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Behalvede ambtelijke organisatiesen
commissies zijn de inwoners van Den Haag
regelmatig geïnformeerd over de ontwikkeling van het plan.Zij kregen de kans ombij
het overleg betrokken teraken. Hierdooris
vanuit meerdere invalshoeken kennis ingebracht en is een eerste stapgezet naar het
verkrijgen van een breed draagvlak voor het
Waterplan.
Debevolking van Den Haag isin het
kader van de LokaleAgenda 21 uitgenodigd
om mee tedenken over het teontwikkelen
beleid en detenemen maatregelen. De werkgroep water die hieruit voortkwam heeft
meegedacht over de ambitieniveaus ende
opzet van het Waterplan. Daarnaast heeftde
groep zelfstandig gewerkt aan een aantal
ideeën voor een duurzaam waterbeheerin
Den Haag.

Ambitieniveaus
De belangrijkste Haagse waterbeheerders, de.gemeente Den Haag enhet Hoogheemraadschap van
Delfland, hebbenop3maartj.1. samen met hetadviesbureau Witteveen+Boseenintegraalplan voorhet
stedelijk waterbeheerenrioolzorg gepresenteerd het Waterplan Den Haag 19518-2002.MethetWaterplan wildegemeenteDenHaag eenstap voorwaartszetten ophetgebied vanzorgvoornolering,oppervlaktewater, ondiepgrondwater enwatergebonden natuur. VoorhetHoogheemraadschap van Del/land
isheteeninvulling van hetvoornemen meeraandacht tescheukenaan hetstedelijkgebied.
Met het Waterplan is het begrip integraal
waterbeheer vormgegeven inDen Haag.
Centraal daarbij staan drie kenmerken:
samenhang binnen het waterbeheer, samenhang met andere functies en samenwerking en
samenspraak. Inafbeelding 1 zijn de grenzen
van het Waterplan weergegeven. In het Waterplan wordt zowel aandacht besteed aan kwantiteits- als kwaliteitsaspecten. Ineen volgende
generatie van het Waterplan kunnen andere
aspecten van dewaterkringloop en de waterketen betrokken worden.
In het plan is de visie beschreven voor het
beheer van water inDen Haag voor de middellange termijn, de beleidsperiode 19518-2012. De
visie isvertaald inmaatregelen voor verschillende deelgebieden van Den Haag voor de
korte termijn, de planperiode 15198-2002.
Degemeente is ingevolge de Wet milieubeheer verplicht tebeschikken over een
gemeentelijk rioleringsplan. Het Waterplan
Den Haag wordt samen met de evaluatie van
het rioleringsplan op 22april door de
gemeenteraad behandeld en zal na aanvaarding het huidige Integraal Gemeentelijk Rioleringsplan 1993-151517vervangen.
Op grond van de Wetop de Waterhuishouding is het Hoogheemraadschap van Delfland verplicht een Watcrbeheersplan opte
stellen. Het Waterplan Den Haag 1998-2002 is
gisteren (18maart) vastgesteld door de
Verenigde Vergadering van Delfland en zal als
bouwsteen dienen voor het komende Waterbeheersplan van het Hoogheemraadschap van

Het isredelijkerwijs niet haalbaar om
binnen dezelfde termijn inheel Den Haag een
gezond en duurzaam stedelijk watersysteemte
ontwikkelen. Daarom zijn voor het stedelijk
watersysteem van Den Haag drie verschillende
ambitieniveaus vastgesteld. Een ambitieniveau
bestaat uit een onderling samenhangend
geheel van maatstaven voor verschillende
onderdelen van het watersysteem zoals waterkwaliteit, natuurwaarde, natuurvriendelijke
oeverinrichting, riolering, waterbeheersing,
materiaalgebruik, energieverbruik en recreatie.
Het ambitieniveau geeft een situatie weerdie,
met het uitvoeren van een aantal maatregelen,
op middellange termijn (tot 2012) redelijkerwijs moet kunnen worden bereikt. Het ambi-

