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T I E N D E E D I T I E VAN INTERNATIONAL C O N F E R E N C E O N

Ontwikkelinginde tijd

URBAN DRAINAGE

Demaatschappelijke dimensievanstedelijk waterbeheer isnietaltijd inbeeld.Het
isooknietaltijd evenhard nodig.Een fundamentele veranderingvandestedelijke
ontwatering vraagteenanderebetrokkenheidvandebewonersdanhetvervangenvan
hetriool.Hetblijkt ookdat verschillen
bestaan tussendelanden.Afbeelding 1 geeft
eenpatroonweerdat wetijdens hetcongres
ontdekten.Opdehorizontale asstaatde
matevanontwikkelingvaneen stedelijk
gebied.Aanhetbeginstaandeontwikkelingslanden, metprimairewaterzorg.Rechts
staanderijke landen,waarstedelijk water
wordt ingepastalsbelangrijk element vande
omgevingskwaliteit.Opdeverticaleasstaat
decontextgevoeligheid. Datwilzeggen:de
matewaarin heraldannietsuccesvolimplementeren vanwatermaatregelen afhankelijk
isvanmaarschappelijke processen.

Stedelijk wateren de
maatschappij
Van21 totenmet26augustusvond mKopenhagendetiendeinternationaleconferentie over'urban
drainage'plaats.Ditisde'conferentie overstedelijk waterbeheer.Dezevindtcens mdedriejaar
plaats. Circa500wetenschappersenmensenuitdepraktijkvanuitallewerelddeleninformeren elkaar
overdevoortgangdiezijboekenophetgebiedvanrioleringenstedelijk water.Ditverslaggaatniet
overdegeheleconferentie.Hetrichtzichopstedelijk waterendemaatschappij.Difjaar wasvoorhet
eerst'UrbanWater&Society'alsvolwaardigonderdeelopgenomeninhetprogramma.Hetwaseen
experiment,wantstedelijk waterbeheerwordtnogsteedsvooralgezienalseentechnischeuitdaging.
Overditonderwerpwarenzevensessies tevolgen,dievollezalentrokken.
Deverbazingwasgroot.RichardAshley
vanSheffield Universityverteldedat hij in
1999 tijdens deachtsteICUD-bijeenkomst in
Sydneyvoorzijn voordracht over maatschappelijke aspecten vanstedelijk waterbeheerslechts twaalfmensen indezaal
aantrof Nuzatendezalenvol.Steedsduidelijker wordt-endatgeldt wereldwijd -dat
alsdeaandacht beperktwordt tot ondergrondseactiviteiten enproblemen 'endof
pipe'wordenaangepakt,stedelijke vraagstukken voornamelijk vragenom technische
optimalisatie.Alshetgaat om zichtbaar
water enookbronmaatregelen worden
genomen,wordt hetechter steedsbelangrijkermaatschappelijke aspecten in beschouwingtenemen.Overal,zekerinrijkere landen,worden veelplannengemaakt dieniet
verderkomendandeboekenplank.Zewordengewoonwegnooit uitgevoerd.

A/b. 1:

Desessiesbij'wateren maatschappij'
gingenonder andereoverinstitutioneleen
sociaal-economische aspecten, besluitvorming,participatie vanbewoners,perceptie
vanrisico'sendegeschiedenisvan stedelijk
water.Datdeelnemersaande conferentie
bijdragen indienden overdegeschiedenis
waseenverrassing.Achterafgezien ishet
logischenzeerwaardevol.Hegelheeft ooit
gezegd:"Hetenigedatwevandegeschiedenislerenisdatweniets vandegeschiedenis
leren."Doorzichteverdiepen indegeschiedenisvanhetstedelijke water,kan worden
voorkomendatwefouten uit hetverleden
herhalen.Weleggenstelselsaanmet lange
levensduurzóndereenbeeldtehebben van
watdesamenlevingoptermijn vraagt.
Bewusteromgaanmet samenlevingsaspectenvraagt adaptievesystemen dieflexibel op
deveranderende behoefte inspelen.

Hetverloopvandecomext^evoeljgheidalsJunctievandeontwikkelingvanhetstedelijkegebied.

