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De sympathieke aanpak
vanAlmelo enWierden
"DamesenherenvanAlmelo-Wierdenenwijdeomgeving.Hetisvoormij-alsoudje inlietwaterveld-eengroteeeruhete'e'n enandertevertellenoverdegeschiedenisendevoortgangvanhet
WaterpactvanTwente.MijnpresentatievindtplaatsaandehandvaneenkaartvanAlmeloen
Wierdenuithetjaar 19519. ikzalprobereneenbrugteslaantussenwatwe toendachtenenwatwe
nuweten.Aandeordekomenonderanderehetkaraktervanhetveranderingsprocesindelaatste
decennia,dematewaarinAlmelo-Wierden nuafwijkt vanvroeger, demoeitedie wij ons hebben
getroostomtekomenwaarwe nustaan, derelatietussenwatersystemenenhetniet-aanleggenvan
bergbezinkbassinsenderolvanburgersenoverheid.Dit allesschetsiktegendeachtergrond vaneen
sterkveranderdewaterhuishouding".
"Uzult uwaarschijnlijk afvragen hoeik
aandetitel vanmijn voordracht kom:'De
sympathieke aanpak vanAlmelo-Wierden'.
Welnu,dezeheb ikovergenomen uit de
beschrijving van het 'Twentepad',een
boekje uit 1996,uitgebracht doordeStichtingLange-Afstand-Wandelpaden.Almelo
enWierdenwaren toen nogaparte gemeenten.Mediojaren '80stond Almeloer beroerd
voor.Eenwerkloosheidspercentage van
ruim 30procent.MaarAlmelowistzichzelf
metdeharen uit het moeras tetrekken.De
Almeloseaanpak wassympathiek, omdat
poeha en kapsones totaalontbreken.Geen
gepronk metgrote namen van buitenlandse
bouwmeesters,geenglossy propagandadrukwerk metgezwollen proza.Deze
aanpaksiertAlmeloenWierden.Het isook
kenmerkend voordeaanpak vandeBlauwe
Transformatie zoalsdiedelaatste decennia
isdoorgevoerd.Dat het project Waterpact
vanTwente later isuitgebreid totgeheel
Twenteenookdelen vanSalland ende
Achterhoek isniet tedanken aan schreeuwerige reclame,maaraan daadwerkelijke
successen richting burgers".

Veel veranderd?
"Eind vorigeeeuw hebben weveelzitten
filosoferen overhoeAlmeloenWierdener
over50jaar uit zouden zien.Vijftigjaar leek
zoverweg,dat het onmogelijk was hierover
uitspraken tedoen.Nu wetenwedat
Almelo-Wierden sterk lijkt opdesituatie
eind vorigeeeuw.Descience fiction-beelden
overdetoestand nahetjaar 2000zijn onjuist
geweest. Bijna 80procent vandewoningen
engebouwen uit dietijd staat ernogsteeds.
Welzijn zevrijwel allemaalgerenoveerd en
aangepast aan deeisen vandezetijd. Door
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schappelijke bron.
Naast het feit dat
veelprocessen starten met water, dient
het alsmetafoor voor
alleswatgoed,zuiver
enin bewegingis.
Waterbeheer isdaarGovertGddof.
door meer centraal in
dewereld tekomen staan.Ikdurfte bewerendat hetWaterpact vanTwente daaraan
een belangrijke bijdrage heeft geleverd.
Projecten als'Afkuppelen in Kluppeshuizen'
en 'Kerkelanden bovenPeil',waarbij bewonerszelfvorm hebbengegeven aan eigen
perceelèndeopenbare buitenruimte,
hebben deafstand tussen wateren maarschappij verkleind, net alsdeafstand tussen
burger enpolitiek.Bewonersvertonen nu
eengrote betrokkenheid met het milieu in
het algemeen enhet water inhet bijzonder.
Veelverontreinigingen dievroeger metveel
moeiteen tegen hogekosten uit het water
moesten worden gehaald komen er nu
gewoon niet in.Tevensheeft denieuwe
glansrol voordeoverheid vormgekregen".