Delfland voor de periode 1999-2003.
Water isinDen Haag een gezichtsbepalend element. Wanneer gekozen wordt om het
watersysteem alsdrager van het stedelijk landschap telaten fungeren, kan ditverregaande
consequenties hebben voor de inrichting en
belevingswaarde van het stedelijk gebied.
Daarnaast leidt dit tot extra investeringen om
dit terealiseren.Vandaar dat het van groot
belang isom van meet
afaan tijdens de planvorming een bestuurA/fa.1:
GrenzenvanhetWaterplanDenHaa^inhetwatersysteem.
lijk niveau inde organisatie optenemen.
Hiertoe iseen stuurgroep opgericht,
waarin de wethouder
riolering
en de hoogheemraad
zitting in hebben. De
stuurgroep heeft een
belangrijke rol
gespeeld inhet accoroppervlaktewat
waterge!
deren van dezogeheten ambitieniveaus
(Stedelijk waterbeheer:
Haagse ambitieniveaus;Roos, Witjes,
e.a.H 2 0 nr. 24,nov
stroming
1997),de toekenning
vanuitduinen
daarvan aande
verschillende deelgebieden inDen Haag
en de verdeling van de
investerings-en
onderhoudskosten.
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tieniveau isrichtinggevend en kaderstellend
voor maatregelen die in de planperiode (tot
2002)worden uitgevoerd. VoorDen Haag zijn
drie (oplopende) ambitieniveaus voor het
stedelijk watersysteem opgesteld: water dat
siert,water dat behaagt en water dat leeft.
(Vooreen uitgebreide beschrijving van de
ambitieniveaus ziehet artikel 'Stedelijk waterbeheer: Haagse ambities'van Roos,Witjes, e.a.
in H 2 0 nr.24,nov. 1997).Hieronder wordt
volstaan met een korte samenvatting van een
aantal essentiële punten.
Water dat siert
In 'water dat siert' staat de belevingswaarde centraal. Het oppervlaktewater ziet er
aantrekkelijk uit, het stinkt niet en wateroverlast wordt voorkomen. De waterkwaliteit
voldoet voor de meeste parameters aan de
landelijke ENW-grenswaarden. Onder andere
degrenswaarden voor fosfaat en stikstof
worden niet altijd gehaald. Oever- en waterplanten sieren lokaalde waterpartijen. Het
peilbeheer en de oeverinrichting zijn vooral
gericht op de waterhuishoudkundige functie.
Dewatergangen zijn opdiepte.Het rioolstelsel voldoet aan de basisinspanning.
Water dat behaagt
'Water dat behaagt' gaat verder dan het
eerste ambitieniveau.Aan een duurzamer
beheer van het stedelijk waterbeheer wordt
meer aandacht besteed en de 'natte' natuur
wordt versterkt. Fosfaat en stikstof overschrijden de ENW-grenswaarden nog slechts
in gelinge mate.Oever- en waterplanten
sieren op diverse plaatsen de waterpartijen.
Het planten- en dierenleven in en om het
water is behoorlijk divers.Deoevers zijn voor
10procent natuurvriendelijk ingericht. De
waterinlaat is beperkt en peilfluctuatie wordt
toegestaan binnen destedelijke randvoorwaarden.Voorde riolering geldt de waterkwaliteitsspoor-benadering: de belasting van
het oppervlaktewater door rioolwateroverstorten issterk verminderd en er vindengeen
overstorten op kwetsbare wateren plaats.
Water dat leeft
In 'water dat leeft' vormen duurzaam
waterbeheer en het ontwikkelen van waterafhankelijke natuur de belangrijkste doelen.
De waterkwaliteit voldoet op alle punten aan
dewaterkwahteitsmaatstaven. Afwijkingen
worden alleen veroorzaakt door de natuurlijke
gesteldheid ter plaatse. Het oppervlaktewater
wordt niet meer belast met overstorten of
ongezuiverde lozingen. Het effect van diffuse
verontreiniging isbeperkt door inrichtingsen beheersmaatregelen. Deoevers zijn voor
meer dan 10procent natuurvriendelijk ingericht en er komen veel,soms zeldzame
planten en dieren voor.
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Het Waterplan Den Haag isopgesteld
vanuit een watersysteembenadering:
Verschillende deelgebieden zijn onderscheiden op basis van een analyse van het
huidige watersysteem. De (natuurlijke]
grenzen van dedeelgebieden vallen niet
altijd samen met degemeentegrens: delen
liggen in de buurgemeenten Wassenaar,
Rijswijk en Wateringen. Met deze
gemeenten moet dus nauw worden
samengewerkt.
Ambitieniveaus zijn aan de deelgebieden
toegekend (afbeelding 2)op basis van
kenmerken en mogelijkheden van het
watersysteem. Daarnaast hebben economische en maatschappelijke afwegingsfactoren een rolgespeeld bij de toekenning.
Maatregelen zijn gekozen engefaseerd op
basis van de samenhang m het watersysteem.
Zonder kennis van het zeer complexe
water(eco)systeem kunnen geen efficiënte
maatregelen worden gekozen die leiden tot
eengewenst duurzaam en stabiel resultaat. De
meeste stadswateren in Den Haag stromen
met ofnauwelijks. Fosfaat en stikstof vormen
in deze wateren een belangrijke schakel tussen
de mogelijkheden voor waternatuur en de
stedelijke waterhuishouding. De fysieke
omstandigheden in het water (waterbodem en
oeverinrichting) bepalen ofde mogelijkheden
voor waternatuur tot uiting komen. In afbeelding 3 zijn de samenhangen in het watersysteem van de Haagse stadswateren vereenvoudigd weergegeven.

