PLATFORM

Streefbeeldenvoorde
stadswatereninZwolle
PLM DE KWAADSTENIET, TAUW
I I E U W E DIJKSTRA, G E M E E N T E ZWOELE
MARJOLEIN KOOPMANS, WATERSCHAP G R O O T SALLAND
R E M C O S C H R E U D E R S , TAUW

Stadswaterenzijn belangrijkvoorZwolle.Inhetcentrumzijndeeeuwenoudegrachtennietwtgte
deukenelementen.Zegeven identiteitaan destad enworden hooggewaardeerd.Maarditgeldtmet
voorallewateren m destad. Dewateren indenieuwbouwwijken vanZwollevanaf halverwegede
vorigeeeuwzijnvooreendeeleenvormigenuitwisselbaar.Ookheefteendeelnog fte)weinigrelatie
methunomgeving envalt er.re weinig rebeleven.I let WaterpactZwolleliecjtdeafgelopen twee
jaarhardgewerktomdestadswateren ecuimpuls tegeven.
HetWaterpactZwolleisinmiddelsweer
ontbonden. HetbestonduitdevertegenwoordigersvangemeenteZwolle,waterschapGroot
Salland,provincieOverijssel enVitens.Het
steldeeenwaterplanvoordestadop.Daarbij
ontstonddebehoefte omdegewensteontwikkelingvandestadswateren tebeschrijven in
heldereentoetsbarestreefbeelden. Voordit
project werddehulpingeroepenvanTauw,dat
in2001 aleensystematiekvoor streefbeelden
vanstadswatereninOverijsselopstelde.In
dezesystematiekstaathetbegripbelevingcentraal.Allereerstmagergeennegatievebeleving
zijn(geenwateroverlast,geenstank,geenplagen,geendrijfvuil). Ditiseenvertrouwdetaak

voordewaterschappen.Daarbovenkan
wordengewerktaanpositievebelevingvan
stadswateren.Dievaltuiteen indriedimensies:natuurbeleving,cultuurbelevingen
gebruiksbeleving(ziekader).
Het onderscheiden van streefbeelden
Deruimteindestadwordtdoorgaans
intensiefgebruiktenisschaars.Ditgeldtook
voorstadswateren.Metdebeperkteruimte
moetslimwordenomgegaan;verwevingvan
functies isgewenst.Daaromhebbenstadswaterenbijvoorkeurmeerderebelevingsdimensies.Doordeveelzijdigheid vanstadswaterenisdatookgoedmogelijk.Datbetekentniet

VoorbeeldvanwaterinhetzuidenvanZwollewathetstreefbeeld 'gebruik/natuur'kreegtoegekend.

Natuur
Somsgaathetindestadomspecifiekeen
waardevollenatuur,zoalsmuurvegetaties
langsoudegrachten,bijzondereplantenin
oflangshetwaterofhetvisdiefje boveneen
stadsvijver.Veelvakergaathetomalgemeenvoorkomendenatuur. Waternatuur
indestad(alisheteenmeerkoetopeen
kunstmatigeilandje indegracht)wordt
doorgaanssterkgewaardeerd.
Cultuur
OuderestadswaterenVertellen'vaakeen
verhaaloverdeontstaansgeschiedenisvan
destadenoverdegebruikswijze ofcultuuropvattingenindietijd.Hun cultuurhistorischebetekenisisgroot.Desamenhang
metwaterbiedtmonumenteneendecor.
Denkbijvoorbeeld aandegrachtenpanden.
Maarcultuur kanookmodernenlevend
zijn.Waterenkunstgaanbijzondergoed
samen.Hetspeelsekaraktervanwater
wordtdoorvelenhooggewaardeerd,evenalswaterkunstwerken enwaterdatbijvoorbeeldinparkenwoonwijken eeneenheid
metdeomgevingvormt.Waterisverder
eenuitstekendespiegelendecorvoor
modernearchitectuur.

Gebruik
Waterdatkanwordengebruiktomtehengelen,tespelevaren,kikkervisjes tevangen,
tekanoën,tewaterfietsen, waarjejaren
langnaarjewerklangsfietst ofomgewoon
instiltevantegenieten,schepteenspeciale
bandmetdegebruiker.Waterwordtdaardoornogintensieverbeleefd.Jehebterals
bewoneroftoeristechtietsaan.

