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Nu dedeelstroomgebkdsvisiesbijnaallemaal zijn afgerond, iseennieuwestapvoorhetwaterbeheer
indezeeeuwgezet. Daarbij isderolvandewaterkansenkaarten zekerniet uitgespeeld.Zezijn vaak
onderliggerojinspiratiebronvoordedeelstroomgebiedsvisicsgeweestenzijngoed bruikbaarvoorde
uitwerking naarconcretemaatregelen,Inditartikel wordtteruggebliktopenkeleinhoudelijkeen
procesmatigekarakteristieken vandeWaterkansenkaartNoorderkwartier-Noord.Dezezijn vastniet
alleen kenmerkend voordewaterkansenkaart, maarookvoordeontwikkeling van meer'instrumenten'inhetwaterbeheer. Daarom ishetzinvolomhierbijstiltestaan enditbewustmeetenemenin
toekomstige trajecten.
DeWaterkansenkaart HollandsNoorderkwartier isin2001/2002opgesteld doorRoyal
HaskoningenH+N+Slandschapsarchitecten
vooreendrietalwaterschappen indekopvan
Noord-Holland, hetHoogheemraadschap UitwaterendeSluizen(sinds 1januarij.1.samenwerkendinHoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier]endeProvincieNoord-Holland.
Algeruimetijd wordthardgewerktaan
hetantwoordopdevraaghoehet waterbeheer
indetoekomsteruitmoetzien.Eenkritische
evaluatievandehuidigewatersystemenenhet
ontwikkelenvaneennieuwekijkhieropis
noodzakelijk. Methetvastzettenvandewaterpeilenenhettoepassenvaneenminimaal
oppervlakaanwaterisdeafgelopen decennia
eentestarwatersysteemgemaakt.Datkomt
nietmeertegemoetaandedoelstellingenvan
hetnieuwewaterbeheer vandezeeeuw,die
gerichtzijnopeenmeerveerkrachtigwatersysteem.Nietsdoenofhalvemaatregelentreffenisnietaandeorde;gezochtdientteworden
naarspecifiekeoplossingen voordesoms
ingrijpende watervraagstukken opde
(middel)langetermijn.Duidelijk isgeworden
dathetdenkproces,debewustwording vande

noodzaakvanandersomgaanmetwaterenhet
introduceren vannieuwetypen maatregelen
essentiëleonderdelenvormenvanhet toekomstigewaterbeheer.
Denieuweaanpakvereisteennieuwerol
voordewaterbeheerderdienormalitereen
afwachtende positieinneemt.Decennialangis
dierolvooralvolgendenfaciliterendgeweest.
Dezetijden zijn voorbij:omtegemoette
komenaandedoelstellingen vanhetwaterbeheerindenabijetoekomstzaleenduurzamerwaterbeheer ontwikkeld moetenworden.
Hetspanningsveld tussenwaterbeheeren
landgebruiksfuncties isinbeweging.Inalgemenezinissprakevaneenverschuivingvan
'delandgebruikerbepaaltwaarenhoeveel
waterermoetzijn'naar'warergeefraanwelk
typelandgebruik waargewenst is'.Bijhet
opstellenvandeWaterkansenkaart Hollands
Noorderkwartier-Noord bleekdediscussie
overderolvandewaterbeheerder eenrode
draaddoordeplanvorming.Devraagwasofde
waterbeheerderzichalleenderolvannutsbedrijf(alswaterleverancier) wiltoe-eigenenof
ookmeersturendalseensoortlandschapsbeheerderwiloptreden.Ditdilemma bleefgedurendehetprocesvoelbaar.Uiteindelijk isgeko-

