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FUSIE TUSSEN GELDERSE WATERSCHAPPEN VORMDE
AANLEIDING

Nederlands
Watermuseumopent
officieel zijndeuren
HetzatnietmeemetdebouwvanhetNederlandsWatermuseum.Tussenideeenopening lageen
periodedieveellangerwasdanwaarvantevorenrekeningmeewas.gehouden.Diversemalenmoest
deplanningwordenaangepast.Het^rootsteoponthoudbrachteen^ekanteld kleischotinde beoo^di
bouwput,waardoorhet^ehelearchitectonischontwerpendaarmeehetontwerpvoorhetinterieur,
drastischmoestwordenveranderd.Eindvoryjaar wasallesajenkonde bevolkingvanArnhem
alvastkennismakenmethetNederlandsWatermuseum.
Eenfusie tusseneenaantalGelderse
waterschappen vormdeinfeitedeaanleiding
voordekomstvanhetNederlandsWatermuseum.Bijdezefusie werdhetgebiedArnhem-Noord,endaarmeeParkSonsbeekmet
deSintJansbeek,ingedeeldbij Waterschap
RijnenIJssel.Opdatmoment bestonden bij
RijnenIJsselalplannen omietstedoen met
voorlichting,bijvoorbeeld hetinrichten van
eenvoorlichtingscentrum. Eenpaarjaar
laterwerdParkSonsbeekgerestaureerd, vanwegehet ïoo-jarigbestaanin 1999.
Indezomervan 1998 liepdijkgraaf Henk
vanBrinkvanWaterschapRijnenIJsseldoor
hetparkmet iemandvandegemeente.Al
lopendelangsdemiddeleeuwse Begijnenmolen,werddezeonderwerp vangesprek.
Watdaar nu meetedoen?Dewatermolen,
dievan 1404tot 1524eigendomwasvande

'HierkomthetWatermuseum',mei2002.
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begijnen vanhetSt.Agnietenklooster te
Arnhem,stondsamenmethet nabijgelegen
rentmeesterhuis teverpieteren.Zonde,terwijl hetjuist zo'ngoedeplekzouzijn voor
het voorlichtingscentrum.
Hetideeontstond omdemolen terestaureren,eenstukeraan tebouwenendaar
eenvoorlichtingscentrum interichten.De
glazenaanbouwdiehiertoewerd ontworpen,werdechterafgekeurd doordegemeenteraad.ParkSonsbeekheeft, evenalsde
gebouwenerin,eenmonumentale status;
hetaangezicht isbeschermd.Delandschappelijke consequenties vandeaanbouw waren
onacceptabelvoordegemeenteraad.

Ingehaald
Inmiddelswashetplanvoorhetvoorlichtingscentrum ingehaalddoorhetideevoor

Waterindebouwput,juni2002.

Opslagwarmte in
grond(water)
Doorgebruiktemakenvandewarmtein
degrondbespaarthetWatermuseumzo'n
18.000kubiekemeteraardgas,zowordtverwacht.Hetwaterkomtvanzo'n80meter
diepte.Detemperatuur vandatgrondwater
isongeveer ii°C.Datwaterkoelt'szomers
hetgebouw,'sWintersmoethetwater
opgewarmdwordenviaeenwarmtewisselaaren-pomp.Hetwaterkrijgtdannog
nietdehogetemperatuur vaneendoorsnee
cv-ketel,maariswelwarmgenoegvoorhet
verwarmenvanderuimten.

eeninteractiefmuseum.Nadatdeplannen
voordeglazenaanbouwnaardeprullenbak
warenverwezen,werdbeslotenhetgrootste
deelvanhetmuseumondergrondstebouwen.DeBegijnenmolen enhet rentmeesterhuiszoudenwordengerestaureerd omhuisvestingtebiedenaandehistorischecollecrie,
dekantorenendewerkplaatsenvanhet
museum.OokhetwatetradvandeBegijnenmolenmoestinerewordenhersteld,zodat
bezoekerskunnenzienhoemetbehulpvan
waterenergiekanwordenopgewekt. Voorhet
ontwerpvanhetmuseumwerdnaeenstrengeselectiegekozenvoorarchitectenbureau
VanHilloVerschaeren.Architectenvandit
bureautekendeneerdervoorhetontwerpvan
hetMuseonder.HetbureauNorthernLight
CoDesign,verantwoordelijk voordeinrichtingvaneenzoetwatertentoonstelling in
MexicoCity,mochthetontwerpvande
inrichtingvanhetmuseumopzichnemen.
BrunsBV.heeft hetuitgevoerd.BAMUtiliteitsbouwkreegdeopdrachthetmuseumte
bouwen.

