Stedelijk waterbeheer: Haagse ambities

fhleiding
De gemeente Den Haag en het Hoogheemraadschap van Delfland - die beide de zorg
hebben voor het water in de stad - werken
samen met hun adviseur Witteveen+Bos
aan één plan voor het stedelijk waterbeheer. Dat plan wordt kortweg het Waterplan Den Haag genoemd. Daarin wordt
het beleid beschreven op het gebied van
de waterhuishouding, de kwaliteit van het
oppervlaktewater, de riolering, het grondwater en de waternatuur. Voor het opstellen van het Waterplan is een projectgroep

Samenvatting
De gemeente Den Haag en het Hoogheemraadschap van Delfland werken samen
aan één plan voor het stedelijk waterbeheer. Dat plan wordt kortweg het Waterplan
Den Haag genoemd. Daarin wordt het beleid beschreven op het gebied van de
waterhuishouding, de kwaliteit van het oppervlaktewater, de riolering, het grondwater en de waternatuur. Met dit waterplan wordt een belangrijke stap gezet naar
een nieuw, samenhangend waterbeheer waarmee geïntegreerde oplossingen voor de
geconstateerde problemen worden aangedragen, in plaats van deeloplossingen voor
de riolering, het grondwater, etc. Dit artikel behandelt een cruciaal onderdeel van
het waterplan: het omschrijven van en het zoeken naar overeenstemming over de
doelen die moeten worden nagestreefd en de mate waarin dat gebeurt (ambitie).
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samengesteld uit ambtenaren van de
gemeente en het hoogheemraadschap en
medewerkers van het adviesbureau.
Een belangrijk doel van het waterplan is
om samenhangende, geïntegreerde oplossingen voor de geconstateerde problemen
te zoeken, in plaats van deeloplossingen
voor de riolering, het grondwater, etc.
Met dit waterplan wordt een belangrijke
stap gezet naar het integrale stedelijk
waterbeheer, als vervolg op het rioleringsplan. De gemeente en het hoogheemraadschap zijn natuurlijke partners in het
stedelijk waterbeheer: de gemeente heeft
de zorg voor het rioolstelsel en voor het
bestrijden van de grondwateroverlast;
het hoogheemraadschap heeft dat voor de
waterhuishouding, de waterkwaliteit en de
planten en dieren in het oppervlaktewater.
Dit artikel behandelt een cruciaal onderdeel van het waterplan: het omschrijven
van en het zoeken naar overeenstemming
over de doelen die worden nagestreefd en
de mate waarin dat gebeurt (ambitie).
Het spreekt namelijk niet vanzelf dat de
verschillende gebruikers van het stedelijk
water - noch de betrokken overheden die
het water tegen aanvaardbare kosten
moeten beheren - allemaal hetzelfde
nastreven.
Ook uit de literatuur blijkt [o.a. Geldofen
De Braal, 1996; Roos, 1996] dat eerder
(maar globaal) afgesproken doelstellingen
uiteindelijk nog al eens onduidelijk of
onbetaalbaar blijken. Om teleurstellingen
of aanzienlijke vertraging te voorkomen
wordt al in een vroeg stadium van het

waterplan gewerkt aan het afstemmen van
de ambities.
Herkenbare deelgebieden
Knelpunten en oplossingsrichtingen zijn
binnen de gemeente Den Haag niet noodzakelijkerwijs overal dezelfde. Zowel op
basis van expert opinion als uit een later
verrichte watersysteemanalyse van het
studiegebied bleek onderscheid noodzakelijk tussen een aantal deelgebieden:
Scheveningen, Loosduinen, Benoordenhout, Haagse Beek, Wateringseveld,

