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'RUIMTE VOOR WATER' MOET VOOROP BLIJVEN STAAN

Gevolgenvanamfibisch
wonenvoorhet
watersysteem

teitenpolder ofgroenerivier.Datgeldtook
vooroudezand-engrindwinpurten zonder
belangrijke natuurwaarden.
"Geziendekrachtvanrecenteoverstromingen
moetenwenietalleswillena/dwingen:laatuiterwaardenalsjeblieft voorwatzezijn.Parkeerkelders,winkelcentraenwegenvooreendrijvende
bouwlocatiezijnalleeneenoplossingalsallesook
daadwerkelijk metdewaterstandkanmeebewegenendatlijktmijvooralsnognietzoveilig!"(een
opdrachtgeveruitFriesland).

Natuurlijk omgeving
Wonenopenaanhetwaterwintsnelaanpopulariteit. OveralinNederland wordenplannenontwikkeldenuitgevoerdvooramfibische woonvormen,aangepastaandeinvloedvanhetweerende
getijden: drijvende recreatiewoningenlangsdeMaas,Water-WoningeninNoord-Holland,Watervilla'sindeFlcvopolderenplannenvoordrijvendestedenlangsdeRijn.Overhedenstimulerendeze
ontwikkeling,dietegemoetkankomenaandegrotewoningbehoefte oplocatieswaarjuist ookruimte
voorwaternodig is.Stichting Reinwaterverrichtteonderzoeknaarafwegingscriteria enkwaliteitseisenvoordrijvend wonenenwoningbouwoppalen inverschillendelandschapsrypen.
Amfibisch wonen lijkt prachtigtepasseninhetwaterbeleid voorde21eeeuw:
wateralsordenend principe, woningbouw
onderstriktecondities.Maarjuist hettegenovergesteldedreigt.Zozien bouwbedrijven
lucratieve mogelijkheden voorluxewoningbouwopplaatsen waarhetwater eeuwenlangbebouwingheeft voorkomen. Natuurgebieden,uiterwaarden enpolderszouden
immersniet meer tegen enorme kosten
bouwrijp gemaakt hoeventeworden.Om
'gefundeerde' uitspraken tedoenoverlocatiekeuze,omvang,vormgevingenbenutting
vanamfibische woonvormen heeft Stichting
Reinwater tien voorwaarden ophetgebied
vanderuimtelijke ordeningentien voorwaardenophetgebiedvanmilieu vastgesteld (ziekaders).
DezeRO-enmilieuvoorwaarden zijn
voorgelegdaanopdrachtgevers,ontwerpers,
uitvoerders enwaterbeheerders.Deinformatieuitdezeinterviews(voorcitaten:zieverderop) isvervolgensaangevuld metmeningenvandeskundigen ophetgebiedvan
duurzaam stedelijk waterbeheer enregenwatermonsters vanreedsbestaande projecten.Datheeft devolgendezeven aanbevelingen opgeleverd.

Locatiekeuze
Inbuitendijks gebiedmoetgeenenkele
vormvanwoningbouw worden toegestaan.
Uiterwaarden,nevengeulenensprangen
gaannietsamenmetinfrastructuur, woondrukenrecreatie.Ookinkwetsbare natuur
enwaterwingebieden biedt amfibisch
wonengeenmogelijkheden. Welisamfibischebouwdenkbaar opkleigronden inof

nabij bestaand stedelijk gebied,die fungeren
alsoverloopgebied, retentiebekken,calami-

Amfibische woningbouw maghet
natuurlijk watersysteem enhet oorspronkelijklandschapnietaantasten.Aanlegvan
natuurvriendelijke oevers,verbindingszones
enherstelvanbodemstructuur moeten
daarom onderdeelzijn vanelkproject.
"ikvoorziedatdenieuwewoonvormenleiden
toteensoort'salami-tactiek',waarbij langzamerhandsteedsmeeramfibischewoningenworden
gelegd,bijvoorbeeld inhetMarkermeer. Her

Ecnrecreatieparklan^sdeMaasbi]Roermond.

