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BESTUURDERS, AMBTENAREN EN WATERSCHAPPEN M E T
ELKAAR I N GESPREK
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beroepopcreativiteit in
Twente
Dewatertoetsblijkt inTwenteeenwerkbaarinstrumentwaardoor^emeenteuenhetWaterschap KeggeenDmkelopeenconstructievemaniergaansamenwerkenomderolendepositievan hetwaterin
planologischeontwikkelingendieduurzameplaatstegevcndiehettoekomt.DeconferentieDe
watertoetsmTwente',diebegmseptemberplaatsvond,^a/daarvaneenduidelijk beeldenbleektevens
deaanleidingtotvoorzettenvoornieuweideeënmetbetrekking totarchitectuurenstedenbouw.
Zo'n 125 bestuurders, volksvertegenwoordigersenambtenaren van gemeenten
inTwente,deProvincieOverijssel ende
waterschappen wisselden onder voorzitterschapvanwatergraafmevr.A.VersrandBogeartvangedachten overdesamenwerkingtussendeverschillendepartijen ende
roldiedewatertoets daarbij speeltenvervolgensnatuurlijk ookoverderesultatenvan
diezelfde watertoets.

Maatwerk
Volgensdagelijks bestuurslid H.Meek
vanWaterschap ReggeenDinkel votmen
gemeentelijke waterdocumenten vaakhet
vertrekpunt vandesamenwerking.Vanuit
dehydrologische situatieschetsendewenselijkeontwikkelingen voordetoekomst diein

dezedocumentenzijn vastgelegd,gaatmen
aandeslagmetdeinvullingvan plannen
voorlocatiesdieindepraktijk vaakaleerder
blijken tezijn vastgelegd.Inveelgevallenis
dussprakevanhetaanpassenvan bestaande
plannen omdeschadelijke gevolgenzoveel
mogelijk tebeperken ofte repareren.Toch
blijkt dandoorconstructiefoverlegveelte
kunnen worden bereikt.Aandehandvan
eenviertalvoorbeelden, vandeplanningvan
nieuwbouwwijken opvoormaligeveelal
laaggelegen landbouwgrond totdebouw
vaneenwoninginhetbuitengebied eneen
bestemmingplanvoordatzelfde buitengebied,schetsteMeekdepraktische werkwijze
waarmeemetdewatettoets inTwente wordt
omgegaan.Standaardoplossingen blijken
niet tebestaan.Deverschillende rollen,

V.I.u.r.dagelijksbestuurslidH.MeekvanWaterschapRe,ggcenDmkel, burgemeesterL.KobesvanWierden,water^raajmevrouwA.Verstand-Bogearten.gedeputeerdeP.JansenvandeProvincieOverijssel.
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belangenenverantwoordelijkheden van
gemeenten, waterschappenendeprovincie,
maarookdegebiedsspecifieke situatievereisenmaatwerk.Eenpositievegrondhoudingtenopzichtevandeverschillende wensenendoelen moethetuitgangspunt zijn,
hetstreven moetzijn ersamenuittekomen,
maarjemoetookeenkeerneekunnen zeggen.Dewatettoets blijkt allesbehalveeen
controlelijst, maar werktalseenproces
waarmeeniet vroeggenoegkanworden
begonnen endattesulteett ingedeeldekenniseneenduurzamer planontwikkeling
waarin deverschillende belangen evenwichtigmetelkaar wordengecombineerd, aldus
Meek.

Tegenstrijdige belangen
verenigen
Dieconclusietrektookburgemeester
L. KobesvandegemeenteWietden.Hijverwijst naatdegangvanzakenronddetoekomstigeontwikkelingvanZuidbroek,ten
zuidenvandehuidigebebouwdekomvan
Wierden.Opgrondvaneensrructuurplan
uit 1994gingmenin2002aandeslagmetde
voorbereidingen.DatdenieuweN35enN36
hardegrenzenzouden vormen diemetname
ookdootgeluidsnormeringen flink watvan
deruimtezouden afsnoepen, wasvanmeetaf
aanduidelijk.MaarhetlaaggelegenZuidbroekbleekmerdeWierdenseAaindevisie
vanReggeenDinkelookeenbelangrijke
waterbergingsfunctie tehebben.Derelatief
hogegrondwaterstand enhetrisicoop
wateroverlastvormdenandereproblematischefactoren.Vanafmedio2002isditplanals
eenpilotvoordenieuwewatertoetsuitgevoerd.Eenperiodevanintensiefcontact
volgdezowelopambtelijk als bestuutlijk
niveau.Wederzijdse bereidheidomdeeigen
schuttersputjes teverlatenenopeencreatievemanier tezoekennaarcompromissen leiddetoteenoplossing.HetuiteindelijkepositieveadviesvanWaterschapReggeenDinkel