Membraanzuivering
HetwaterbinnenhetWatermuseumwordt
gezuiverdmiddelsmembraaninstallarie,
UV-stralingen chemicaliën.Demembraaninstallatieomvateen extratank,voorde
momentenwaaropde installatieschoongemaaktwordt.DeUV-installatiemoetvoorkomendatvirussenenbacteriënzichinhet
systeemkunnennestelen.De kansopLegionellaisnihil,omdathetwatercontinu
stroomten koudis.

DemonumentaleBegijnenmolen,metopdevoorgrond debouwput,tntgustuj2002.

opschema.Eenlichtpuntje wasweleenzelfdekleischothonderd meterverderop.Tussendetweeschottenbevondzichinfeiteeen
natuurlijke bouwput. Hetlichrpuntje bleek
eenfellelampinhetdonker.Deoudeplannen moestenweliswaarvantafel worden
geveegd,maar denieuweontwerpen,zowel
voorhetgebouwalsvoordeinrichting,blekennogbeterenmooiertezijn dandevorige-

Tegenheteindevandezomervan2000
kwamdevoortvarendheid waarmeetotdan
toewasgewerkttoteenabrupte stilstand.
Toenwerddeuitkomst bekendvaneen
maandenlangdurend onderzoeknaarde
geohydrologischeomstandigheden vande
plekvoorhetondergrondse museum.De
uitslagwasnietbepaaldopbeurend tenoemen.Eengekanteld kleischot,gevormdinde
ijstijden, haaldeletterlijk eenstreepdoor
allevoorgenomen plannen.Demin ofmeer
waterdichte kleilaaglagdwarsdoorde
beoogdebouwput. Hetverschilin grondwaterstanden aanweerszijden vanhet kleischot
wasenkelemeters.Verwijdering ofdoorbrekingvanhetschotzoualsgevolg kunnen
hebbendatdemoerasweide naastdeSint
Jansbeekzou leeglopen.
Dezeontdekking waseen behoorlijke
schokvoorallebetrokkenen.Allebouw-en
inrichtingsplannen waren algrotendeels
klaarendebouwkundige onderzoeken lagen

Naeenvoorbereidingvandriejaar ging
begin2002eindelijk debouwvanhermuseum vanstart methetplaatsenvandamwanden.Zesmaanden laterdaaldenkikvorsmannen afin demetgrondwater gevulde
bouwput omtoezicht tehouden ophet stortenvan 1.600kubiekemeter onderwaterbeton.Daarnaginghetsnelmetdebouwvan
hetmuseum.Daarvoor wasernogenig
oponthoud geweestinhetschemaalsgevolg
vanproceduresdieeerstgevolgd moesten

Waterbesparing
HetWatermuseumkenteen
grijswatercircuit. Hetwater
voorde toiletren isregenwaterenwordtdesnoods
aangevuldmetwateruitde
Jansbeek.Omdatdezeeen
springbeek is,geeft diealtijd
water.Indegrondachterhet
museumliggentwee buffertanks.Hetwaterindeze
opslagtanks blijft inbeweging,zodatgeenverontreinigingkanontstaandoor
bacteriën.
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worden.Voordebouwvanhet ondergrondse
deelvanhetmuseum moesteencomplexe,
langdurigewegwordengevolgddieeen
besremmingsplanprocedurecombineerde
meteenvolledige bestemmingsplanherzieningvanParkSonsbeekenhet nabijgelegen
ParkZijpendaal.

Financiering
Tussenallebedrijven doormoestde
financiering voordebouwvanhet museum
envoordeexploitatieervanrondgebreid zien
teworden.Debouwkosten voorhet museum
werdendestijds geraamdop 14miljoen gulden.Uiteindelijk werdhet izmiljoen euro.
Voordefinanciering vanhetmuseumis
gekozenvooreenpubliek-private samenwerking.Ditheeft geresulteerd inbijdragen van
overheden,fondsen enbedrijven.EenbijdragevandeEuropeseCommissievanrweemiljoenguldendreigdemisgelopenteworden
wegenshetgedwongen aftreden vaneen
aantalEuropesecommissarissen.Toenis
besloten debouw-eninrichtingsplannen in
tweefasen tesplitsenomzo snelmogelijk de
aanvragen tekunnen indienen.Fase1 werd
derestauratieeninrichtingvandeBegijnenmolen,fase 2deondergrondse uitbreiding.
Injuli 2001 ontvinghetmuseum in het
kadervangeldenvande InterdepartementaleCommissievoorEconomische Structuurversterking3,6miljoen gulden. Uiteindelijk
werdookdebijdrage vandeEuropeseCommissietoegekend.Tevenswerdhet benodigdegeldvoordeexploitaitie vanhet musuem
voordekomendetienjaar binnengehaald.
Allebetrokkenen rondomde totstandkomingvanhetNederlands Watermuseum
kunnen terugkijken opeenaantalroerige
jaren.Methetplaatsenvanhetdakop het
museum iserdanookmeerafgesloten dan
slechtseenopenruimte.Wantnu overhet
dakeenlaagzandisgestortengrasis
gezaaid,iserniets,maardanookniets meer
rezienvanhetgeenzicheraldietijd onder
afspeelde, f