datelkedimensieinelkstadswatereven
nadrukkelijk naarvorenmoetkomen.De
streefbeelden voorZwolsestadswaterenzijner
opgerichtomduidelijke accententeleggen.
Hierdoorwordtbereiktdat identiteitsverschillentussenstadswaterenendaardoortussen
wijkenontstaan.Zokrijgteenstadsgrachtvanwegedehistorischekenmerkeneencultuuraccenteneenbeek(deWesterveldseAa)voorzien
vanbredegroenzonesdoordewijkAa-landen
eennatuuraccent.VoordeZwolsesituatiezijn
zesstreefbeelden gedefinieerd.Vande(meestal
twee)naamgevendedimensiesisdeeersteleidend,detweedevolgend(zietabel1).
Uitwerking streefbeelden
Destreefbeelden zijn letterlijk uitgewerkt
inbeelden,zodatvoorallebijhetwaterbeheer
betrokken instantieseenduidelijk kaderwordt
geschetstvoordetoekomst.Debeelden,inde
vormvanfoto's,makendenatestreven
waardenduidelijk endienenomenthousiasme
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VoorbeeldvaneenplekinhetcentrumvanZwollediehetstreefbeeld 'cultuur/gebruik'kreegtoegekend

tegenereren en alsgezamenlijk beeld voor
stedebouwkundigen, waterbeheerders, groenbeheerders en andere betrokkenen bij destadswateren.Naast beelden bevatten de streefbeelden een beschrijving van degewenste toestand
voor natuur, cultuur engebruik. Parallel aan
deontwikkeling van streefbeelden iseen

Tabel1.

beoordelingsmethode voor stadswateren opgesteld. Deelscores voor natuur, cultuur en
gebruik leiden tot een eindoordeel en een daaraangekoppelde score.Hierdoor zijn de streefbeelden toetsbaar.Tenslotte bevatten de streefbeelden richtlijnen voor inrichting en beheer,
zodat de streefbeelden concrete handvatten

Geselecteerdestreefbeeldenenhunomschrijvingen.

streefbeeld

omschrijving

basisniveau

Streefbeeld waaraan alleZwolsestadswateren moeten voldoen. Geen van de
dimensies voertdeboventoon.Alledimensies voldoen aan een aantal basiskenmerken-eisen.
cultuur/gebruik Streefbeeld waar cultuurbeleving (kunst/architectuur, cultuurhistorie)
vooropstaat,zoveel mogelijk gecombineerd met actiefen passiefgebruik
van water.Dedimensie 'natuur' voldoet aan het basisniveau.
cultuur/natuur Indit streefbeeld vormt cultuurbeleving debelangrijkste dimensie, maar
wordt dezezoveel mogelijk gecombineerd met natuur. Het gebruik van het
water blijft beperkt tot het basisniveau.
natuur/gebruik Natuurbeleving vormt het belangrijkste aspect in dit streefbeeld. Het accent
ligtdan ookopeen natuurvriendelijke inrichting van waterlopen. Gebruik
kan indit streefbeeld worden gecombineerd metde natuurbeleving.
natuur/cultuur Streefbeeld waarin natuurbeleving centraal staat.Cultuur versterkt waar
mogelijk denatuurbeleving en vertelteenverhaaloverde ontstaansgeschiedenis.
gebruik/natuur Streefbeeld waarin gebruik voorop staat in devorm van direct en indirect
gebruik. Natuur vormt een 'goedetweede';gebruik en natuurbeleving beïnvloedenelkaar positief
Bijhet opstellen van destreefbeelden isgeconstateerd dat het streefbeeld 'gebruik/cultuur' op
geen enkelZwols stadswater van toepassing is.Daarom isdit streefbeeld niet uitgewerkt.
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bieden om zein de toekomst daadwerkelijk
gestalte tegeven.

Beoordelingsmethode
Voordebeoordeling(smethode) vande
dimensie natuur vandestreefbeelden isdeels
gebruik gemaakt van het ecologisch beoordelingssysteem voor stadswaterenEBEOSTAD.
Het gaat om eenbeknopte,sneluit te voeren
toets om een indruk tekrijgen vandeecologischekwaliteit van het water endeoevers die
gebruik maakt van parameters als morfologie
en vormgeving van water en oevers, helderheid
van het water, aanwezigheid en diversiteit van
water- en oeverplanten en aanwezigheid van
bijzondere ofkenmerkende plantensoorten.
Aanvullend zal inZwolleglobaal macrofaunaonderzoek plaatsvinden. Verder isde 'relatie
met de terreingesteldheid' alsvariabelevoor de
beschrijving van dedimensie 'natuur' toegevoegd.Deze variabelegaat in opde inpassing
vaneen stadswater in deoorspronkelijke of
natuurlijke toestand vandedirecte omgeving
en ondergrond. Denk hierbij aan de ligging
vande beek in een beekdal ofaan een doorbraakkolk, opgenomen in het stedelijke watersysteem, direct achterde rivierdijk.
Voorbeoordeling vandedimensie cultuur
van destadswateren isgebruik gemaakt van
een reeds bestaande methode,dieis ontwikkelddoor Bureau Lantschap.Hierinworden de
aspecten 'zeldzaamheid' en 'kenmerkendheid'
berrokken en alsrichtinggevend beschouwd
voor het beschrijven vande cultuur(histori-
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sehe)waarde vanZwolsestadswateren. Het
belangrijkste waarderingscriterium wordt
gevormd door de context,de mate waarin een
stadswater structuterend werkt of heeft
gewetkt opde omgeving,ofwaar het aspect
'cultuur' alsuitgangspunt heeft gefungeerd bij
het ontwerp van een (deel van een) watersysteem en haar omgeving.Met de context
wordt ietsgezegd over decultuurhistorische of
architectonische zeggingskracht van een
(water)clement in zijn omgeving.
Hetgebruik van stadswateren isonder te
verdelen in eengroot aantal gebruiksvormen.
Voorde stadswateren vanZwollezijn devolgendegeselecteerd:zintuiglijke beleving,
waterkwaliteitsbeheer, beroepsvaart, pleziervaart, wonen, spelen, vissen,kanoën en surfen.
Debeoordeling van de dimensie 'gebruik' is
afhankelijk van de aanwezige ofgewenste
gebruiksvorm(en) en deeisen die daaraan
gesteld worden.Dezezijn uitgewerkt in de
beoordelingsmethode.
Vooriederedimensie zijn vier beoordelingen mogelijk: het hoogste niveau, het middenniveau, het basisniveau en het beneden basisniveau. Het hoogste niveau geldt voot de eerste

