mooie plannen, inclusief hun draagvlak, inde boekenkast belanden. Uitsluitend
eenvoudige maatregelen, zoalsdeaanleg van
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150meter natuurvriendelijke oever, worden
weluitgevoerd. Maar isdaar een open planprocesvoor nodig?

Interactieve uitvoering
Het concept van 'interactieve uitvoering' is
eenvoudig. Om tot een plan te komen moetje
enkele stappen doorlopen. Veelalzijn dat het
formuleren van doelen, het benoemen van
knelpunten, het opstellen van maatregelen,
het optimaliseren van maatregelen naar kosten en draagvlak, de implementatie van de
maatregelen en het beheer. Velevariaties hieropzijn denkbaar. Bijdemeeste planprocessen
worden deze stappen naelkaar uitgevoerd.
Voorhet concept van 'interactieve uitvoering'
geldt dit echter niet. Daar worden de stappen
parallel aan elkaar doorlopen. Doelen worden
niet voorafvastgesteld, maar komen geleidelijk
in beeld.Na het vaststellen van dekoers op
hoofdlijnen wordt direct met de uitvoering
begonnen. Beheerders praten mee over ontwerp, en ontwerpers praten mee over beheer.
Kandit?Jadit kan!Bijde totstandkoming van
Waterplan Nijmegen bleekdat het werkt. En
wordt het geen zootje alsallesdoor elkaar

loopt?Deels wel,alleen noemen we het anders:
creatieve chaos.Het proces isminder gestructureerd dan veel technieken voor open planprocessen. In depraktijk blijken mensen hier
goed mee te kunnen omgaan. Veel procesmanagers onderschatten praktijkmensen. Zij
weten veelmeer dan zeonder woorden kunnen brengen. Hun kennis isvan onschatbare
waarde». Bij'interactieve uitvoering' krijgt
deze kennis een volwaardige plaats.Het plan
ontvouwt zich rond deuitvoering. De wetenschappelijke achtergrond isinmiddels ook
beschreven1).

Water in Nijmegen
Nijmegen ligt voor een belangrijk deel op
een stuwwal, langs derivier deWaal.Wie door
Nijmegen wandelt, ontwaart uitsluitend in de
lagere delen oppervlaktewater. Hogerop isde
waterhuishouding volledig rioleringsgericht.
Zelfs despaarzame vijvers diedaar aanwezig
zijn, vormen geen deel van het watersysteem.
Het zijn interne overstortpunten van het rioleringssysteem. Aan devoetvan de stuwwal
komt kwelwater naar boven van prachtige
kwaliteit. Deels stroomt dit in deOoijpolder en
deels in het Maas-Waalkanaalen de woonwijken Dukenburg en Lindenholt diezich bevinden aan de westkant van Nijmegen. Bijzonder
in Nijmegen is het feit dat in destad zelf
grondwater wordt onttrokken voorde bereiding van drinkwater.
In 15197isbegonnen met het opstellen van
een waterplan. Daartoe bestonden verschillende aanleidingen. Ten eerste,degemeente Nijmegen had zich met derug gekeerd naar de
Waal.Derivier droeg teweinig bij aan de identiteit van destad. Ten tweede,onderzoek had
uitgewezen dat de kwaliteit van de stadsvijvers
tewensen overliet. Tevens werd degoede kwaliteit van het kwelwater onvoldoende benut.
Ten derde,inde nieuwbouwwijk deWaalsprong aan de noordkant van deWaal, werden
ervaringen opgedaan met de inrichting van
duurzame watersystemen. Wethouders van
Nijmegen vroegen zichafwaarom een dergelijke inspanning voor water welwordt gedaan
in denieuwbouwwijk, maar niet in de
bestaande stad.Tenslotte kwam, vlak na de
toezegging van het college dat geen lastenverhogingen zouden worden doorgevoerd, het
gemeentelijk rioleringsplan van Nijmegen uit.
Daarin werd voorgesteld voor 80miljoen gulden (circa36miljoen euro]voorzieningen te
treffen ter reductie van de vuiluitworp.
Behoefte bestond aan alternatieven voor deze
voorzieningen.
Dezeaanleidingen maken reeds duidelijk
dat het waterplan een integrale visiemoet bieden, niet alleengericht op het watersysteem en
dewaterketen, maar ook opandere facetten
van de leefomgeving diedeidentiteit van de
stad bepalen.
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vooralalsstimuleren van positieve processen.
Doorplekken zo in terichten dat mensen zich
gelukkig kunnen voelen en door leerzame processen teorganiseren, neemt de betrokkenheid
van mensen bij hun leefomgeving toe. Het
verbinden van natuur en cultuur resulteert in
deversterking vandeidentiteit van een plek.
Principes alshet vergroten van de leefbaarheid
en het herstellen van derelatie tussen Nijmegen en Waalzijn sterk verbonden met het
paradigma van de stad.
Alleparadigma's hebben sterkeen zwakke
punten en veelmensen vertonen deneiging te
kiezen voor éénvan deze.Bijde totstandkoming van het waterplan voorNijmegen zijn
mensen betrokken diehandelen vanuit alle
drieparadigma's.Juist indeinteractie tussen
dedriegroepen mensen ontstaan goede
ideeën.Daarbij heeft deervaringgeleerd dat
opabstract niveau deverschillen in opvattingen onoverbrugbaar lijken, maar dat in de
prakrijk rond concrete projecten goedeoplossingen gevonden kunnen worden.Wat gemiddeld niet kan, lukt vaak in het bijzondere.