vaneindaugustus voorzietineen substantieelretentiegebied ronddeWierdenseAa,
diedwarsdoordebebouwingstroomt.Het
watervandebeekmeteenbredeoverstromingszoneendevrijwaring van bebouwing
vandelaagstedelenvanZuidbroekgaanleidentoteenveelnatuurlijkere woonomgevingmeteenhogebelevingswaarde.

Betere ruimtelijke kwaliteit
Derolvandeprovincieisvooraldievan
beoordelaar vanderesultaten vandeplannen.Daarbij zietzezichniet alsscheidsrechterineventuelebotsingen tussen gemeentenenwaterschappen,meent gedeputeerde
WaterP.Jansen vandeProvincie Overijssel.
Hoeweldedeskundigheid bijdewaterschappenzitendeinitiatieven voorplannenvaak
vandegemeente komen,iseengoed ambtelijk enbestuurlijk overlegmet deprovincie
vanafhetbegin vanbelang,aldusJansen.
Hetzorgtvooreengoedeafstemming met
provincialekeuzesvoorbijvoorbeeld primairewatergebieden,waar bebouwingonmogelijk isenwateraandachtsgebieden waar
slechtsonder stringentevoorwaarden kan
wordengebouwd.Jansenbenadrukt dat
wanneerdewaterdisciplinevroegtijdig inde
plannen wordt betrokken, aanvankelijke
problemen vaakkunnen wordenomgezet in
mogelijkheden omeenveelbetere ruimtelijkekwaliteit tecreëren,zekerbijdewatgrotereplannen opwijk- ofbuurtniveau.De
besteoplossingen ontstaan vaakpasalszich
problemen voordoen,aldusJansen."Dan
worden wegedwongen omverderte kijken
dandemeestvoordehand liggendeoplossingenkrijgen wedestimulans omextra
creatieftezijn", aldusJansen.

Creativiteit aanboren
Nudegoedkopevoordehand liggende
bouwlocaties langzamerhand uitgeput blijken,zullensteedscreatiever oplossingen
moeten worden bedacht.Als waterenbebouwinginhetzelfdegebiedgecombineerd moetenworden,zalandersgebouwd moeten
worden.Datschept uitdagingen voorarchitecten:kruipruimteloos bouwen,woonarken,paalwoningen.Waarophetgebiedvan
samenwerkingtussenoverheidenwaterschapTwentevooroploopt,iseropdit
gebiednogveeltelerenvanhetgeen in het
noorden enwesten vanNederlandgebeurt.Is
inTwentesomssprakevanwaterlast,indie
anderedelenvanNederland isnu endan
zelfsdeveiligheid inhetgedingentochzijn
daardefuncties waterenwonen veelmeer
verweven.Nieuweuitdagingen dus, waarbij
waterdekatalysator kanzijn totandere
invullingvanarchitectuurenstedenbouw, f
Jan Verhoek