Oostduinen, Eshofpolder, Mariahoeve,
Noordpolder en het boezemgebied.
De deelgebieden kenmerken zich door
verschillen in de waterhuishouding, de
gebruiksfuncties, de grondwatersituatie,
het type rioolstelsel en de mogelijkheden
voor het ontwikkelen of herstellen van
waternatuur. Het onderscheid in deelgebieden bleek bij de discussies over
doelstellingen en ambities bijzonder
effectief en droeg bij aan het verkrijgen
van duidelijkheid.
Omgaan met doelstellingen en
ambities
Het proces waarmee de doelstellingen en
ambities voor het Haagse water- en rioolsysteem zijn omschreven en afgestemd is
stapsgewijs en verloopt van grof naar fijn
(zie afb. 1). In eerste instantie zijn door de
projectgroep voor elk deelgebied intuïtief
ambitieniveaus toegekend. Voor deze
eerste intuïtieve toekenning waren de (5)
ambitieniveaus nog geheel abstract. Wel
was voor deze exercitie een tabel beschikbaar waarin voor elk ambitieniveau
(richtinggevende) kenmerken staan weer-
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gegeven voor de waterhuishouding,
emissies, oevers en dergelijke (zieafb.2).
Impliciet werden deze kenmerken door
de projectgroepleden vaak vertaald inte
nemen maatregelen, maatschappelijk
draagvlak en kosten, watde toekenning
van de ambitieniveaus beïnvloedde.
Niettemin bleek uit deze exercitie aldat
over sommige deelgebieden veel, en voor
andere weinig overeenstemming bestond
over de na te streven doelen. Verder bleek
dat de deelnemers heel verschillende
termijnen in gedachten hadden voor de
realisatie van de gekozen doelstellingen en
ambitieniveaus, variërend tussen drie en
dertig jaar.
Zoals verwacht bleek het noodzakelijk
om de ambitieniveaus nader in te vullen
voordat keuzen gemaakt konden worden.
Ook bleek hoe belangrijk het isom
afspraken te maken over de termijn waaraan men denkt voor de realisatie vande
ambities. Tegelijkertijd is geconstateerd
dat kennis over de status quovanhet
water- en rioolsysteem en de stedelijke
waterecologie een noodzakelijke basis
zou vormen voor het doen van keuzen
(die kennis is verkregen door middel van
een watersysteemanalyse).
Niet in de laatste plaats stond vast dat,hoe
zorgvuldig de ambtelijke voorbereiding
ook zou zijn, bij het maken van uiteinde-
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lijke keuzen de inbreng van bestuurders en
allerlei maatschappelijke actoren cruciaal
zijn. Daarom is parallel aan de technisch
inhoudelijke werkzaamheden een bestuurlijk-communicatief spoor ingezet.
Belangrijk element van dat spoor isde
bestuurlijke inbreng in de vroege planfase
bij het kiezen van doelstellingen en
ambitieniveaus per deelgebied.
Daarnaast wordt over het Waterplan
voortdurend gecommuniceerd met deelraden, belangengroepen, etc.Ook over de
ambities wordt met verschillende groepen
burgers en gebruikers van het stadswater
uitvoerig overlegd. In dit artikel blijft dit
bestuurlijk-communicatieve spoor buiten
beschouwing. Het resultaat van dit intensieve overleg zijn heldere doelstellingen
(ambities) voor het stedelijk water, die
bestuurlijk en maatschappelijk worden
gedragen. De ambities worden daarna in
maatregelen uitgewerkt, in eerste instantie
nog globaal maar, nadat uitvoerbaarheid,
kosten, omvang en locatie eenmaal zijn
vastgelegd, ook concreet. Hierna bestaat
nog de mogelijkheid de in eerste instantie
gekozen ambitieniveaus alsnog bij te
stellen. Tussen de gemeente en het hoogheemraadschap is afgesproken datde
definitieve keuze van de ambitieniveaus in
gezamenlijk bestuurlijk overleg zal plaatsvinden.