Het proces

JongetjegefascineerddoorstromendwaterindeStikkeHezelstraatinNijmegen (foto: Ger Loef/en).

Duurzaamheid
In het waterplan voorNijmegen wordt
ingezet opeen duurzaam watersysteem. Maar
wat isduurzaam? Duidelijk isdat de vuiluitworp vanuit de rioleringmoet worden gereduceerd en dat de kwaliteit van oppervlaktewater en oeverzones moet worden verbeterd.
Ookspreekt het vanzelfdat duurzame materialen moeten worden toegepast bij nieuwbouw ofverbouwing. Maar isdat alles?In het
proces rond Waterplan Nijmegen isniet van
tevoren vastgesteld wat duurzaam is.Dat is
inherent aan het concept van 'interactieve uitvoering'.Welzijn drie verschillende benaderingen voorduurzaamheid in beschouwing
genomen:deparadigma's van het land, de
kazerne en de stads).Wieredeneert vanuit het
paradigma van het land,zietdenatuur als

goed en de invloeden die mensen daarop uitoefenen alsslecht.Dezemenselijke invloeden
moeten worden geminimaliseerd. Dit resulteert in duurzaamheidprincipcs als nulemissie,compact bouwen en het trekken van een
'groenegrens'.Wieredeneert vanuit het paradigma van de kazerne,ziet milieuvraagstukken alsoptimalisatievraagstukken. Door duidelijke normen testellen en heldere relaties te
beschrijven tussen maatregelen en effecten
(met modellen),wordt het mogelijk de meest
rendabele verhouding teberekenen tussen
kosten en milieuwinst.Eenprincipe alsde
geoptimaliseerde waterketen komt in sterke
mate uit dezekoker, net alsdeindeling in het
rioleringsbeleid naar basisinspanning en
waterkwaliteitsspoor. Wieredeneert vanuit het
paradigma van destad,ziet duurzaamheid

Wat wordt gezien alseen belangrijk startpunt voor het planproces,isdeworkshop op
n j u n i 1997.Tijdens deze workshop voerden
dewaterpartners verkenningen uit naar de
mogelijkheden voor het verbeteren van het
watersysteem, dewaterketen en de leefomgeving.Deochtend eindigde in kritischediscussies.Indemiddag gingen dekaarten op tafel
en konden dedeelnemers met viltstiften aan
deslagom concrete kansen en bedreigingen
zichtbaar maken.Dit mondde uit in het vaststellen vanzesvoorbeeldprojecten. Hiermee
onderscheidt 'interactieve uitvoering'zich van
het open planproces.Inplaats van het meenemen van de resultaten alsbouwstenen voor
het plan,zijn daadwerkelijk projecten gestart
ofbijgesteld. Op 11juni 1997vond de workshop plaats,vanaf 12juni 1997liepen "de
zaken"in Nijmegen anders.
Na deworkshop richtte deaandacht zich
vooralop deproefprojecten. Parallel daaraan
zijn studies uitgevoerd, zoals een optimalisatiestudie voor dewaterketen.Verder iseen
afkoppelkanscnkaart opgesteld, een strategie
op papier gezet voor het omgaan met verontreinigingen in het regenwater en zijn de
mogelijkheden voordebenutting vande kwel
aan dewestkant vanNijmegen onderzocht. De
veldresultaten voedden de studies;de studies
droegen bij aan het verbeteren vande proefprojecten. Geleidelijk ontstond een beeld van
het haalbare en het aanvaardbare.In de tweede
helft van 2000isuiteindelijk het waterplan
geschreven, in korte tijd.
Eenmijlpaal in het proces wasde ondertekeningvan een intentieverklaring op
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27november 1998door deacht waterpartners
én acht kinderen. Deze intentieverklaring
leverdeeen verankering van de rot dan toe
behaalde resultaten. Bijzonder wasook het
verschijnen van de Bevolkingsmonitor
Milieu2).Hiervoor iseen enquête gehouden
onder 3200inwoners van Nijmegen boven de
i8jaar. Het bleek dat 54procenr van de Nijmcgenaren weet wat het waterbeleid van de
gemeente inhoudt en dat meer dan 60procent
hiervan bereid isactiefmee te werken.Voorde
betrokkenen bij het waterplan waren deze cijfers een flinke steun inde rug.