van de twee naamgevende dimensies; het middenniveau voorde tweedegenoemde dimensie.
Deniet genoemde dimensie dient aan het
basisniveau te voldoen.Vooteen uitgebreide
beschrijving vande beoordelingsmethode
wordt verwezen naar het rapport 'Beoordelingsmethode voor stadswatet vanuit de
dimensies natuur, cultuur en gebruik'.

De toekenning van streefbeelden
Destreefbeelden zijn op basis vangebiedskennis, beheersproblematiek, veldbezoek en
bestaand beleid in overlegtussen de gemeente
Zwolle,het waterschap Groot Sallanden Tauw
toegekend.Zostaat bij demeeste wateren die
deeluitmaken vandeZwolse hoofdgroenstructuur dedimensie 'natuur' voorop in het streefbeeld.Dezetoekenning isweergegeven op de
beleidskaart dieonderdeel vormt van het rapport 'Streefbeelden Zwolsestadswateren'.Zois
voor iedereenduidelijk wat wordt nagestreefd.
Monitoringzalin de toekomst duidelijk
maken ofen in hoeverre de toegekende streefbeelden realiseerbaar zijn.

Het gebruik van streefbeelden
Derapportage wotdt binnenkort aan het
gemeente- en waterschapsbestuur als richtlijn

voor beheer, onderhoud en inrichting van de
Zwolsestadswateren voorgesteld. Deopgestelde streefbeelden kunnen daarna worden geïmplementeerd in het beleiden beheer ten aanzien van water,groen (natuur/ecologie) en
recreatieen in deplanvorming van het waterschap.Op basis van het rapport kunnen meerjange uitvoerings- en monitoringprogramma'sworden opgesteld.In het Werkplan Water
2003van degemeente ishietmeeal rekening
gehouden. Monitoring van deZwolse wateren
zalditjaar plaatsvinden, waarmee duidelijk
wordt ofde opgestelde beoordelingsmethode
werkt en hoeverdehuidige situatie van de
streefbeelden afwijkt.
Inhet zuiden vanZwollezal binnenkort
worden begonnen met herinrichting van
watergangen opbasis vandein het rapport toegekende streefbeelden. Verderwordtde streefbeeldenkaart ookalsbouwsteengebruikt voor
het op testellen structuurplan vandegemeenteZwolle,waarin het ruimtelijke beleid van de
diversesectoren wordt gebundeld. Met de
streefbeelden en beoordelingsmethode kan in
Zwolle met een heldere visiestap voor stap
wordengewerkt aan stadswateren met hogeen
bijzondere bclevingskwaliteiten. tj
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Had je maar...
alles van bodem, grondwater tot bron in één hand!
Wij, de specialisten van Haitjema nemen graag en deskundig de totale
zorg voor bodem, watervoorziening en waterwininstallatie
van u op ons, en houden deze voor u in de hand.
Grondboorbedrijf Haitjema B.V. is gespecialiseerd in:
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grondboorbedrijf

• diepe boringen

• onderhoud

• waterwinputten

• bodemonderzoek

• energieopslag

• bronbemaling

haitjema b.v.

Mi
Wisseling10, Postbus 109, 7700AC Dedemsvaart tel.:0523-612061 fax:0523-615950 e-mail: info@haitjema.nl internet:www.haitiema
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(bio)filtratie

Biologische (de)nitrificatie en polijsting van afvalwater
Kringloopsluiting
Proceswaterbereiding uit oppervlaktewater

Pâquestav
P.O. Box 52
8560 AB Balk
t 0514 •60 85 00
f 0514 60 33 42
e info@paques.nl
i www.paques.nl

Spoelwaterbehandeling in de drink- en proceswaterbereiding
(Biologische) zijstroomfiltratie in koelwatercircuits
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