De ambitieniveaus nader ingevuld
Afgesproken is om voor het Waterplan
voorlopig onderscheid te maken tussen
drie ambitieniveaus. Bij de detailuitwerking
voor een bepaald deelgebied kunnen
desgewenst altijd nognuanceringen worden
aangebracht. De drie ambitieniveaus zijn
(hieronder) geschetst in termen van waterkwaliteit, grondwatersituatie, riolering,
recreatie en natuur. Bij die omschrijving is
(zo dat op basis van de huidige kennis
mogelijk is) rekening gehouden metde
onderlinge samenhang tussen die termen:
zo zijn ambities op gebied van ecologie
bijvoorbeeld afhankelijk van de waterkwaliteit en de inrichting van de waterlopen. Voor een complete uitwerking van
de ambitieniveaus wordt verwezen naar de
werkdocumenten dieaandit artikel ten
grondslag liggen (Witteveen+Bos 1997a/b).
Het eerste ambitieniveau wordt 'water dat
siert' genoemd. Hierin staat de belevingswaarde centraal. Het oppervlaktewater ziet
er aantrekkelijk uit,het stinkt niet en
wateroverlast wordt voorkomen. De waterkwaliteit voldoet voor demeeste parameters
aan de vigerende normen. Alleen de
normen voor meststoffen (fosfaat en
stikstof) worden niet altijd gehaald; onder
andere vanwege de invloed vanhet
boezemwater. Botulisme komt niet voor.
Oever- en waterplanten sieren lokaal de
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waterpartijen en vergroten daarmee de
belevingswaarde van het oppervlaktewater.
Het planten- en dierenleven in en om het
water bestaat voornamelijk uit algemene
soorten: planten zoals pitrus, gele lis,
kattestaart, lisdodde, waterlelie en gele
plomp en dieren zoals de gewone pad,
de bruine en groene kikker, wilde eend,
meerkoet, waterhoen, fuut, karper, brasem
en snoekbaars. De ecologische waterkwaliteit wordt gekarakteriseerd als laagste
tot middelste niveau [STOWA, 1994].
De luwte achter bruggen (waar nu nog
vaak drijfvuil achterblijft) biedt mogelijkheden voor het aanbrengen van groenvoorzieningen, zonder dat de doorstroming
van het water wordt gehinderd. Waardevolle
(kade-) muurvegetaties worden beschermd
en er worden enkele 'groene stapstenen'
en 'vluchtplaatsen' in de waterlopen aangelegd, waardoor een aantal diersoorten
zich kan handhaven en door de watergangen kan verspreiden. De oeverinrichting
is vooral afgestemd op de functie als waterkering en oeverbescherming. Op enkele
plaatsen zijn natuurvriendelijke oevers
aangelegd. Het waterpeilbeheer is afgestemd
op het stedelijk belang: het voorkomen
van wateroverlast en het doorspoelen van
de watergangen. De dikte van de sliblaag
in de watergangen wordt beneden de 20-25
centimeter gehouden. Op die manier
kunnen de watergangen voldoende water
blijven afvoeren en vindt geen ongewenste
beïnvloeding plaats naar de waterkwaliteit.
De waterbodem is door de resterende
rechtstreekse en diffuse lozingen op het
oppervlaktewater overwegend licht
(klasse II) en slechts op enkele plaatsen
matig verontreinigd (klasse III).
Het rioolstelsel voldoet aan de geldende
(CUWVO-) richtlijnen voor wat betreft de
berging van regen- en afvalwater, de afvoer
naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie en
de emissies naar het oppervlaktewater
(nooduitlaten). Hier en daar zijn aanvullende maatregelen genomen om de emissies
uit het gemengde of het gescheiden rioolstelsel (verder) te doen afnemen.
De grondwaterstand is afgestemd op het
stedelijk gebied. Daar waar nu lokaal nog
grondwateroverlast voorkomt, zijn maatregelen getroffen om deze op te heffen.
Gebruik door recreanten zoals sportvissers
en pleziervaartuigen is lokaal mogelijk
gemaakt door het opheffen van barrières
en door de aanleg van steigers.
Het tweede ambitieniveau wordt 'water dat
behaagt' genoemd en gaat verder dan het
eerste: er wordt ruimte geboden aan een
duurzamer beheer van het stedelijk water
en de waternatuur wordt versterkt.
De waterkwaliteit is voldoende; meststoffen overschrijden de normen nog slechts
in geringe mate. De slibaanwas is gering

doordat lozingen op het oppervlaktewater
grotendeels zijn opgeheven en het doorspoelen is beperkt. De waterbodem is niet
of slechts licht vervuild. Oever- en waterplanten sieren op diverse plaatsen de waterpartijen en vergroten daarmee de belevingswaarde. De oevers zijn voor 5-10%
natuurlijk ingericht, zodat ze fungeren als
groene linten door de stad. De 'groene
stapstenen' en 'vluchtplaatsen' uit het
eerste ambitieniveau hebben zo'n omvang
gekregen dat ze werkelijk bijdragen aan het
overleven en verplaatsen van watervogels
en andere waterdieren. Het planten- en
dierenleven in en om het water is dan ook
behoorlijk divers en bestaat naast algemene
ook uit een aantal minder algemene soorten.
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De ecologische waterkwaliteit bevindt zich
op tenminste het middelste ecologische
niveau. Te denken valt aan oever- en
waterplanten zoals lisdodde, gele lis,
echte koekoeksbloem, kattestaart, kleine
watereppe, pijlkruid, waterlelie, grof hoornblad en aarvederkruid. Naast de dieren uit
'water dat siert' behoren de kleine watersalamander, baars, snoek, ruisvoorn en
enkele rietvogels tot dit ambitieniveau. Het
onderhoud en het beheer van de waterbodems en de water- en oeverplanten is
grotendeels afgestemd op het beschermen
van het waterleven. De waterhuishouding
is er op gericht om alleen tijdens droge
perioden in de zomer of bij calamiteiten
water in te laten of door te spoelen.
Het water wordt meestal in beweging
gehouden door circulatie door het stedelijke watersysteem zelf. Waterinlaat kan