hetgebruik vanduurzame materialen
behoort uitlogingvan verontreinigingen
vrijwel geheel tot het verleden".
"Deopenbare buitenruimte issterker
veranderd dan dewoningen en gebouwen
Erismeer oppervlaktewater inAlmeloWierden,met name inhetdeel ten oosten
van het Twente
Kanaal.Erisook
meergroen.Doorde
plattelandsvernieuwing, waarbij
natuur, landbouw en
drinkwaterwinning
elkaar hebben gevonden,isde relatie
tussen staden
ommeland -een
begrip uit devierde
Nota waterhuishouding-versterkt.De
grenszones russen
stad en platteland
zijn demeest popuSommigemensenwareniu1997huntijdalvervooruit!(Foto:EsthervanBeurden).
laire verblijfsgebieden
geworden,zowelvoor
agrariërsalsrecreanten.Veel'waterboeren'
Selfïulfilling prophecy
vestigden zichindekwelzones rondAlmelo
"Watdoot het Waterpact vanTwenteis
enYpelo".
bewerkstelligd, iseenselfïulfilling prophecy
gebleken.Wehebben in 1999eenvisieopgeWater en burger
steld voorhet water in 2050enhetblijkt dat
dezevisieredelijk dehuidige situatie weer"Het lijkt nu wellicht wat ongeloofspiegelt.Datisdekrachtvandetijd. Vijftig
waardig,maar waterwerdindevorigeeeuw
jaar islanggenoegomstapvoorstapde
nogvooreenbelangrijk deelgezien alseen
deels waterwerende houdingomte buigen
maatschappelijk residu, met name in dit
naar een waterminnende houding.Door bij
hogeredeelvanNederland.Hetwaseen
alles wat inAlmelo-Wierden speelt het
randverschijnsel waarmee technici welraad
water in tebrengen ofmeetelaten liften,
wisten.Desterkste band tussen bewoners en
ontstaat hetgeleidelijke veranderingsproces
waterontstond alszedekraan opendraaidat wedeBlauwetransformatie hebben
den.Nu wordt water gezienalseen maat-

genoemd. Hiermee wilikniet de indruk
wekkendat het eenvoudig isgeweest.We
hebben ons verkeken opdeinspanning die
nodigisom hetgeheel opgang te krijgen.
Deervaringen diezijn opgedaan, hebben
een herkenbare input gevormd voorde
vijfde Nota waterhuishouding 'Waterals
bron voor leefbaarheid'".

Water in balans
"Eengoedecollega bij adviesbureau
Tauw,degeohydroloogJan Hoogendoorn,
karakteriseerde het grondwatersysteem
rondAlmeloenWierden alsvolgt:Twenteis
het land waarhetgrondwater niet communiceert.Alsje vandeSallandse Heuvelrug

In1555keken memmnog
sceptischenonwennig naar
eenmjiltratievoorziening!
Eenstadswandeling in
Nijmegen.(Foto:Esther
vanBeurden).

denseVelderbij zoals
wijdat nu kennen.
Indewijk Kerkelandeniseenrevitaliseringsprogramma
doorgevoerd, waarbij
Uw leeftijdsgenoten in15951.Sindsmensenheugenisword tgespeeldmetwater,maar
vanBeurden]
bebouwing en buitenketbewustzijnwasin155)9no8maarsmal.(Foto:Esther
ruimte zijn aangepast
aandehogegrondwaterstanden.Plaatselijk staangebouwen op
naarAlmelo-Wierden gaat,neemt dedikte
palen in hetwater.InSchelforstpark in een
van het watervoerende pakket af HetWiergroteplan aangelegd.Dezeplas wordt nu
denseVeldishet laatstegebiedje waarde
gevoeddoorgrondwater en regenwater.
ondoorlatendegeohydrologische basisop
Regenwater vanafverhardeoppervlakken in
enigediepteblijft. Daar voorbij blijft waterSchelforst enKluppershuizen wordt nu
stroming eenoppervlakkig verschijnsel.
rechtstreeks naar dezeplasafgevoerd. HierDezeeigenschap ligt aan debasis vande
door koncircazeven miljoen gulden op
verdroging waarvan sprake wasin het Wierrioleringstechnische werken worden bezuidenseVeld begindezeeeuwende vernatting
nigd. Erisnu zoveelbufferruimte aanwezig,
vanenigewoonwijken enparken inAlmelo.
dat zelfs bij deexrremeneerslagvan septemBeideproblemen zijn insamenhangopgeber2038 benedenstrooms vanAlmelo-Wierlost.Juistdoor herontbreken vande
dengeenonacceptabel grore piekafvoeren
communicerende vaten kunnen lokale
optraden".
maatregelen lokaal veeleffect hebben.Als
sprake isvangrondwateroverlast inAlmelo,
duidt dat opeen teveelaan water.Alssprake
Ruimtelijke ordening
isvanverdroging in het WierdenseVeld,
"Eenbelangrijke bijdrage aan 'Warer in
duidt dat opeen tekort aanwater.Watisnu
balans'werdgeleverddoor water nadrukkelogischer dan het tekortaan water opte
lijker dan indevorigeeeuwsturend relaten
vullen met het teveelaanwater?".
zijn inderuimtelijke ordening.Nu vinden
"VoorgeheelAlmelo-Wierden zijn onder
weher logischdatnietgebouwd wordt op
denoemer'Water in balans'overschotten en
demeesrnatte plekkenendat nabij kwetstekorten inbeeldgebracht.Dit heeft gerebaregebidengeenzwaar stedelijke ontwiksulteerd ineenwateraanvoerplan voor het
kelingen plaatsvinden.Wehebben erechter
WierdenseVeld,incombinatie meteen
voormoeten knokken,destijds.Vanafde
versterking vanderecreatie.Hierdoor isde
aanlegvanNijrees, waar daadwerkelijk
natuurwaarde hersteld en ligt het Wiernieuweconceprenvoordestedelijk water-