RO-voorwaardenamfibisch wonen
• vasthoudengebiedseigen water
• mogelijk maken peilfluctuaties
• zorgenvoor doorstroming
• handhaven oorspronkelijke bodemstructuur
• realiseren intensief ruimtegebruik
• inpassen inbestaand landschap
• realiseren functiecombinaties
• aandacht voorbereikbaarheid overland
• aandacht voorbereikbaarheid overwater
• rekeninghoudenmetonder meer
delfstof- en drinkwaterwinning

Milieuvoorwaarden amfibisch wonen
• geengebruikzwaremetalen
• geendakbedekking metPAK's
• milieuvriendelijke verfen coating
• milieuvriendelijk onderhoud
• behoudenenhersreiaquatischecosysteem
• goedeafvalinzameling envoorlichting
• aandachtvoorwaterbesparingen hergebruik
• voorkomenwaterverontreinigingals
gevolgvantransport
• aandacht voormogelijke calamiteiten
• toepassingmilieuvriendelijkenergiebronnen
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zienvaneenzinkenpuntdak)e.Regenwatermonsters vandezewoningen bevatten
gemiddeld 1230pg/lzink.Dat isruim30
keerdewettelijke norm (40 Mg/1).
Juist bijdrijvend wonenen woningbouwoppalen moetduurzaam bouwen
vanzelfsprekend zijn.Bijde materiaalkeuze
moetheteffect opdewaterkwaliteit een
doorslaggevende factor zijn.Dusgeenzware
metalen endakbedekkingen metPAK's,vervuilendeverf,coating,verduurzamings- en
schoonmaakmiddelen. Wegenen parkeerplaatsen mogenookgeenuitlogingvanvervuilendesroffen veroorzaken.
"Bijallevoorzieningenmoetjezorgdragen
voorhetgebnrikvangoede[duurzame)producren
enaldievervuilenderecreatiemoetjegewoonverbieden.Erzoudenhooguitjluisterbootjesbijeen
amfibischewoonwijkmogenaanmeren"(eenontwerperuitFriesland).
EenwoonprojectinAlmere.Dezinkendakenzorgenvoorverontreinigingvanhetwatermetzwaremetalen.

Goede voorzieningen
Amfibisch wonen vereistextra aandacht
voormilieuvriendelijk transportoverland
enwater.Zijn erbijvoorbeeld mogelijkhedenvoorduurzame(collectieve) bereikbaarheidoverwater,alsalternatiefvoorbereikbaarheid overland?Zokanwonenopenaan
hetwatereen impulszijn voorhet gebruik
vanmotoren opduurzameenergie.Uiteraardvraagtamfibisch wonenookomgoede
afvalvoorzieningen die(zwerfjvuil inhet
water voorkomen.
"Eenautovoordedeurisbijamfibischwonen
nietaltijd mogelijk.Gedachtmoetwordenaan
parkerenopdedijk,auto'sopafroepo/eenheel
goedopenbaarvervoer,idealiterliggenamfibische
woningenopheteindpuntvaneenmetroofsneltram.Buitenbestaandstedelijknetwerkzouhet
vervoerperbootrendabelgemaaktmoetenworden"(eenwaterbeheerderuitZuid-Holland).

Communicatie
ZelfbouwwoonboteninAlmere.

gebiedwordtdannietingepolderd,maar toch.....'
Alsweaansluitenbijdeplek,contextendejysieke
kenmerkenblijft amfibischwonenbeperkttotde
locatieswaarhetechtnoodzakelijkis,zoalsbij
wegzakkendewoningbouwteGouda",(eenuitvoerderuitZuid-Holland).

Onroerend goed
Erbestaat noggeenuitsluitsel overde
vraagofdrijvendewoningen totdewoonschepenofdeonroerend goederen behoren.
Omtegaranderen darvoorelkewaterwoningeenbouwvergunning vereistis
(zodatgewoon alleRO-enmilieuvoorwaardenzullengelden),zullenzeonderde
Woningwet moeren vallen.Het betekent dat
bouwhoogtes,afmetingen van(water)kavels,
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bebouwingsdichtheden en kwaliteitseisen
voordrijvendewoonvormen in bestemmingsplannen moeten worden opgenomen.
"Eenmooivoorbeeldishetverhaalvaneen
boerdieeenwoningopzijnweilandwildebouwen.
Hijkreeggeentoestemming,dusgroe/hijeenvierkantgatenlietermeteenkraarmvageneengrote
bootinzakken!"(eenopdrachtgeveruitFlevoland].