ACHTERGROND

Nauwkeuriger
analyseren van
grondwaterstanden
Structureleveranderingeningrondwaterregimes
kunnenindenabijetoekomstsnellerennauwkeurigervastgesteldworden.Daarnaast ishet
mogelijkommetbehulpvaneen bijTNOontwikkeldmeervoudig tijdreeksmodel ruimtelijke
patronen mgroudwatcrstandsfluctuatieste
kwantificeren. DatzegtW.Berendrechtdie28
septemberpromoveerdeaan deTU Delft.
Grondwater speelt eenbelangrijke rolin
zowelstedelijk alslandelijkgebied.Hetis
daarom essentieelom fluctuaties vande
grondwaterstand temonitoren.Dedatadie
hierdoor beschikbaar komen,dienen echter
verdergeanalyseerd teworden om specifieke
informatie overhetgrondwatersysteem te
krijgen.Totnu toewerdvoorditdoelveelal
gebruikgemaakt vaneenvoudige lineaire
tijdreeksmodellen.Inveelsituaties voldoen
dezemodellenechter niet.
Wilbert Berendrecht promoveerdeop
tijdreeksmodelleren van grondwaterfluctuaties.Volgenshem iseenenormehoeveelheidaangrondwatermetingen beschikbaar,
dieeenschataan informatie bieden.Die
informatie moetgeanalyseerd worden.Als
degrondwaterstand indeloopvandejaren
gaatdalen,wat iserdan aandehand?De
dalingkanverschillende oorzaken hebben.
"Het kanzijn dathet eentijd langdroogis
geweest.Maarhetzouookkunnen zijn dat
grondwater isonttrokken,bijvoorbeeld voor
deproductie vandrinkwater ofom tesproeien.Natuurlijke enniet-natuurlijke componenten willenwezoveelmogelijk scheiden."
Denatuurlijke component valt volgens
Berendrecht goedteschatten."Weproberen
dezeeruit tehalen.Wekennen dehoeveelheid neerslagenverdamping.Deze cijfers
komenvanhet KNMI.Hiermee kunnen we
bepalenwelkdeelvandeverlagingofverhogingdoorwatwotdt veroorzaakt.Eenkorte
daling alsgevolgvanveranderingen inde
omgeving,isvanbelang." Momenteel
bestaan aldiversemodellen.Vrij eenvoudige
modellen volgensBerendrecht,diedeelsvolstaan maarveelaltéeenvoudigbleken.Het
gevolgwasvaakdat eenuitspraak werd
gedaandiebehoorlijk onzeker is.Erkon bijvoorbeeld eenniet natuurlijke dalingvan30
cmwordenvastgesteld.Dezeschattinghad
somsweleenonzekerheid van rotot 20centimeter"

Hogegrondwaterstand inAmsterdam.

Vraagishoediebetere nauwkeurigheid
isverkregen."Dooreenander model teontwikkelen",zegtBerendrecht."Meestal wotdt
gemeten optweemaandelijkse basis.Wij
hebben aandehand vandedagelijksegegevensvanhetKNMIoververdampingen
neerslageenbeschrijvinggemaakt.Tussen
demetingen inkunnen weeen schatting
gevenvandegrondwaterstand. Ingebieden
waatdegrondwaterstand snel reageert,
treedtdesterkste verbeteringop."

Test
Het nieuwe tijdrecksmodel isgetest bij
deaanlegvaneenwegomdegrondwatetstand temonitoten.VerdergebruiktTNO
hetmodel intern."Wehebbeneendatabestandmetallegemeten grondwatetstanden
(circa26miljoen) inNederland.Ineencentralecomputet zijn 60.000gemeten reeksen
opgenomen.Wezijn nu bezigomdiereeksentecontroleren.Metingen worden namelijk handmatiggedaanenopgestuurd.Met
hetontwikkelde instrumentarium proberen
wedezefouten erzoveelmogelijk uit halen.
Het iseenheleklusomditdatabestand doot
teworstelen." Verderzalelkenieuwe
meting tegen het licht wotden gehouden.
"Vtaagisofdegemeten stand een logische
waardeisofdaterietsaandehand is:een
meetfout ofeenveranderingindebuurt van
het meetpunt."
Hetmelden aanhetwatetschap volgt
daarna."Grotekansdat het ietsweet.Hetis
nietzozeerbedoeldals alarmeringssysteem,
maarmeer omhetdatabestand zogoed
mogelijk temaken."Nagedacht wordtover
eenalarmerings- enevaluatiesysteem inde
toekomst."Doelisomcontinue inbeeld te
hebben hoedegrondwaterstand ervoor
staat." f
Jelle Vaartjes
H20
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