huishouding zijn gerealiseerd, worden bij
functietoedelingen in deruimtelijke ordening warerargumenten meegewogen.Begin
dezeeeuw iseendoorbraakgerealiseerd van
dezogenaamde Laagland-Reggc.Her waterschapRcggeenDinkel heeft reeds eind
vorigeeeuween beleid ingezet waarbij
stedelijk georiënteerde functies gegroepeerd
lagen rond deSrads-Reggeende landelijke
en meer natuurlijke functies ronddeLaagland-Regge.Dit iseerdergelukr dan ooir
werd verwacht. Daarbij moerwelworden
aangerekend dat erin dejaren '20veel
commentaar isgeleverd opdit beleid,omdat
deverstedelijkte gebieden inTwente'schoner'warerleverdendan deagrarischegebieden.Nu ishet weervolopeengeaccepteerde
beleidslijn, want deStads-Regge onderscheidrzichdaadwerkelijk qua functievector vandeLaagland-Regge.Meteen(8,
10,10,7,4,2)* voordeprimaire functievector vandeStads-Reggeeneen(4,2,5,9,
9,8)*voordeLaagland-Reggczijn beide
riviertakken zeercomplementair. Het
TwenteKanaal,tegenwoordiggoed voor(7,
8,4,7,6,6)*, hetgeeneenenorme verbetering
isten opzichte vandetoestand aan het
begin vandezeeeuw,isveelmeereengeheel
geworden merdeoverigecomponenten van
het watersysteem.Met namevoor'Water in
balans' isdatvan cruciaal belanggeweest".

Waterketen
"Doordeontwikkelingen in watersysteemenomgeving isdewaterketen beter
gaan functioneren. De drinkwaterwinningennabij herWierdenseveldzijn gehandhaafd. Eindvorigeeeuwwerd overwogen
dezeonttrekkingen reverplaatsen in
verband met deverdrogingvan het WierdenseVeld.Erwordr welminder water
onttrokken, omdat eendeelvanhet water
datgeleverd wordt aandewoningen en
bedrijven doorwaterboeren aan het waterleidingbedrijf wordtgeleverd.Devraagnaar
waterisverminderd doordegrotere betrokkenheid endecascadering van drinkwatergebruikfuncties. Perpersoon wordt in
Almelo-Wierden gemiddeld 65liter water
perdaggeleverd,waarvan55procent afkomstig isuit hetgrondwater en45procent van
waterboeren en andere bronnen".
"Derageeind vorigeeeuwen begindeze
eeuwwaarbij twee waterleidingnetten
werdengelegd,heeft zichniet voortgezet.
Doorrelatiefeenvoudigetechnischeaanpassingen ishetwelmogelijk gewordenvoor
drinkwater voornamelijk grondwarer te
gebruiken -mensendrinken het liefst
grondwater engebruiken voordewashet
liefst regenwarer.'Warer inbalans' heefr
geleerd dat hetjuist gunstig isals kwetsbare
H2O
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functies zoalsdrinkwaterwinning en natuur
elkaaropzoeken in plaatsvanopdevlucht te
gaan voorelkaar.InAlmelo-Wierdenzijn de
rioolstelsels nogsteeds grotendeels
gemengd. Eengrootdeelvan het regenwarer
wordtechter niet meer naardezestelsels
gevoerd.Indenieuwe woonwijken gaat vrijwelgeendruppel regenwater meer naarde
zuivering.Datgeldt ookvoordegebieden
dievolledigvernieuwd zijn, zoalshetgebied
rond het Herman FinkesPlein.Vande
besraandestad is75 procent vanhet verharde
oppervlakafgekoppeld. Eeneenvoudig
rekensommetje leertdaarbij dat deemissies
vanuitdegemengde stelselsmet95 procent
zijn afgenomen (vergelijkingsbasis 1995)".
"Eindvorigeeeuwwarenerplannen
gemaaktomvelebergbezinkbassins**aante
leggen: 14inAlmelo,3 inWierdenen3 in
Enter.Daarbij ginghetomvele miljoenen
euro'saaninvesteringen.Hiervan isslechts
eenkleindeeldaadwerkelijk aangelegd.Het
schoonhouden vanregenwater enhet afkoppelenvanverhardeoppervlakken vande
rioleringbleekeffectiever engoedkoper,
vooralalsherwordtingevoegd bijdewijkaanpak.Derioolwaterzuiveringsinrichting in
DeSumpeliskleinerencompacter geworden.
Omdatvrijwelgeen regenwater wordtaange-