Context
gevoeligheid

Sociale vraagstukken
domineren techniek (bijv.
krottenwijken Braziliëen
Zuid Afrika)

Existentiële aspecten
worden zichtbaar. Intraject
van plantot uitvoering
spelen maatschappelijke
aspecten een grote rol(bijv.
Zweden en Nederland)
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Afbeelding 1 laatziendatin ontwikkelingslanden deafhankelijkheid vanprocessen indecontextgroor is.Wiedaar infrastructuur aanlegt zondergevoelvoor
maatschappelijke processen,slaatdeplank
volledigmis.Het isdekunst inditsoort
gebieden basisvoorzieningen aantebrengen
voordrinkwater enafvalwater voorenmet
demensendieerwonen.Deinzetishet reddenvanmensenlevens.Vooralinsloppenwijken,zoalsinBraziliëenZuid-Afrika, isde
aandachtgericht opvolksgezondheid, werkgelegenheid eneducatie.
Indegebieden tussen onontwikkeld en
ontwikkeld,ofandersgeformuleerd tussen
armenrijk, lijkt hetalsofrioleringenstedelijk water loskomen vandecontext.De
basishobbel isgenomen enhet uitbouwen
vanvoorzieningen voordrinkwater en afvalwatervraagt vooralomgoedeorganisatie.
Datblijkt vooraluit presentaties uit PortugalenPolen.Deinzet isommetdebeperkte
financiële middelenzoveelmogelijk plannenterealiserenindepraktijk.Vaakzijner
minder beperkenderegelsdan inde rijkere
gebiedenen isdedemocratieminderdiep
geworteld.Erkanmeer.Depresentaties tijdensdeconferentie toondenaandatzeindie
landendekennisgoedorganiseren enin
staatzijn telerenvanfouten inanderelanden.Devoortgangdiezeboeken,isindrukwekkend.
Inlanden alsZwedenenNederland
ervaren wewederomeengrotecontextgevoeligheid.Erisveelbeleid,vooralophet
gebied vanaandebron behandelen van
regenwater endekwaliteitvanoppervlaktewaterénerlopenzoveelprocessen door

Kaapstad.Indesloppenwijken vanKaapstad
isbijna dehelft vandezwangere vrouwen
besmetmet herHIV-virusenookdaarzien
weeenfatalistische houdingbij mensenals
hetgaatommilieuvraagstukken. Eengroot
probleem aldaarishetgrijswater. Mensen
bevuilen heteigennest doornietdemoeite
tenemen honderd meter telopenomhetaf
revoeren.Deuniversiteit doet onderzoek
naardekwaliteit vanditgrijswater ende
conclusieszijnduidelijk: 'Youcanwalkon
ir'.Erbeginteenduidelijk beeldte ontstaan
overhoejeinditsoortwijken doorhetdode
punt heenkunt brekenengelatenheid kunt
omzetten inhoop.Daarvoorishervan
belangtewerkenaangoedesanitairevoorzieningen,gevolgddooreducatie (niet
andersom).Deregeringheeft echrerjuist
haar beleidherzienenvaarteenvolledig
anderekoers.
DeomstandighedeninSweetHomeFarm,Phillippi(Kaapstad),tndewinterperiodealsdegrondwaterstandenhoog
zijn[foto:KevinWinter,UniversiteitvanKaapstad).

elkaardat het moeilijk isdoordebomen het
bostezien.Bovendien worden existentiële
vragenopgeworpen doorbetrokkenen als
'wiebenik?'en'watdoeik?'en vervlochten
met paradigma's overduurzaamheid enverantwoordelijkheid. Het buiten beschouwing
latenvandemaatschappelijke contextresulteertingroteteleurstellingen bij destapvan
plan naar uitvoering.

Ontwikkelingslanden

WaarweinNederland inhet kadervan
riviermorfologie praten overgrind,zanden
slib,wordtdaargesprokenoverafval. Riviertjes slingerenzichdoorgrote hoeveelheden
huishoudelijk afval.Waaromzijn demensen
diedaar wonenzoweinigbetrokken bij
milieuvraagstukken? Hetantwoord laatzich
raden,maar het maaktwelduidelijk dateen
nauwetechnische focusop riviertechnische
vragennietvolstaat.Eenzelfde beeld leveren
desloppenwijken vanKaapstad.

Eenvoorbeeld uitdesloppenwijken van
Zuid-Braziliëmaaktduidelijk dathet moeilijk isomvorm tegevenaan rivierbeheer.