De twee buffertcmks

Foto's:Niek Michiel
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ACHTERGROND

Toiletten
U N I E K E LOCATIE ZORGT VOOR U N I E K E PROBLEMEN

Bodemgesteldheid
bepaaltontwerp
Watermuseum
DebouwplannenvanhetNederlandsWatermuseumwarenvanafhetbeginalgewaagd:ondergronds,ineenhistorischparkmeteenmonumentalewatermolen,deBegijnenmolen.Dezemolen
moestopgenomenwordenindebouwplannenenhetparkmoestongeschondenblijven.Alsdanuit
hydrologischonderzoekblijktdathetontwerpnietuitvoerbaaris,omdateennabijgelegenmoerasweidezouleeglopen,breektmenigarchitecthetangstzweetuit.Debouwplannen kondenindeprullenbakeneennieuwontwerpwasnodig. Hetnieuweontwerpwasnétvoorde kerstdagenvan2000
gereed,zodatop31 mei2002metdebouwbegonnenkonworden.
Infebruari 2000werddegrond waarop
(enwaaronder) hetWatermuseumzoumoetenkomenaaneenhydrologisch onderzoek
onderworpen.Deuitkomstengavenniet
veelduidelijkheid overdebodemgesteldheid,dustussenaprilenjuni vondeentweede,uitgebreider onderzoekplaats.Eenaantal
proefbemalingen maaktedeeluitvandat
onderzoek.Deresultaten werden verwerkt
engavennaeenpaar maanden eenverrassendeentegenvallende uitkomst.Dwars
doordebouwput waarin het ondergrondse
museumzoukomen,liepeen warerdichte
kleilaag,diedoordelaatsteijstijd was
gevormd.Degrondwaterstand aandeene
kantvanhetschotverschildeenkelemeters
metdestandaandeanderekantvan het
schot.Alsdekleilaagtijdens het bouwen
doorbroken zouworden,zoueen nabijgelegenmoerasweideweleenskunnen leeglopen.Omdat hetparkongerept moest blijven,kondendebouwplannen niet

uitgevoerd wordenenwaseennieuw ontwerp noodzakelijk.

Natuurlijke bouwput
Deliggingvanhet kleischotwasdoor
hetonderzoeknauwkeurig aangegeven.
Ongeveerhonderd meterverderwerdeenzelfde,waterdichtekleischot aangetroffen.
Tussendietweekleischottenzouhetmuseumgebouwd kunnen worden.Dezetwee
schottenzorgdenalshetwarevooreen
natuurlijke bouwput.Dezehydrologisch
'veilige'locatiehadgenoegoppervlakvoor
hetmuseum,hoeweldevormwelaangepast
moestworden.Inplaatsvaneenvierkant
museum werdgekozen vooreenL-vormig
museum,dateenmeterofzevenonderde
grondligt.Degrootstezaalheeft een lengte
van70metereneenmaximalebreedtevan
30meter,terwijl hethoogstepunt vijfmeter
hoog(ofdiep)is.Hetdakvanhet museum
heeft eenoppervlakte van 1800vierkante

