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Waterlandschappen
Waterbeheerders bouwenaan decultuurhistorie van detoekomst

RIZA-PROjECT ' W A T E R L A N D S C H A P P E N ' : H O O G W A A R D I G E
L A N D S C H A P P E N D O O R MEER R U I M T E TE GEVEN AAN WATER

Toekomstige
waterwerkenkunnen
kunstwerkvan
Nederlandmaken
DekomendedecenniamoeteninNederlandgrote landschappelijkeingrepenwordenverrichtomde
veiligheidvandebewonerstegaranderen.Dezeveelaltechnischeingrepenhebbeneengroteinvloed
ophetlandschap,zoalsinhetverledenbleek.Werkenaanhetnieuwewaterbeheerisdusnietalleen
eentechnischeopgave,maarookeencultuurhistorische opgavedievraagtomduidelijkekeuzen.De
waterbeheerderskrijgeneengroteverantwoordelijkheid voordekwaliteitvandeNederlandse
(waterjlandschappen.VanuithetprogrammaWaterverkenningen laathetDirectoraat-Generaal
Watereenaantalverkennendeonderzoekenuitvoerennaarhethuidigeentoekomstigewaterbeleid.
Ee'nhiervanvormthetproject 'Waterlandschappen'vanhetRIZA,waarinwordtbekekenhoehet
ruimte-voor-waterbeleidkanbijdragen aan kwalitatiefhoogwaardige(waterjlandschappen. Het
RIZAzietinhetcreërenvanmeerruimtevoorwaternamelijkeengrotekansomverdertebouwen
aan het'waterkunstwerkNederland'.
Deafgelopen duizendjaar heeft de
omgangmetwatereenaantal veranderingen
doorgemaakt.Tothetjaar 1000(ongeveer)
overheerstedenatuur decultuur,maar daarnabegondemens langzaam het water naar
zijn hand tezetten.Erkwamendijken,rivierenwerden verlegd,enuiteindelijkwerd
zelfsland afgepakt vanmerenenvandezee:
demens leekhetwatertotaaltebeheersen.
Maardelaatstedecenniaislangzaamaan
geblekendatdiebeheersingnietzovolkomen isalswijgraagzoudenwillen.Deklimaatverandering,dezeespiegelstijging ende
bodemdalingzijn aanleidingomnietmeer
uitsluitend tevertrouwenoptechnische
ingrepen.Hetnieuwewaterbeheer richtzich
ophetcreërenvanmeerruimtevoorwater,
zowelinhetbuitendijkse rivierbed alsin
binnendijksegebieden.Optieszijnonder
meerverbredingen enverlagingen van uiterwaarden,dijkverleggingen endeaanlegvan
retentiegebieden en'groene rivieren'.
Hetgaatdanom forse ingrepen inhet
landschap.Daarom isheteengoedezaakdat
verschillendewaterbeheerders ingezien hebbendatditookeengoedegelegenheid isom
tewerken aandekwaliteit vanhet landschap.Zijbeschouwen ruimtelijke kwaliteit
alshun verantwootdelijkheid, naastdezorg
voorveiligheid enhetvoorkomen van wateroverlast.

wordtontwikkeld.Uiteindelijkmoetende
betrokkenengezamenlijk eenbesluir nemen.
Ontwerpend plannen vereist duidelijke
uitgangspunten (ontwerpbenaderingen) aan
hetbegin vanhetplanvormingstraject. Het
gaatomvisiesoptoekomstigwaterbeheer en
visiesopdemanier waaropdat waterbeheer
ruimtelijk isin tevullen.Het teamdatverantwoordelijk isvoorde planontwikkeling
moetdezeontwerpbenadering omzetten in
concretemaatregelen en voorstellen.

'Ontwerpend plannen'
Bijhetnemen vanmaatregelen tegen
wateroverlast moeten verschillende belangenworden afgewogen enmeegenomen bij
deinrichtingvanderuimte.Eenmanier om
metdezeverschillende belangen om tegaan
is'ontwerpend plannen'.Dit houdt indat
vooriedervraagstuk eenpassende oplossing
gevonden moetworden.De ruimtelijke
complexiteit endeverschillende belangen
zijn daarbij heruitgangspunt. Kenmerkend
voordezeaanpakisdatspecialisten uitvelschillende vakgebieden samenzoeken naar
integraleoplossingen.Bijwaterwerken zou
zo'n team kunnen bestaan uitcivieltechnici,
rivietdeskundigen, cultuurhistorici,ecologen,planologen en landschapsarchitecten.
Eenander kenmerkvan ontwerpend
plannen isdegroteroldieisweggelegdvoor
ruimtelijke plannen enontwerpen.Bijontwerpend plannen worden ontwerptekeningengebruiktomdeverschillendekenniste
combinerenenderuimtelijke gevolgenvan
dekeuzesweertegeven.Zegeven antwoord
opvragenals'hoegaathetnieuwe landschap
eruitzien?','welkruimtegebruik ismogelijk?'enhoekunnen burgerszichmet hun
omgevingidentificeren?'. Daarmeezijn deze
ontwerpen eengoedinstrument omdediscussieoverruimtelijke ingrepen teondersteunen,zekeralseenaantal alternatieven

De belangrijkste uitkomsten van
het verkennende onderzoek 'Waterlandschappen'zijn te lezen in de brochure die bij deze H 2 0 is bijgevoegd. C
Voormeerinformatie:
MichaelvanBuuren(0320)zp8377o/
Andre'Rijsdorp(0320J1983 551.

Themanummers
Ookditjaarverschijnen enkelenummers
dieinhettekenstaanvaneenbepaaldthema.Hetbetreft devolgendenummersen
onderwerpen:
• nummer 14/15van12juli:milieu/duurzaamheid
• nummers 18,19en20van13 en27septemberen11 oktober:Aquatech
• nummer 24van6december:drinkwater
Ukuntbijdragen voordezethemanummersaanbieden.Alshetomwetenschappelijkebijdragen gaatvoorderubriekPlatform,moetendezezeswekenvantevoren
binnenzijn.Voorandersoortigeartikelen
geldteentermijn vandrieweken.Voor
meerinformatie:(010)42741 65.