Aft).2:

Met een combinatie van maatregelen
gericht op verlaging van degehalten aan
fosfaat en stikstofen verbetering van de waterbodem en oeverinrichting kunnen in Den
Haag schone en heldere wateren met een
diversiteit aan planten en dieren ontstaan.
Ingrepen in het beheer van de watetnatuut
zijn noodzakelijk om deze potenties te
benutten.
De uitvoering van maatregelen is verdeeld
over de planperiode en de periode daarna. In
deplanperiode 1998-2002gaat het om het
uitvoeren van maatregelen diegunstige condities scheppen voor een betere waterkwaliteit
en de ontwikkeling van natuurwaarden. Door
deze maatregelen zal in de planperiode in alle
deelgebieden minimaal het ambitieniveau
'water dat siert' worden bereikt.Voor het
bereiken van de hogere ambitieniveaus zijn in
de periode na 2002meer ingrijpende maatregelen nodig.

Maatregelen tot 2002
Op het gebied van riolering wordt het
huidig beleid volgens het Basisrioleringsplan
voortgezet. Volgendjaar moet de riolering in
heelDen Haag voldoen aan de basisinspanning.Na 2000zijn in gebieden waar dat nodig
isverdergaande maatregelen gepland in het
kader van het waterkwaliteitsspoor.
In de Haagse oppervlaktewateren wordt
het achterstallig onderhoud op het gebied van
baggeren voor 2001weggewerkt. In het omliggende glastuinbouwgebied worden voorgenomen maatregelen uitgevoerd om lozingen
op het Delflandse oppervlaktewater (waaronder de boezem) te verminderen.

Ambitieniveausvan deonderscheidendeelgebieden.
J U Water dat siert
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Water dat behaagt

(3)

Water dat leeft
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uitvoerenproefprojectenenstudies
Metenkelemaatregelen voordeplanperiodeendeperiode
daarnaisnogweinig
ervaringinDenHaag.
Ominzicht te krijgen
indehaalbaarheiden
deeffecten vandeze
maatregelen, worden
indeplanperiodevier
proefprojecten uitgevoerd.Daarnaasr
wordenenkelestudres
uitgevoerd alsondersteuning vanmaat-
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houdingmdeHaagsestadswateren.