beperkt worden door het plaatselijk toestaan van peilschommelingen en het
vergroten van het buffervermogen (het
vasthouden van water). Het uitmalen van
water naar de boezem of naar de zee is
hierdoor afgenomen. De belasting van
het oppervlaktewater door rioolwateroverstorten is sterk verminderd en overstorten
vinden niet meer op kwetsbare watergangen plaats. In termen van rioleringsbeleid heet dat het invullen van het
zogenaamde waterkwaliteitsspoor.
De reductie van overstortwater gaat verder
dan de bij het eerste ambitieniveau
genoemde standaard CUWVO-richtlijnen.
Er vinden geen ongezuiverde lozingen uit
huishoudens of bedrijven plaats op het
oppervlaktewater. De grondwaterstand is
afgestemd op het stedelijk gebied.
Daar waar nu lokaal nog grondwateroverlast voorkomt zijn maatregelen getroffen
om deze op te heffen. Daar waar mogelijk
is de grondwaterstand beter afgestemd op
de natuurlijke vegetatie. Ook in de parken
is waar mogelijk de grondwaterstand beter
afgestemd op het stedelijk groen.
Recreatief gebruik wordt gestimuleerd
door het opheffen van knelpunten en door
de aanleg van steigers. Op plaatsen waar de
sportvisserij strijdig is met de nagestreefde
natuurdoelen wordt een oplossing gezocht.
Met voorlichtingsborden wordt uitleg
gegeven over het hoe en waarom van de
gekozen inrichting.
Het derde ambitieniveau wordt 'water dat
leeft' genoemd. Hierin vormen duurzaam
waterbeheer en het ontwikkelen van waterafhankelijke natuur de belangrijkste
doelen. Daarbij wordt een evenwicht
gezocht tussen de behoeften van de stadsmens en mogelijkheden voor de natuur.
De waterkwaliteit voldoet op alle punten
aan de geldende milieukwaliteitsnormen.
Waar afwijkingen van de normen voorkomen ligt dat aan de natuurlijke gesteldheid ter plaatse. Het water is helder.
De waterbodem is bedekt met slechts een
dunne sliblaag en voldoet overal aan de
milieukwaliteitsnormen. De slibaanwas is
klein. Het oppervlaktewater wordt niet
meer belast met overstorten of ongezuiverd
afvalwater. De effecten van diffuse vervuiling zijn beperkt door inrichtings- en
beheersmaatregelen. Voorbeelden zijn het
voorkomen van afspoeling van vervuild
regenwater (wegen) naar oppervlaktewater
of het op sommige plaatsen aanleggen van
kleine zuiveringsmoerassen. De oeverinrichting is voor meer dan 10% natuurvriendelijk: kenmerken daarvan zijn de
afwezigheid van beschoeiing, toepassing
van duurzame bouwmaterialen die geen
gifstoffen naar het water afscheiden,
toepassing van flauwe in plaats van steile
taluds en inpassing van plas-draszones.
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Er komen veel oever- en waterplanten voor
die samen een voor de stad hoge natuurwaarde vertegenwoordigen. Naast de meer
algemene soorten planten en dieren komen
ook gebiedsspecifieke (en soms zeldzame)
soorten voor, waaronder amfibieën en
reptielen. In vochtige duinvalleien kan de
parnassia (weer) verschijnen. Het onderhoud en het beheer van de watergangen
zijn afgestemd op bescherming van de
natuurwaarden. De ecologische waterkwaliteit bevindt zich tussen het middelste
en het hoogste ecologische niveau.
De groene stapstenen en vluchtplaatsen
uit het eerste ambitieniveau hebben plaatsgemaakt voor echte natuurkernen en
groene 'snelwegen' tussen groengebieden
aan de randen van de stad. Voor de grondwaterhuishouding is een evenwicht bereikt
tussen menselijke belangen zoals droge
kelders en voldoende ontwatering onder
wegen enerzijds en natuurbelangen zoals
hoge grondwaterpeilen in de wintermaanden
anderzijds. Recreatief gebruik wordt op
daartoe geschikte plaatsen gestimuleerd.
Wanneer het gaat om keuzen tussen
recreatie en natuur, krijgt natuur voorrang.
Discussie
De hierboven omschreven ambitieniveaus
vormen een hulpmiddel bij het maken van
afspraken over de koers voor het stedelijk
waterbeheer. Elke invulling van de ambitieniveaus is in wezen arbitrair en staat ter
discussie. Door het concretiseren komt
echter een waardevolle discussie op gang
- tussen de betrokken ambtenaren onderling, met de bestuurders, met diverse doelgroepen - die voorkomt dat tijd en geld
geïnvesteerd wordt in het ontwikkelen en
doorrekenen van allerlei theoretische
scenario's. De omschrijving van de
ambities is zodanig dat een vertaling naar
maatregelen gestructureerd plaatsvindt,
rekening houdend met de onderlinge
samenhang van de verschillende aspecten
van het watersysteem. Ook wordt voorkomen dat tijdens de planfase onvoldoende
rekening wordt gehouden met het maatschappelijk draagvlak.
Zoals eerder in dit artikel aangegeven heeft
het proces van toewijzing van doelstellingen
en ambitieniveaus een stapsgewijs verloop.
Nu de ambitieniveaus gedetailleerd zijn
omschreven en de watersysteemanalyse de
noodzakelijke informatie heeft opgeleverd
over de status quo van het Haagse wateren rioolsysteem (Witteveen+Bos, 1997a/b)
kunnen de ambitieniveaus definitief aan
de deelgebieden worden toegekend.
Het uitwerken van maatregelen in een
concreet plan van aanpak per deelgebied
is door de gedetailleerd beschreven doelstellingen en de vergaarde systeemkennis
relatief eenvoudig geworden. Dat is dan