•

Ondersraand volgteen klcmeselectievan
voorbeeldprojecten diekort na 11juni 1997
zijn gestart:
• Een belangrijk proefproject berreft het
centrum van Nijmegen. Een constatering
tijdens deworkshop op 11juni wasdat in
de periode tot 2010bijna dehelft van de
openbare buitenruimte opde schop gaat.
Datbiedt kansen.Vaneen volledig herbouwd deelvan het winkelcentrum wordt
het regenwater nu niet meer afgevoerd
naar deriolering, maar naar een bassin

door minder afstemmingsmomenten en terugkoppelingen.Desamenwerking richrzichvooralopdeuitvoeringvanprojecten en het beheer.
Daar komen deverschillendewerkvelden op
logischewijze samen enontstaat het enthousiasmedat nodig isvoorbestuurlijk draagvlak.

Vijvers in deWollewei,die eens gescheiden
waren,zijn nu met elkaar verbonden en
profiteren beter van het schone kwelwater;

Alleen water?

•

IndeBiezenstraat en in dewijk Hatert zijn
processen gestart waar deskundigen
samen met bewoners werken aan herinrichtingsplannen voorde openbare buitenruimte. Dewerkzaamheden in deBiezenstraat zijn voltooid;

•

Bijgerenoveerde kinderopvangcentra is
duurzame regenwateropvang gecombineerd met speelmogelijkheden;
In dewijk Kastanjehof hebben de bewoners het initiatiefgenomen tot het benutten van regenwater op verschillende
manieren bij de herinrichting van de
openbare buitenruimte. Daarbij maken ze
gebruik van de financiële regelingdieenigejaren van kracht isvoor regentonnen en
afkoppelen.

Proefprojecten
Bijdeuitvoering van projecten worden
tweesporengevolgd: het tempospoor en het
ritmespoor. Het eerstespoor betreft het afkoppelen van verhard oppervlak. In 2010moet
26procent van het verharde oppervlak afgekoppeld zijn. Dit gebeurt door mee te liften
met lopende projecten: deBlauwe Transformatie. Het tweede spoor betreft voorbeeldprojecten. Ineen ritme van tenminste eens per
halfjaar worden waterprojecten afgerond die
opvallen en daadwerkelijk de identiteit van
een plek versterken.

onder het Koningsplein. Dit bassin voedt
bedriegertjes. Het surplus aan water infiltreert in debodem. Her regenwater vanaf
deStikkeHezelstraat en aangrenzende
panden stroomt nu op kunstzinnige wijze
viaeen'savonds verlichte goot richting
Waal;

•

Uiteindelijk zijn veelmeer dan zes projecten tijdens het planproces gestart.

Samenwerking
Vraagt'interactieveuitvoering' om eengrotereinspanning?Nee,maar welom een andere
inspanning.Bijintegrale processen ishet van
groot belangdarwordt samengewerkt. Deze
samenwerkingontstaatviaoverleg, planvorming,uitvoeringen beheerfzie afbeelding 1).
Bij'inreractieve uitvoering'vindt minder overlegplaatsen deplanvorming kenmerkt zich

Het proces rond Waterplan Nijmegen
richtte zich op veelschaalniveaus:op regionale
en stedelijke schaal isgekeken naar het watersysteem en de waterketen,op wijkniveau is
gekeken naar mogelijkheden voor herinrichting en op het schaalniveau van buurt, straat
en woningzijn proefprojecten uitgevoerd.
Juist deactiviteiten ophet kleinste schaalniveau dragen bij aan het echte integrale karakter van proces en aan deidentiteit van plekken.
Opdit schaalniveau isniet alleengekeken naar
water.Ooksluipverkeer, parkeren, socialeveiligheid, kunst en recreatie kwamen in beeld.
Opbasis vandeervaring"begin met water, de
rest komt later" isin deprojecten water het
meest ver uitgewerkt. Nadevaststelling van
het waterplan isechter vrij snel een proces
gestart, waarbij de verkeersproblematiek van
Nijmegen wordt aangepakt, opgelijke wijze.
Het blijkt dat met water andere omgevingsvraagstukken vlotgetrokken kunnen worden.
'Interactieve uitvoering'draagt bij aan de
noodzakelijke transitie,zoals beschreven in het
vierdeNationaal Milieubeleidsplan.•<
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Openplanproces
Interactieveuitvoering
NOOT:

Door recente reorganisaties zijn het nu vijf partijen:
gemeente Nijmegen, Waterschap Rivierenland. Provincie Gelderland, Vitens en Rijkswaterstaat (directie
Oost).
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