zenvooreenmiddenweg:dewaterbeheerder
wilduidelijk makenwelkekeuzemogelijkhedenbestaanomdewaterdoelstellingen te
realiseren,maarzaldeuiteindelijke invulling
vandegebruiksconsequenties aanderuimtelijkordenaar(deprovincie)overlaten.Ditisin
dewaterwensenkaart 2030vertaald naarminimaleénmaximalewaterpeilen, verschillende
watersysteemvarianten enenkelesuggesties
tenaanzienvanhet landgebruik.
Belangrijkste kenmerken
Devijfbelangrijkste kenmerkenvan
waterkansenkaart Noorderkwartier-Noord
zijn:
• gezamenlijke planontwikkeling:groot
rendement
Voorwaarden voorvoldoende rendement
zijneenopenoverlegstructuur, betrokkenheid
enonderlingvertrouwenbijdeambtelijke
projectgroep endeopstellers.Opbasisvan
gelijkwaardigheid wordtdeinbrengvanalle
projectgroepledengerespecteerd.Hetgaatniet
omhetbeschermen vandeindividuelebelangenmaaromopeenprofessionele manierhet
collectievebelangtedienen.BijHollands
Noorderkwartier washetenthousiasme vande
projectgroepleden eengoedeindicatorvande
betrokkenheid.Belangrijk bijhet ontwikkelen
vanvooruitstrevende ideeëniseenstevig
standpunt 'daarwillenwenaartoe'enlefhebbenomdithardtemaken.Vrijheidin
(extreem)denkenhoortdaarbij.
Hetgezamenlijk ontwikkelen heeft een
aantalvoordelen.Hetzorgtvooreen inhoudelijkkwalitatiefhoogrendement,groeiinhet
denkprocesenheteigenmakenvanheteindproduct.Degezamenlijke planvormingis
tevenseenmethodegeweestomdeopdrachtgeverbewust temakenwelkdoelzijvoorogen
heeft metdewaterkansenkaart.Nieuwe
inzichtenoverwaterheer hebben tenslotte
vrijwel altijdgevolgenvoorhetbestaande
grondgebruik.Hetspanningveld doetzich
voorinwelkematedewaterbeheerderzichuit
wilsprekenoverdebeperkingen dienieuwe
inzichten kunnenopleggenaanhetbestaande
grondgebruik inbepaaldebeheerseenheden.
Naafloopvandediscussieheeft dewaterbeheerderbeslotenzichindewaterkansenkaart
terughoudend optestellen.Belangrijke reden
hiervoorwasdatdewaterbeheerder tijdens het
planprocesbewustgekozenheeft omnietmet
belanghebbenden tecommuniceren.Ook
heeft zijnietdeambitieomdirecreuitspraken
tedoenoverruimtelijkeordeninggezienhaar
taakalsuitvoerend overheidsorgaan;
•

reserverenvanvoldoendetijd:investeren
incollectiviteit
Omvooruitstrevend rekunnendenkenis
voldoendetijd enenigeflexibiliteitinhetvergaderschemaopgenomen.Daarmeemoetvan
tevorenrekeningwordengehouden.VoorafH2O
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gaand aan de projectgroepvergaderingen is
regelmatig in een klein comité door opdrachtgeverén -nemer de projectgroepvergadering
voorbereid. Na afloop heeft adequaat terugkoppeling plaatsgevonden van ambtelijk naar
bestuurlijk niveau.Hierdoor werden deprobleem- en doelstelling steeds aangescherpt en
daardoor duidelijker. Bovendiengroeide hiermeehet collectievedenken en verantwoordelijkheidsgevoel. Sommige probleem- endoelstellingen werden van meerdere kanten
belicht, waardoor soms een verrassend nieuwe
kijk opde materie ontstond. Dit kostte soms
extra tijd, maar die isnuttig besteed. Gelijktijdig isde noodzakelijke technische informatieverzameld en vermoedens geverifieerd;
•

Regionale werkmodellen
In het model 'bron en aanvoer' wordt de kreekrugdiezichvan Hoorn tot Schagen uitstrekt,
gebruikt als waterbuffer. Het waterpeil kan indekreekrug tot een nader vast testellen hoogte
stijgen en ookdieper dan gemiddeld uitzakken. Met dit water wordt een deel van het 'ontvangstgebied'gevoed.Dwars overdekreekrug loopt een centrale wetering die in verbinding
staat met het Markermeer. Tekorten worden opdezewijze aangevuld. De kreekrugwetering
maakt het mogelijk het ontvangstgebied uit tebreiden door naast bergingswater, Markermeerwater naardeomgeving tetransporteren en ondervrij vervaltelaten afstromen.
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vooruitstrevend denken:'tekenen en rekenen'