Duurzaam bouwen
Uitloogbarematerialen zijn uit denboze
bij woonvormen open aanherwater.Maar
uit eeninventarisatievanbestaande amfibischewoonvormen blijkt darbeslist noggeen
geaccepteerd uitgangspunr.Zozijn de
watervilla's indeLageVaarrteAlmerevoor-

Het welslagenvannieuwe woonvormen
opofaanhetwater sraatofvaltmetde
manier waaropbewoners omgaan metde
waterrijke woonomgeving.Eenproject kan
nogzoweloverwogenenmilieubewust zijn
aangelegd,ondoordachrgedragvande
bewonerskanalleinspanning volledig
tenietdoen.Eengoedecommunicatie met
debewonersoververfsoorten, schoonmaakmiddelen enafval isdaarom essentieel.
"Probleemvormtdewensookhetomringende
wateraandebewonerste'verkopen'.Debewoners
leggenallerhandesteigersenbootjesinhetwater,
maarzorgennietvoorhetonderhoud. Hetzouniet
gekzijnompotentiëlebewonerseengebruiksaanwijzmgmeetegeven.Zelfsbijhetkopenvaneen
tandenborstelkrijgje tegenwoordigeengebruiksaanwijzing,maarnietbijhetkopenvaneen
huis!"(eenwaterbeheerderuitNoord-Holland).

Goede regels en toezicht
Deweg(hetwateroppervlak) naar amfibischewoonvormen isgeplaveid metgoede
voornemens.Desondanks verdwijnenROenmilieuaspecten tijdens bouwenbewoningvaaknaardeachtergrond. Langzaam
maarzeker isdan het resultaat:steeds meer
amfibische woningen,steedsminder ruimte
voor water,tochweergebruik vanverontreinigende materialen.Vangroot belang zijn
daaromadequateregelgevingenalertecontroleopnalevingdoorgemeenten en waterschappen.
"Opzichzijnderebelstegenwoordigheelsimpel:bijbouwactiviteitengeenenkelevervuiling
veroorzaken,nietinbetoppervlaktewaterénniet
inderioolzuivering.Wijlatendecontroleechter
overaandegemeente.Vaarligteenprobleem,
wanthetwaterschapvraagthetaandegemeente,
degemeenteaandeprojectontwikkelaar, deprojectontwikkelaaraande bouwerendebouweraan
de[onderaannemer. Indievijfstappengaan heel
watvanonzeregelsenadviezenverloren"(een
waterbeheerderuitFlevoland).

EenrecreatieparkinOostermahom

Conclusie
Amfibisch bouwen kaneengoede
manierzijn omhetvasthouden en bergen
vanwater mogelijk temaken ingebieden
meteengrotebevolkingsdruk. Maarinde
praktijk vallenNederlanders gemakkelijk
terugopdealoude illusiedat wewaterkwantiteit en-kwaliteit naaronzehand kunnen
zetten.Uitvoeringvanhet'Ruimte voor
Water'-principemoet voortdurend centraal
blijven staan.Pasonderdie randvoorwaarde
kandevraagwordengesteldwelke functies
daarnaast mogelijk zijn (wonen, transport,
recreatie).Anderszijn weovertienjaarvergeten waarom amfibische woonvormen werdengerealiseerd enzijn aldie amfibisch

WoningenophetwaterinAmsterdam.

Ee'nvandeoudstehuisjesophetwater:hetvogelwachterhuisje vanEmjelsmanplaat(Ameland).

bebouwdegebiedennietlanger geschikt
vooruitvoeringvanhet'Waterbeleid voorde
2ieeeuw'.
Het bouwenvanwoningen in kwetsbate
nattenatuur moet teallentijde ontoelaatbaarblijven.Amfibische woningen mogen
ondergeenenkelbedingleiden totaantastingvanhetecosysteemen verslechtering
vandewaterkwaliteit.Erdientdanookuitsluitend tewordengebouwdmetniet uitloogbarematerialen enzonder verstoring
vanhetnatuurlijk watersysteem. Stichting
Reinwaterzalzichdaaromblijven inzetten
voorhet'fundament' vooramfibisch wonen:
behoud enherstelvanruimtelijke kwaliteit
enwaterkwaliteit indeHollandsedelta.

DegrootsteJoutdiewekunnenmakenisdat
hetamfibischwonenzodanigwordtgeorganiseerd
datdeoorspronkelijkereden: 'vasthoudenenbergenvanschoonwater'weervolledigwordtvergetendeziethetzogebeuren:asfaltwegen,pretparken,winkelcentra,etc.Voorjehetweethebjegeen
plekmeervoorschoonwaterenbenjeallegoede
bedoelingenweerkwijt"(eenwaterbeheerderuit
Friesland), f
Werncke Husslage
(Stichting Reinwater)
Voorhetbestellenvanhetpositionpaper'Reinwaterenamfibischwonen'enhetonderzoeksrapport'RichtlijnLevendeSteden'kuntucontact
opnemenmetStichtingReinwater(ozo)67151322.
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