Eenemotioneelbetoogwerdgehouden
doorNeilArmitagevandeUniversiteitvan

EenmededoorkinderenontworpenschoolpleininAugustenborg(Malmö),meteenamfitheaterdattevensdientvoor
debergingvanregenwater(foto:PeterStahre).

Portugal
Rafaela MatosvandeNationalCivil
EngineeringLaboratory inLissabon verrelde
eenverhaaldat representatiefis voordelandendiehard werken aanherwegwerkenvan
hun achterstanden.VooralinPorrugal gaan
deontwikkelingen snel.Menslaagterbeter
dan menig rijk land indezuiveringvan
afvalwater opordetekrijgen.Daarbij doet
Portugal veelaanprocesbewaking.Het
opvallendeisdatdePorrugezen daarbij een
slimmekoersvarenrussen overheidsmonopolieenmarktwerking.Zeinrroduceren helderecriteria.SituatieszoalsinGroor-Brirtannié'merdemarktwerkingproberenzete
voorkomenzonder de bureaucratische
rompslomp vanvolledige overheidbemoeienismerzichmeeteslepen.InPortugalis
veeloogvoorinstitutionele aspecten.Maar
demaatschappelijke contextkomt nauwelijks inbeeld.

Malmö
Eenprachtigvoorbeeldvanhoeinvullingisgegevenaandestedelijke wateropgavedoorgoedrekening tehouden metde
maatschappelijke contextineenrijk land,
kunnen wevinden inhetZweedseMalmö.
Het betrefr dewijkAugustenborg. Ruim
rienjaar geleden wasdezenaoorlogse wijk
srerkaanhet verpauperen.Veelbewoners
trokken weg.Eenaanzienlijkdeelvande
huurwoningen kwamleegresraan.Problemen ontstonden methetverkeerendesocialeveiligheid.Bijde woningbouwcorporaties
bestond weinigbereidheid indewijk te
investeren.Degemeente-onder aanvoering
vanPeterStahre-heeft hettoen aangedurfd
het watersysteem aantepassen.Hetrioolsrelselwassterkoverbelast.Dekeuzeging
tussen hetvergrotenvandeberginginher
stelsel,waardoor alleenhet rioleringsvraagH2O
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stuk wordtopgelost,ófhetaanleggen van
eenoppervlakkigsysteem voordeafvoer van
regenwater,gerichtopeentotaleopwaarderingvandewijk.Dankzij veeldoorzettingsvermogeneneengrotegevoeligheid voot
waterverder leefr indewijk,isderweede
optieuitgewerkr éngeïmplementeerd.Wie
nu doordewijk loopt,zieteenprachtig netwetkvanvijvers, regenwarergoten engreppels,bedachtdootmensen met veeloogvoor
detail.Veelaandacht isbesteedaan onderhoudenbeheer.Bewonersvandewijk zijn
volopbijdeuitvoeringbetrokken.Erzijn
meerproblemen opgelostdandievanwater
alleen.Het imagovandewijk isveranderd.
Augustenborg wordtnugezien alseenecologischewijk,voormensen methartvoor
het milieu.Dewijk trekt inmiddelsveel
hoogopgeleiden aan.Allewoningen zijn
weerbewoond-erzijn zelfs wachtlijsten endewoningbouwcorporaties investeren
volop.Viahetwater iseennegatieve spiraal
omgebogen naareenposirieve.

Samenwerking
Heldereenontwapenende analysesvan
samenwerking tussen parrijen bijdeuitwerkingenimplementatie vanduurzamestedelijke watersystemen werden gepresenteerd
doorRebekahBrownvandeMonash UniversityinMelbourne enLizSharpvan Bradford
UniversityinEngeland.Zijlieten zien hoe

ietskanlukken alsjehetgoedorganiseert en
hoeietsbij voorbaat mislukt alsje organisatieernietopingericht is.Keeropkeer blijkt
dat het bijgemeenten noodzakelijk iseen
afdeling tehebbendiezichspecifiek richtop
waterprojecten. Het kunnen slaanvaneen
brug russen technische aspecten enerzijds en
maarschappelijkeaspecten anderzijds,is
daarbij eenvoorwaarde.Ookhetactiefmee
kunnen doeninontwerpprocessen metstedenbouwkundigen en landschapsarchitecteniseennoodzakelijkheid. RebekahBrown
heeft eensystematiekontwikkeld voor het
indelenvangemeenten inkoplopersenachterblijvers.DezeindelingisookvoorNederland herkenbaar.