Het bedenken van voorstellen voor de lange termijn vereist een specifieke werkmethode.
Regionale werkmodellen zijn bedacht die de
strategie 'vasthouden/bergen/afvoeren' opverschillende wijze interpreteren. Het projectgebied isdaarvoor in decontext van het hele
declstroomgebiedgezet.Demodellen zijn ook
vrij extreem gemaakt om telaten ziendat nog
veel tekiezen valt,afhankelijk van de benadering. Het ontwikkelen van de modellen iseen
cyclisch proces geweest, waarbij de algemene
doelstellingen, landschappelijke kenmerken
en grove effectberekeningen afwisselend aan
bod zijn gekomen. Bij deplanvorming is 'door
deschaalniveaus heen gewerkr'.Voorstellen op
een hoogschaalniveau zijn gelijk getoetst op
praktische haalbaarheid door uitwerkingen op
lokaal schaalniveau. Het visualiseren van deze
gedachten, maakte dediscussie 'tastbaar' en de
consequenties en de tebehalen winst helder.
Bovendien droeg het een steentje bij in het
vertrouwd raken met uiteenlopende ofvooruitstrevende ideeën.Wellicht isdoor de beelden ookspraakverwarring voorkomen: een
beeld zegt vaak meer dan tekst.Uniek aan deze
werkwijze isdat de probleemanalyse meerdere
malen verder kon worden aangescherpt (zie
kader);
•

interactie tussen 'gebiedskennis' versus
'lange termijn planning'
Goedegebiedskennis isbelangrijk bij het
definiëren van dehuidige problemen. Somsis
het echter lastigom met grote gebiedskennis
vooruit tedenken over demeest wenselijke
situatie opde lange termijn. Evengeen zorgen
maken overproblemen op korte termijn en
details.Door denkbeelden voorde toekomst te
onderbouwen en telkens weer terug te koppelen naar derealiteit van alledag,kunnen op
een effectieve wijze nieuwe perspectieven aangedragen worden. Erwordt dus denkend vanuit een streefbeeld geredeneerd: aan het lange
termijn streefbeeld worden mogelijke maatregelengekoppeld dieop het huidige waterbeheer van toepassing zijn. Samen met de uitHzO

Afo.i.: Herregionalemodel'bronenaanvoer'intweestadiavanvisievorming.
In het model 'netwerk' wordt de indeling van het plangebied in deelgebieden losgelaten. Binnen deWestfriese Omringdijk wordt een netwerk van bredewatergangen aangelegd. De watergangen hebben flexibele peilen en voeren water aan en afvanen naar detussenliggende polders.Tevens kan in de kanalen vanafjanuari piekberging plaatsvinden. Piekendievoorjanuari
optreden, kunnen eveneens in de watergangen van het netwerk opgevangen worden.Langsde
zuid-en westrand van deWieringermeer wordt een zuidelijke!tandmeer aangelegd,dat voor
seizoensberging en piekberginggebruikt kan worden.Dit zuidelijk randmeer fungeert tevens
alsaanvoerroute van Ijsselmeerwater naar het achterland (AnnaPaulownapolder, Wieringerwaard).

komsten van de regionale modellenstudie ontstaat aan dehand hiervan een nieuwe hoofdsttuctuut van het watersysteem en wordt de
kotrelgrootte van de watetbeheerseenheden
bepaald:de waterwensenkaart;
• verrijking van degebiedskennis en nieuwe
inzichten
Doordat de opgave veelomvattend is,bleek
het noodzakelijk om allebronnen van gebiedskennis uit teputten. Knelpunten en verbeterpunren, waarvan her bestaan welbekend was
maar niet de omvang,zijn daardoor blootgelegd.Daarbij bleekdat de mogelijkheid moet
bestaan om routinesen tradities ter discussie
testellen.Door deze werkwijze kwamen nieuweprobleemstellingen in beeld,zoals het hoe
en waarom van doorspoelen van polders en de
consequenties van het duurzaamheidsprincipe

