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SAMENWERKING MET STEDELIJKE VERNIEUWERS EN BURGERS

Waardenvanwater
benuttendoor'contextueelwaterbeheer'
Waterindestadwordtnietoptimaalbenut:stadswaterenkunnenmooier,gebruiksvriendelijkereninspirerenderwordeningericht.Maarhoedoejedat?Enwiemoetendatdoen?OmdezevragentebeantwoordenvoerdeTauwinopdrachtvanhetNationaalInitiatiefDuurzameOntwikkeling(NIDO)eenproject
uitinLeeuwarden.Hetresultaatheet'contextueelwaterbeheer':eenplanproceswaarininteractiecentraalstaattussenhetwatersysteemendecontextopbasisvaneen^emeenschappehjketaal.Inmiddelsis
eenhandreikingopgesteldommetdeprincipesvancontextueelwaterbeheeraandeslag te^aan.
Wiekentzeniet,dewaterpartijen inde
typischejaren zeventigwijken: het water
ligtdiepenisdaardoor slechtzichtbaar, en
hetisomsloten door hardebeschoeiingen.
Hetwatersysteem vervultde belangrijkste
waterhuishoudkundige taken:ontwatering,
afwatering enopvangvanwateruit detiooloverstört,maatdraagt nauwelijks bijaan de
kwaliteit vandeleefomgeving. Endit terwijl
het watereenontmoetingspunt kanzijn,de
wijkeenherkenbareidentiteit kangevenof
dedragervoorwaterrecreatie kanzijn. Kansenwordengemist,doordat de(potentiële)
waarden vanhet water niet benut worden.
Vanuitdit 'onderbuikgevoel' voerde het
NIDOsamen metTauw,deprovincieFriesland,degemeente Leeuwarden, Wetterskip
FyslinenVitens,eenproject in Leeuwarden
uitomdewaardenvanwaterin bestaand
stedelijkgebied beter te benutten.
Iedereen bekijkt water vanuit eenander
gezichtspunt en hecht waardeaan andere
aspecten vanhetwater.Eenmedewerker van
het waterschap herkenten waardeert vootal
defysisch-chemischekwaliteit enhet bergend vermogen vaneenwaterpartij, terwijl
eenwijkbewoner eenwaterpartij zietalsvisplekofalsplek waarhij dagelijks zijn hond
uitlaat.Om allewaardenvan water te kunnen beschrijven, iseengemeenschappelijke
taalontwikkeld (zietabel).Elkvandewaarden iseenandere'bril'omdoornaar het
water tekijken. Dootdechemische bril
gezien bestaat het water ineen stadsgracht
uit H 2 0 metopgelostestoffen daatin,datal
dan nietaandekwaliteitsnormen voldoet;
doordeculturele brilgezien ishetwater in
destadsgracht een voormalig verdedigingswerk,waarmeedeSpanjaarden in 1598zijn

gestuit,endooideeconomische brilgezien
biedtdestadsgrachteenprachtigdecorvoor
eengoedlopend terras.Geenvandebrillen is
beterdandeandere;zezienalleen andere
aspecten van hetzelfde water.

Nieuwe procesvormen nodig
Hoeweldetien aspecten vanwater in
principeoveralaanwezigzijn, moetenze
eerst worden ontsloten om indepraktijk tot
uitingtekomen,oftewel omdepotentiële
waarden van hetwatertebenutten. Dit
hangt onlosmakelijk samen met deplanprocessenvanhetwaterbeheer endematevan
interactie tussen watetsysteemendecontext.Dewaarden vanwater komen tot leven
vanuitdiecontext:mensen die(vanuit hun
functie) betekenis verlenen aanhet water.
Vanoudsher bestaatweiniginteractie tussen
het watersysteem en haarcontext:de ruimtelijke (stedelijke) omgevingvan het watet
endedaarbij horende belanghebbenden,
zoalsbewoners,woningcorporaties, recreatieverenigingen enverschillende afdelingen vandegemeente.Hetwaterbeheer is
vanoorsprongsectoraalgeorganiseerd met
aparteplanprocessenen belangen,zoalsde
kwaliteiten kwantiteit vanwater.Inde
jaren tachtig ishierin metdelanceringvan
integraalwatetbeheet veranderinggekomen.Doormiddelvanfuncties (zoalszwemTienaspecten(waarden)vanwater.
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waterenwatet voorkarperachtigen) konden
ookanderedan waterbeheersbelangen (tot
opzeketehoogte) indeplanprocessen voor
waterworden meegenomen. Daardoot werden meeraspecten ontsloten: naast
fysisch/technisch enchemischook biotisch
en vooreendeelpsychischen economisch.
Voorhetontsluiten vanmeeraspecten ishet
nodigdatdeinteractie tussen watetsysteem
encontext nogintensiever wordt, indevotm
vancontextueel waterbeheer enintetactieve
uitvoering.
Kenmerkend aandit typewaterbeheer is
dat niethet watet centraal staat,maat het
wateralsonderdeel vande leefomgeving
gezien wordt.Beheersing vanhet watersysteem isdan niet meer mogelijk enalle
aandachtgaat uit naat het beheervande
leefomgeving, waarvan het wateteen onderdeel is.Decomplexiteit van het waterbeheer
neemt dan toe,maardat biedtjuist kansen
voorechtevernieuwing.Alleendan kunnen
alleaspecten ontsloten wotden,waardoor de
waardenvanwater ten volleworden benut.
Opeenaantal plaatsen inNederland,zoals
inNijmegen en inLeeuwarden, wordt hiermeeal geëxperimenteerd.

Uitdaging voor de toekomst
Planprocessen waarbij eenhoge mate
van intetactie bestaat tussen hetwatersysteemenzijn omgevingen tussen wateractorenenandere(stedelijke) actoren, waardoor
alleaspecten vanwaterontsloten worden,
wordensamengevat als'contextueel waterbeheer'. Het biedt hetjuistedenkkadetom
denieuweuitdagingen vanhet watetbeheer
aantegaan:stedelijke vernieuwingsprocessenofhetoplossenvandewateroverlast.De
waardenbenadering dient alsgemeenschappelijke taalombelangen vandewaterbeheerdersénvananderebelanghebbenden te
koppelen.Deeerstestappen naar contextueelwaterbeheer indepraktijkzijn algezet
enderesultaten zijn positief Deontwikkeldehandreiking kanwaterbeheerders helpen
omerzelfmeeteexperimenteten.C
Deprincipesvanhetbenuttenvandewaarden
vanwaterdoorcontextueelwatetbeheerzijn
beschrevenintwee,zelfstandig leesbare,rapporten:eentheoretischkadereneenhandreikingvoor
depraktijk.ZezijntebestellenbijNIDOin
Leeuwarden:(058)Z954545o/pere-mail
(bureau@nido.nu).
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