Participatie en perceptie
Tweesessieswarengewijd aandeinteractiemetbewoners.Daarbijgaathetom
participatie,perceptieen bewustwording.
Deverhalen werden vooral gepresenteerd
door ingenieurs diewatlanger inhetvak
zitten ofsocialewetenschappers diezich
voorheteerstwagen indeICUD-atena.
Voordrachren kwamenonder andere uit
Denemarken,VerenigdeStaten, Duitsland,
Griekenland,JapanenNederland. Daarbij
valropdatereengrotedivetsiteit isin benadering.Vaneenhelderemethodologieisnog
absoluutgeensprake.Dat hoeft nu ooknog
niet,wantweverkeren metzijn allenineen

verkennend stadium.Hetiswelvanbelang
dekomendejaren tewerkenaaneengedeeldemethodologie,wanthet isnu vrijwel
onmogelijk onderzoeksresultaten met elkaar
te vergelijken.

Netwerk
Voorafgaand aandezetiende conferentie
vandeICUDiseennetwerkgevormd van
onderzoekers enpraktijkmensen diezich
interesserenvoorstedelijk wateren maatschappij.Dit netwerk isopgericht tijdens
eenbijeenkomst inseptember 2003 te
Leeuwarden,gesubsidieerd doorSTOWAen
hetInterregIllb-programmaWaterCity
Intetnational enheeft leden inallewerelddelen.Hetnetwerk heetNUWS(Networkon
UrbanWaterandSociety)enwordt vooral
gedragenvanuitNederland,Engeland en
Australië.InKopenhagen isbeslotengeen
aparte werkgroep opterichten vanuit
NUWS,maarzoveelmogelijkaansluiting te
zoekenbij bestaande werkgroepen,zoals
Socoma(dewerkgroepdiezichrichtop
bronmaatregelen voorstedelijk regenwater)
enWaterSensitiveUrbanDesign.Deinzet
van het netwerk isommeer afstemming te
krijgen oponderzoeksgebied. <f
Govert Geldof, EilardJacobs en
Bert Palsma

ACTUALITEIT

Rotterdambergt water
onder parkeergarage
Rotterdam krijgteenbijzondereparkeergarage.
Begindezemaandwerddeeerstepaalgeslagen
vooreengarageonderhetMuseumparkdieniet
alleenplaatsgaatbiedenaan 1.150auto's;in
hetaanteleggenbassinonderde inritkan
namelijk maarliefsttienmiljoen literwater
vvordengeborgen.
Bijhevigeregenwordtdeschuifnaardeondergrondsewatcrbeigirujopengezet(illustratie:MCWStudio's).
Bijhevigeregenval kampt het centrum
vanRotterdam meternstige wateroverlast.
Ditwordtvoornamelijk veroorzaakt door
hetgrotetekortaanruimte omhetovertolligeregenwatet tebergen.Hetrioolstelsel in
ditdeelvandestad kanmaximaal 20miljoen
literwateraan(oftewel 10mm.).Indeaanwezigesingels(circaéénprocent van het
totaleoppervlak)kanongeveereen gelijke
hoeveelheid waterwordengeborgen.Wanneer hetextreem veelofhard regent,isdit
nietvoldoende.Het waterkandan nietweg
enkomtindelagergelegen strarenenkel-

18

H20

dersterecht.Metdeaanlegvandeondergrondsewaterbergingzettendegemeente
Rotterdam enhet Hoogheemraadschap
Schieland endeKrimpenerwaard eengrote
stapomdewateroverlast te verminderen.
Wanneerdan bijeenhevigeregenbui het
rioolstelsel dreigtovettelopen naardesingels,wordtdeschuifvande ondergrondse
waterbergingopengezet.Hetbassin loopt
binnen eenhalfuur vol,waarmeehetrioolstelselinhetcentrum voordehelft wordt

ontlast.Wanneerweerruimte inhettiool
vrijkomt, wordt dewaterberging binnen
tien uur leeggepompt.Eengedeeltevan het
waterwordtachtergehouden engebruikt
omdebergingmeeschoon tespoelen.
Naarverwachtingwordtdeondergrondse
waterbergingtienkeerperjaargebruikt. f
Eenanimatieoverdewerkingvandeondergrondse
waterbergingistezienopinternet(www.parkeergaragemuseumpark.nl).