voor het huidig landgebruik. Op basis van dit
laatste principe isbijvoorbeeld aangegeven dat
het nietgewenst isde bollenteelt (aldan niet
'reizend') indezogenaamde brongebieden te
ontwikkelen maar aan het uiteinde van het
watersysteem. Doorde interactie van 'tekenen
en rekenen' isduidelijk geworden dat niet de
(toekomstige) wateroverschorten (piekberging)
maar het watettekort degrootste ruimtevrager
is.Bij het tangschikken van de 'watervragers'
kwam aan het licht dat het meeste water
gebtuikt wordt voor het doorspoelen vansloten en niet voor het opheffen van zomertekorten ofom het waterpeil optezetten. Momenteel wordt tweederde [99miljoen van 166
miljoen kubieke meter opjaarbasis) van de
waterinlaat gebruikt voor het doorspoelen om
degewenste waterkwaliteit te bereiken.
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Waterwensenkaart 2030:het streefbeeld
Inhetstreefbeeld zijnduidelijkewatereenhedenonderscheiden.Dedriebrongebieden(duinen,
kreekrugenkeileembultWieringen]springenindewaterwensenkaart hetmeestinhetoog.Daar
zaleerstgeprobeerdwordenomzoveelmogelijkwatervasttehouden,alvorenswaterwordt
ingelaten.Inlaatmogelijkheden bestaanvanuithetMarkermeerenIJsselmeer.Deuitlaatligtbij
DenHelder.Debrongebieden
vormenincombinatiemetde
merendebasisvanhetboeW a t e r w e n s e n k a a r t
203 0/
zemsysteemmeteennieuwe
•
•-••
f
schoonwaterkwaliteit.Vanuit
hetzuidenvindtaanvoervan
boezemwaterplaatsvanbasiswaterkwaliteit.Intensieve
landbouwteelten,zoalsdebollenteelt,wordenmetdeze
waterkwaliteitgevoedenliggeninclustersnabijdeuitlaat
vanhetbeheergebied.Vanuit
••
hetIJsselmeerwordtde
Amstelmeerboezemen(deels) *•
dekreekruggevoed.DeWieringermeerpolderneemteen
I J \ &_ j?'^
apartepositiein.Gestreefd
f_
wordtomhetgebiedzolang
mogelijkzoettehoudente
; • vL
gunstevandelandbouw,
maardemogelijkheid opente
houdenomoplangetermijn
vanwegedetoenemendezilte
kweldeoostrandzilttelaten
_____
,„„,„„,,1
worden.Aandewestrand
wordteenzonegereserveerd
Aft).2:
Waterwensenkaart.
alslandschaponrwikkelingszonewaarwaterinkanoverlopen.Hierdoorhoeft deboezemcapaciteitnietvergrootteworden.
Hetbestaandeboezemsysteemblijft praktischhelemaalintact.Hierendaariseennieuwekorrsluiringgemaakt(zoalseennieuwezuidelijkeringvaartlangsdeWieringermeer]ofiseenwatergangafgekoppeld.Grootschaligeuitbreidingvandeboezemisnietnodig,omdatdebergingscapaciteitinhergebiedzelfvergroot wordt.OpTexelwordteenschetperegrensgetrokkentussen
dezoeteenziltewatersystemen.Ditgebeurtdoorietsmeerruimtetemakenvoorhetziltetransportsysteemvandekreken.Doelhiervanisomdelandbouwpolderszoveelmogelijk telatenprofiteren vanzoetwaterdatinhetbrongebiedvandeduinengebufferd wordt.Dewaterwinst
wordtbehaalddoorsezoensberging(5,4miljoen kubiekemeteropjaarbasis)indebrongebieden.
Daarnaastwordrdewatervraagbeperktdoorhetaccepterenvanwaterrekortenindebrongebieden(winst:25,6miljoenkubiekemeteropjaarbasis).Hierzaldegebruiksfunctie gewijzigd
wordeninverbandmetdesezoensbetging.Piekbergingvindtplaatsindezogenaamdeuiterwaardsloten.Ditzijnslotenwaarvandetalutsuitgegravenzijn,zodat'uiterwaarden'ontstaan
dieinextteemnattesituatiesondetwatetlopen.Daarnaastaangewezenpiekberginglokariesals
opvangenwordrineenaantalgebiedentijdelijke vernattinggeaccepteerd(duinzone,Wieringen,
keileembultTexelenkreekrugHoorn-Schagen).