aanwezige kleine restpopulaties zich gaan
uitbreiden.

ook - samen met de bereikte afstemming
over de ambities - de winst van de voor
het Waterplan van Den Haag gevolgde
werkwijze.
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Waterverbruik over eerste acht maanden in 1997 1,7% lager
dan in 1996
Het waterverbruik over de eerste acht maanden ligt in 1997 1,7% lager dan in 1996.
Dit blijkt uit de voorlopige cijfers, die door het CBS bij de waterleidingbedrijven zijn opgevraagd, met
betrekking tot productie, leveringen van en aan het buitenland en inkoop bij derden.
Ligt dit jaar het verbruik in januari nog hoger, het verbruik in februari tot en met juli ligt lager dan dat in
1996. Het lagere verbruik in februari is voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de schrikkeldag in 1996.
Het hete weer in augustus leverde een fikse stijging op: + 9%.
Onderstaande tabel brengt de verbruikscijfers, vergeleken met die van 1996 en 1995, in beeld:

1997

1996

1995
maandverbruik
min m 3

maandverbruik
min m 3

januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

102,9
94,0
105,5
104,9
111,8
109,5
121,0
128,9
105,4
107,0
102,0
102,7

103,6
98,8
105,9
112,5
111,4
118,3
109,6
111,0
103,8
104,1
101,4
100,5

+ 0,7
+ 4,8
+ 0,4
+ 7,6
- 0,4
+ 8,8
-11,4
-17,9
- 1,6
- 2,9
- 0,6
- 2,2

+ 0,7
+ 5,1
+ 0,4
+ 7,2
- 0,4
+ 8,0
- 9,5
-13,9
- 1,5
- 2,7
- 0,6
- 2,2

105,6
93,9
105,6
106,6
108,3
110,6
105,1
120,7

+ 2,0
- 4,9
- 0,3
- 5,9
-3,1
-7,7
-4,5
+ 9,7

+ 1,9
- 5,0
- 0,3
- 5,2
-2,3
-6,5
-4,1
+ 8,7

Subtotaal
t/m aug.

878,5

871,1

-7,4

- 0,8

856,4

-14,7

- 1,7

Jaartotaal

1.295,5

1.280,9

-14,7

- 1,1

Bron: CBS

verschil
t.o.v. 1995
min m '
in°/o

maandverbruik
min m 3

verschil
t.o.v. 1996
min m 3
in%