Decontourenvanhetwatermuseumwordenzichtbaar innovember2002.
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Uitmaarliefstdriesoortentoilettenkuntu
kiezeninhetWatermuseum:een'gewoon'
waterbesparend toilet(3 tot6literper
spoelbeurt),eensuper-waterbesparend toilet(2-4literperspoelbeurt)eneen'nomix'toilet.Deeerstetweetoilettenbesparen
dagelijkszo'n 15tot22liter.Bijhetsuperwaterbesparend toiletbestaatgeenkansop
verstopping,omdathetmeteenopvangbak
werktdiebijeenvolumevan18literineens
doorspoelt.Het'nomix'-toiletbestaatin
feiteuit tweedelen.Urinewordtvoorin
opgevangen,derestachterin.Alleendat
deelloostophetriool.Deurinekomtdus
nietinhetrioolterecht,maarkangebruikt
wordenalsmeststof Bijdeurinoirs kunnen
demannenverderkiezenvooreenbak
waaringeenwaterwordtgebruikt!Deze
reedsinJapanfunctionerende urinoir blijft
desondanks'schoon',vanwegeeenolieachtigesubstantiewaarmeehetafgewerktis.
Vanstankisdaardoorgeensprake.

idem,eindjêbruari2003.

meter.Daarbovenop iseenlaaggrondvan
minimaal éénmeter dikteaangebracht. Het
landschapheeft nu weereen natuurlijke
glooiing:niets herinnert eraandatditeen
enormebouwput isgeweest.

Speciale bouwtechnieken
Voordebouwvanhetmuseum waren
ookspecialetechniekennodig.Gewerkt
werdmettweebouwputten, éénvoorde
nieuwbouw enéénnaastde Begijnenmolen,
omdeverbinding tekunnen maken tussen
oud-ennieuwbouw.Voordenieuwbouw
werdendamwandengeslagen,waarin
onderwaterbeton werdgebruikt.Nadat dit
gehard was,werdhetwater weggepompt.
Hetvoordeelvandezeduretechniekisdat
hetwaterniet tijdens debouwhoeft tewordenweggepompt,watbeter isvoorher
omliggendepark.

Spelen
HetWatermuseumbesteedtopspeelsewijzeaandachtaanallerleionderdelenvandewaterketen.Dewaterketenzelfmaaktonderdeeluitvaneenspel(ziefoto),heteigenwaterverbruikkan
berekendworden,iedereenwordtgevraagdzelfoplossingenuitteproberenvoorhoogwaterproblemen inhetrivierengebiedeneensatellietspellegtdelinknaaranderelandenmethun
eigen waterproblemen.

Maarvoordebouwput naastdemonumentalewatermolen wasdatniet mogelijk.
Doordetrillingen vanhetslaanvaneen
damwand zoudemolenweleens kunnen
beschadigen,terwijlMonumentenzorg had
bepaalddatdemolen intactmoestblijven en
gerestaureerd moestworden.Devoorgevelis
indriestukkengezaagd,weggetakeld en
tijdelijk opgeslagen.Debouwput werd daarnavoorzichtigdrooggemalen.Omeen
waterdichteafsluiting terealiseren,werd
eengestempeldeversneden boorpalenwand
geplaatst.Ditleverdegeentrillingen op.Het
monumentale pandkonuiteindelijk geheel
gerestaureerd worden.

Inrichting
Omdat hetontwerp vanhet museum
totaalveranderd moestworden,warende
plannen voordeinrichtingvandetentoonstellingookwaardeloosgeworden.Het nieuweontwerp maakt slimgebruikvandetwee
locatiesdiebeschikbaarzijn,de monumentalewatermolen enhet hypermoderne
ondergrondse museum.Indewatermolen
komendetijdelijke expositiesenhetWater
Informatie Centrum.Eenander monumenraalbouwwerk,derenrmeesterswoning, die
ookgeheelgeresraureerd is,gaatdienstdoen
alsfacilitair gebouw.Hierin wordende
museumkantoren en-depots ondergebracht.
Inhetondergrondsemuseum staanzo'n50
interactievepresentaties opgesteld.Hier
bevindtzichookde filmzaal.
Achterafgezien lijktdemoeilijke hydrologischeondergrond eenvoordeel.Volgens
alledeelnemersaanhetprojectishet nieuwe,noodgedwongen ontwerpbeterdanhet
oude.Waaruit maarweerblijkt datelk
nadeelzijnvoordeelheeft. I(
Foto's:Niek Michiel
Luuk vanderLee
Opeenspeelsemanierwordtdewaterketeninzichtelijkgemaakt(foto:TonvanVliet).

Hetdakgaatdicht.Het watermuseumzitvoorgoedonderdegrond,maart2003.

