achtergrond
Inspiratiebeeldbank verkleint
kloof tussen water en ruimtelijke
ordening
Uit evaluatie van de Watertoets blijkt dat het waterbelang in ruimtelijke
afwegingen vaak nog onvoldoende wordt meegenomen. Eén van de redenen
hiervoor is dat, generalistisch gezien, sprake is van een taalbarrière tussen
watermensen en mensen in de ruimtelijke ordening. Binnen het project
AquaRO is door betrokkenen van beide kanten een inspiratiebeeldbank
ontwikkeld waarmee deze barrière kan worden overwonnen.

AquaRO
AquaRO richt zich in de tweede fase behalve
op de verdere ontwikkeling van de inspiratiebeeldbank onder meer op de betere
ontsluiting van data en kaartmateriaal via
‘web mapping services’ en op vereenvoudiging van het watertoetsproces door snelle
afhandeling van ruimtelijke plannen die
weinig relevantie hebben ten aanzien van
waterhuishoudkundige aspecten. Ook wordt
gewerkt aan een implementatiemodule om
AquaRO te integreren in het gemeentelijk
werkproces.
Het project wordt ondersteund vanuit
het subsidieprogramma Leven met Water
en financiële bijdragen van Provincie
Gelderland, Waterschap Rivierenland, Vitens
en de betrokken gemeenten (Nijmegen en
Tiel).

H

oe werkt de inspiratiebeeldbank?
Het is in feite een verzameling
van representatieve beelden
gekoppeld aan een databank. Hierin wordt
naast specifieke informatie over het getoonde
beeld (fotograaf, locatie, jaar van opname)
beschreven waarom het beeld representatief
is vanuit zowel de optiek van water als de
optiek van ruimtelijke ordening. De databank
kan daarnaast verwijzingen naar wet- en
regelgeving en voorbeeldprojecten bevatten.
Via een internetpagina wordt de beeldbank
ontsloten en kan een selectie van beelden
worden opgevraagd.
Selectie van beelden is vanuit drie invalshoeken mogelijk, die eventueel gecombineerd kunnen worden. De eerste invalshoek
betreft de verschijningsvorm. Hiermee
wordt bedoeld de manier waarop water

en watergerelateerde objecten zich in
de ruimte kunnen manifesteren. Binnen
deze invalshoek is een aantal categorieën
aangeduid waarop de selectie zich kan
richten, zoals beken, goten, helofytenfilters,
kunst, patronen en ondergrondse voorzieningen. De tweede invalshoek betreft
doelen. Daarbij kan zowel op waterdoelen
(veiligheid, vasthouden, schoon water) als
op ruimtelijke doelen (beleving, recreatief
gebruik, meervoudig ruimtegebruik,
cultuurhistorische waarde) worden geselecteerd. De derde invalshoek betreft specifieke
situaties waarmee selectie kan plaatsvinden
op basis van de relevantie van verschijningsvormen van water in bepaalde situaties. Als
voorbeeld: in een dichtbebouwd gebied
op een hoger gelegen zandige ondergrond
ligt bij ruimtelijke ontwikkelingen voor
hemelwaterbehandeling de toepassing van

Selectiemogelijkheden

verschijningsvorm

doelen

situaties

beken en sprengen
bruggen en duikers
daken, dakgoten en regenpijpen
goten
grachten en kaden
helofytenfilters
kunst en religie
ondergrondse voorzieningen
sloten, greppels en watergangen
steigers
vijvers, plassen en meren
watergerelateerde bebouwing
wadi’s en groene bergingen
waterobjecten en watervallen
waterspeelplaatsen

droge voeten
schoon water
water vasthouden
zichtbaar afvoeren
wateraanvoer
meervoudig ruimtegebruik
architectuur
stedenbouw en infrastructuur
tuinen, parken en groenstroken
natuur en landschap
spel en recreatie
....

dicht bebouwd + droog (infiltratie)
dicht bebouwd + nat (kwel)
nabij rivieren, veel dynamiek
grondwaterbeschermingsgebied
bijzondere ecologische waarden
....

ondergrondse infiltratievoorzieningen meer
voor de hand dan aanleg van open water.
De beeldbank selecteert voor die situatie
derhalve beelden van onder meer infiltratieriolen en infiltratiekratten.
Op dit moment biedt de inspiratiebeeldbank
hoofdzakelijk inspiratie op objectniveau
(concrete verschijningsvormen zoals
watergangen, waterspeelplaatsen en
technische voorzieningen). De komende tijd
zal vanuit AquaRO de beeldbank worden
geoptimaliseerd en uitgebreid. Dit houdt in
dat de representativiteit van de beelden in
breder verband beoordeeld gaat worden en
dat ook de inhoud van de databank wordt
verfijnd. Daarnaast zullen ook beelden
worden toegevoegd die met name zijn
gericht op het bieden van inspiratie op
structuurniveau. Ook zullen voorbeeldprojecten worden toegevoegd waarbij naast
het beeld een uitgebreidere omschrijving
van het project met het doel, functioneren,
onderhoud, kosten, ervaringen en contactpersonen worden vermeld.
Voor de vulling van de beeldbank zal tevens
gebruik gemaakt gaan worden van foto’s uit
een fotowedstrijd die voor dit doel recentelijk
is gehouden onder medewerkers van
Waterschap Rivierenland, Unie van Waterschappen, RIZA, de gemeente Nijmegen,
Grontmij en AmerAdviseurs.
Voor meer informatie over de inspiratiebeeldbank
en/of AquaRO kan contact opgenomen worden
met Vincent Grond van AmerAdviseurs
(grond@amer.nl), Peter Groenhuijzen van
Grontmij (peter.groenhuijzen@grontmij.nl) of
Marjolein Reijnierse van Waterschap Rivierenland
(m.reijnierse@wsrl.nl).
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