voerd,ishetrendement aanzienlijk gesregen.
Mededoorverbeterdetechniekenvoor
membraanfiltering endeontdekkingvan
flocante rondictiein2026isde effluentkwaliteiterggoedgeworden.Eenkwaliteitvan (8,
9,9,7,1, 3)*wordtgerealiseerd.Het effluent
wordt nietgebtuikt voordebereidingvan
drinkwater.Ditstuitteopweerstand bijde
bewonersvanAlmelo-Wierden.Het vertrouwenintechniekendemaakbaarheid van
duurzaamheid neemtnogsteeds af'.

maar hebben toch hetgevoeldat wein
Almelo-Wierden verindejuiste richting
zijn gekomen.Alsweonslang,heelerglang,
tot in lengtevanjaren opgezonde wijze blijvenafvragen watduurzaamheid is, moeten
wetocheeneind inderichting van het
antwoord kunnen komen". f
GovertGeldof
GidsvoorWatergildeTwenteenSalland
* Dtrzijn bakkendiebijoverstortenvanrioolstelselsworden

Duurzaam?

geplaatst metalseniaedoeldeemissiesnaarhetoppervlaktewater

"Wekunnen trots zijn opwatwe
hebben bereikt inAlmelo-Wierden.Op
sympathieke wijze isgestaltegegevenaan
groen-blauw verband.Met namedoor
communicatie, ingeringematedoor het
geven vanfinanciëleprikkels en nauwelijks
doorjuridische dwangiseen duurzame
waterhuishouding tot stand gekomen.
Waterstaat nu symboolvoorveelvan war
goed is. Wetenwenu wat duutzaamheid is?
Neen,wekunnen duurzaamheid nogsteeds
niet nauwkeurig definiëren ...Endar ismaar
goed ook! Duurzaamheid zitopgesloten in
decomplexiteit vanonzesamenleving en
diecomplexiteit waarborgt deschoonheid
ervan.Weweten niet watduurzaamheid is,

tereduceren. Indejaren'90 vandevorigeeeuwzijn dezeop^rotc
schaal aanacle^d.
** Voordiegenendie zichnierdagelijksmetwaterbezighouden:tot
dejaren '20werddekwaliteitvanwateruitgedrukt ingrate
hoeveelhedengemeten concentratiesvanstoffen. Dewaarden
kondenvrijwel uitsluitend doormilieudeskundigenwordengeïnterpreteerd.Tegenwoordiggebruiken we deJunctie-vector,diemet
behulpvaneenjarenlanggetraindneuraal netwerkwordtafgeleid
uir 116parameters.Dewaarden indevectorgevenin rapportcijjêrsaan wardegeschiktheid van hetwater isvoorprimaire functies.Het vierdegetal bijvoorbeeldgeeftaan wardegeschiktheid
van hetwater isvoorzwemmen.Naast kwalitcitsparameters
wordtookgekeken naar kwant!teitsparameters.Met defunctierejlecror,waarin 31 sensorenzitten, kunnenfunctie-vectoren direct
inhetveldworden bepaald. DeprimaireJunctie-vector kentzes
waarden voorfuncties, de uitgebreide Riza-vectorkenterzestien.

advertentie

GRONDBORINGEN TOT 600m DIEPTE
Boringen in elke
gewenste diameter
Volgens diverse
boor methoden
Regenereren van
waterputten
Totaal onderhoud
van putten en
pompen

Westerlo Boringen B.V.
Distributeur van Mikolit® kleikorrels
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