Inhetnieuwbeleid ligt indekomende
jarendenadruk opmaatregelen inhetoppervlaktewater:
aanleggen natuurvriendelijke oevers
De'blauwe'ecologischestructuur inDen
Haagwordtversterktdooraanlegvan natuurvriendelijke oevers.Hetgaatomdeaanlegvan
piasbermen,flauwetaludsenminder rechte
oevers.Doordezeinrichtingsmaatregelen, het
aanpassen vanhetonderhoud enhet toestaan
vanschommelingen vanhetwaterpeil binnen
destedelijke randvoorwaarden,ontstaangoede
kansenvoorwater-enmoerasplanten endaarvanafhankelijke dieren.
aanpassen visstand
Karperachtige vissen,dieteveelinde
bodemwoelen,worden uit hetwatergevist.
Anderevissen,zoalssnoekenzeelt,komener
voorindeplaats.Omdezesituatieinstandte
houdenwordt(indiennodig)deovermaataan
karperachtige vissenregelmatig uitgedund en
worden viswerendeconstructies geplaatst.
aanbrengen waterplanren
Wanneerdevisstand ineenmeer natuurlijk evenwicht isgebracht met minder
bodemomwoelende vis,kunnen erweer
waterplanten totontwikkeling komen.Deze
planten vervullen eenbelangrijke functie in
het wateralsleefmilieu voorvissenalszeelt
ensnoek.Tevensbevorderen waterplanten de
helderheid vanhetwater,doordatzeconcurrenten vooralgen vormen.Zodragenzesterk
bij aandeinstandhouding vandegewenste
situatie.Aanbrengen vanwaterplanten kan
nodigzijn omdatdenatuurlijke ontwikkelingsmogelijkheden indestedelijke omgeving
onvoldoendeaanwezigzijn en onvoldoende
snelresultaat opleveren.Het onderhoud van
dewatergangen, inclusiefhetverwijderen van
drijfvuil, wordtaangepast aandenieuwe
situatie.
verbeterendoorstroming
Dedoorstromingvanhetoppervlaktewaterwordtvergroot indiendekwaliteitvan
hetwaterhierdoor verbetert.
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regeleninhetWaterplan.
monitorenenevaluerenvan resultaten
Deonderzoeken dietengrondslagliggen
aandemaatregelenzijngebaseerdop
(beperkte)bestaande informatie. Hetis
daarombelangrijk heteffect vandeuitgevoerdemaatregelen teevalueren,alvorensover
tegaan totmeer ingrijpende maatregelen.De
planperiodewordtdaarom benut ommetingen teverrichten naardeoppervlaktewaterkwaliteit,degrondwaterkwaliteit ende
natuurwaarden vanhetwaterendeoevers.
Merbehulpvandezemetingen wordende
uirgangspunten gecontroleerd diegehanteerd
zijn bijdebeleidsonderbouwende onderzoekenenwordeneffecten vandemaatregelenen
verwachreontwikkelingen gevolgdengeëvalueerd.
Maatregelen na 2002
Vooreenduurzaam watersysteem zijn
aanvullende,meeringrijpende maatregelen
nodig.Hetbetreft hetafkoppelen vanverharde
oppervlakken,het verderverminderen vande
overstortvanvuilwatervanuitderiolering
dooraanlegvanbergbezinkbassins enhet
aanleggen vanhelofytenfilters en/ofchemische defosfatcringsinsrallaties.
Doelvanhetafkoppelen vanverharde
oppervlakken isdathetregenwaterop
dakvlakken enverhardingen vanstratenen
pleinen wordtafgevoerd naarhetoppervlaktewater.Hierdoor verbetertdekwaliteitvanhet
oppervlaktewater, wordtminder regenwater
naardezuiveringgetransporteerd enwordt
hetrioolstelselminder zwaarbelast.Ditleidt
toteenverminderingvandevuiluitworpvan
het rioolstelsel.
Omhetoppervlaktewaterverdertezuiverentotdegewenstewaterkwaliteit zijn
helofytenfilters ofchemische defosfateringsinstallaties nodig.Helofytenfilters vragen
meerruimteenkostenindeaanleg,maarzijn
welmilieuvriendelijk. Chemische defosfateringsinsrallaties verbruiken chemicaliën,
produceren eenafvalproducr datminder
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makkelijk tehergebruiken isenzijn moeilijkerinpasbaarineenwoongebied,maarzijn
voordeliger indeaanleg.Devoor-ennadelen
vanzuiveringdoor helofyten ofvia defosfateringwordenonderzocht ineen proefproject.
Indevolgendeplanperiodewordtopgrond
vandezeervaringen eenkeuzegemaakt.
Verdeling kosten
Degemeenteenhet hoogheemraadschap
drageniedereendeelvandeverantwoordelijkheid vanbeheerenonderhoud vanriolering,oppervlaktewater engrondwater.De
kostenvanhethuidigbeleidophetgebied
vanrioleringenoppervlaktewatetomvatten
ondet meerdekostenvanhetbaggerenvande
waterbodem enhetvoltooienvandebasisinspanningvoorderiolering.Dekostenvoot
hetnieuwbeleidhebbenbettekkingopde
overigemaatregelen.Opbasisvandeverantwoordelijkheden voorbeheerenonderhoud
zijn dezekostenverdeeld tussendegemeente
enhethoogheemtaadschap.Beide partijen
hebbendekostendekkingvoorhun deelvoor
dejaren 1998-2002vastgesteld.
Operationele uitwerking
HetWaterplan bestaat uiteenbeleidsdeel
eneenopetationeeldeel.Inhetopetationeel
deelzijn demaatregelen voordeplanperiode
1998-2002naderuitgewerkt. Hierbij isdeintegralegedachtevanhetWaterplan doorgezet.
Watbetreft vctbeteringenvernieuwingishet
huidigbeleidennieuwbeleidpetdeelgebied
verderuitgewetkt.Ditresulteettineenoverzicht vanrioleringsprojecten en maatregelen
inhetoppervlaktewater metplanjaar. Voor
beheerenonderhoud vanriolering,oppervlaktewater enondiepgrondwater zijn het
huidigbeleidenaanpassingen tengevolgevan
het nieuwbeleidbeschreven.Voortsbevathet
opetationeel deeleenplan vanaanpakvoor
onderzoek,monitoting encommunicatieen
eenuitwerking vankostenenkostendekking.
Conclusie
Metditwatetplan hebbendegemeente
DenHaagenhetHoogheemraadschap van
Delfland eeneerstebelangrijke stapgezetin
derichtingvaneenduutzaamstedelijk watetbeheer.Uitdeteactiesvande goedkeutende
overheden,blijkt datookopdit niveauhet
Waterplan vanhatteondetsteund wotdt.Doot
het(semi)open planprocesiserdraagvlak
ontstaan vooteendetgelijkewerkwijzeenis
hetaspectwatetindestadzowelpolitiekals
bijanderebeleidsafdelingen prominenterop
deagendageplaatst.
Dooruitwisselingvanetvatingenmet
anderewaterplannen vandeeerstegeneraties
zaleensteedsevenwichtiger planfiguur
ontstaan. •"
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