Debovengrondseafwerking, oktober2003.
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Mini-symposium over hoogwater
Deofficiâtopening vanhetNederlandsWatermuseumopzi maan,WereldWaterDag, wordtverrichtdoorstaatssecretarisMelanieSchultzvanHae^envanVerkeerenWaterstaat.Deda,gstaat
deelsmhettekenvaneensymposiumoverhetthema'Hoogwater'.
Wereldwijd gaatop22maart ditjaarde
aandachtgericht wordenophet thema
'Waterenrampen'.VolgenshetWereld
Meteorologisch Instituut zorgen weer-en

klimaatgerelateerdevoorvallen,zoalsstormen,hoogwaterenoverstromingen,voor
driekwart vanallerampen.Het symposium
inArnhemsluit aanbijditthema.Sprekers

zijn onder anderePeterTimofeef(alswoordvoerdervandecampagne'Nederland leeft
met water'),deheerGosselaarvandeUnie
vanWaterschappen endeheerBeekmans
vanhetprojectbureau 'Ruimtevoorde
rivier'.Eenvertegenwoordiger vanhet Duitseministerie vannatuurbescherming en
landschapzaldeDuitsevisieophoogwater
toelichten.Hetsymposium wordtvoorgezetendoorpro£mr.VanHall,hoogleraar
waterstaatsrecht aande Rijksuniversiteit
Utrecht.

DehuidyeaanblikvandevoorzijdevanhetNederlandsWatermuseum.
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Bestuur en medewerkers

vanWaterschap ijnen IJssel
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het Nederlands Watermuseum
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Postbus 148

Tel.:(0314)369 369

7000 AC Doetinchem e-mail: vvaterschap@vvrij.nl
Meer informatievindt uoponzewebsite:www.wrij.nl

InhetWaterInformatieCentrumstaanzo'n20computerswaaropallerleiwaterinformatie tevindenis.Deskundigpersoneelisiederedagaanwezigomvragente
beantwoorden.Hetinformatiecentrum bevatookeen
bibliotheekmet'waterboeken'en -tijdschriften.

Exposities
HetWatermuseum inArnhem isopgericht ombewustwording tecreëren rondher
zoetwaterbeheer indewereld.Devaste tentoonstelling bestaat uit meerdan 50interactievepresenraties waarbij volwassenen maar
ookkinderen spelenderwijs veel kunnen
lerenoverzoetwater.Devaste tentoonstellingisonderverdeeld indriethema's:'Water
ennatuur', 'WaterinNederland' en'Water
indewereld'.Daarnaast biedt het Watermuseum ruimte voorwisselexposiries en actuelepresenraties,onder meervandeUnievan
Waterschappen.Tot 1 september isopdeeersteverdiepingvandeBegijnenmolen detentoonstelling'Verhevenwater' tezien.Deze
expositiegeeft eenovetzicht vande culturele
band tussen mensen enwater.Deeersre
exposirievandeUnievan Waterschappen
handelt overretenriegebieden.«T

JongebezoekerskunnenexperimentereninhetWaterlab.

LaatsteexpositieinNederlands Waterleidingmuseum
Tot en met 18april vindt inhetNederlands Waterleidingmuseum inUtrecht de tentoonstelling'Eengezonde geest ineengezond lichaam' plaats.Dit isde laatste tentoonstelling indit
museum, datdaarna dienst zalgaan doen alsmuseum annex informatiecentrum van Hydron
Midden-Nederland.
Detentoonstelling 'Eengezondegeest ineengezond lichaam' biedt een overzicht van openbaar
baden enzwemmen vanafdeoudheid totheden. Uiteraard wordr denodige aandacht besteed
aan dewijze waarop (on)gekleed werd enwordt gebaad engezwommen. Zokenden de Romeinen aleen bikini en waren desrring ende tanga alinde 15eeeuw mode.Deopzet vandeexpositieisbijzonder, namelijk inludieke strandtentjes.
Omdat dewatertoren waarin het Waterleidingmuseum isondergebracht vanaf september

Foto's:Ton van Vliet

dienst zaldoen alsinformatiecentrum van Hydron Midden-Nederland, isditdelaatste wisseHetNederlandsWatermuseumisopenvandinsdag
t/mzondagvanp.30tot17.30uur.Hetadresis:Zijpendaalseweg26-28inArnhem(inbijenonderde
BegijnenmoleninparkSonsbeekJ.

lendeexpositie.Dewatertoten zal wel alsmuseum blijven bestaan.
Voormeerinformatie:(030J2321152.
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Waterstromen
feliciteert

Het Watermuseum
met de opening

Waterstromen realiseert en exploiteert installaties voor zuivering
van industrieel afvalwater en de verwerking van reststromen voor
onder andere de Koninklijke HulshoPs Leerfabrieken en Aviko.

Telefoon (0573) 298551
Email info@waterstromen.nl
www.waterstromen.nl
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