Opmerkelijk isdatdegewenstewaterkwaliteit
echterondankshetdootspoelen nietoveral
gehaaldwordt.Deproblemendieontstaan
dooteentoenemendewatervraag(circa21 miljoen kubiekemeter indetoekomst) kunnen
wellichtopgelostwordendoorhet terugdringenvanhetdoorspoelen.Ditideeisinde
waterkansenkaart voorlopigevengeparkeerd,
omdatdereden,omvangenresultaatvanhet
huidigedoorspoelen nogniethelderis.Maar
deernst vanhetprobleemisgesignaleerden

onderschrevenendatisaleenwaardevolgegevenopzich.
Doorwerking in andere planvormen
Dewaterbeheerder beschikt metdewaterkansenkaart nuovereeneigenstrategische
visievootdelangetermijn. Dewaterbeheerder
zietdewaterkansenkaarralseeninternproduct.Omonduidelijkheid tichtingbelanghebbendentevoorkomenwordenuitsprakenover
ruimtebeslagendaaruitvoorvloeiendegevol-

genvoorhetgrondgebruik,overgelaten aande
provincie. Aandehandvandewatersysteemanalyse,dewaterwensenkaart 2030endetop10uitvoermgsprojectenlijst iswelalopvoorhandinformatie geleverdaanandere
beleidsvelden,zoalsderuimtelijke ordening.
Datisondet meergebeurd indedeelstroomgebiedsvisieNoorderkwartier,diekortnade
waterkansenkaart enmedeonder regievande
provincieisopgesteld.Dedeelstroomgebiedvisievotmtdebasisvanhetstreekplan.Devisie
isabstracterdandewaterkansenkaarr, onder
meerdoordat uitsprakenoverdegebruiksconsequentiesinhetstreekplan Noord-Hollandnoordgedaanworden.Hetindewaterkansenkaartgesignaleerdevermoedendatde
doorspoelinginhetnoordelijkdeelgebied fors
verminderdkanwordenisindestroomgebiedsvisiebevestigdenvastgelegd.Daarnaast
isdehoofdwaterstructuur vandewaterwensenkaart inhetstreekplaninzijngeheelovergenomen.
Samenvatting
Hetveranderddenkproces metnieuwe
doelstellingenendenieuwerolvanwaterbeheerder(richtinggevend voorruimtelijke
ordening)zijn karakteristiek voorhetwaterbeheerindezeeeuw.Daarnaastspeeldebijde
totstandkoming vandeWaterkansenkaart
HollandsNoorderkwartier eenaantalandere
kenmerkeneenbijzondererol:
• Degezamenlijkebundelingvankrachten
enwerkenopbasisvan gelijkwaardigheid
resulteert ineenkwalitatiefhoogwaardig
herkenbaareindproducteneensnelle
groeiinhet(nieuwe)denkproces;
• Hetreserverenvanvoldoendetijd envrijheidindenkengeeft ruimtevoorheromwikkelenvanvooruitstrevendeideeënen
somsverrassendenieuweinzichten;
• Hetcontinuevisualiserenvangedachten
enberekeningen maaktdematerietastbaarenconsequenties helder;
• Voldoendegebiedskennisincombinatie
methetvermogenvan'langetermijn denken'iseenvereiste:ditisdevoedingvoor
hetontwikkelenvannieuweperspectieven;
• Detotstandkomingvaneendergelijkproductalsdewaterkansenkaart leverteen
verrijking vandegebiedskennis op: een
aantalknelpunten enverbeterpunten zijn
helderdergeworden.Detotstandkoming
waterkansenkaart iseenwaardevolleerprocesgeweest.Ookvoorhetvervolgtrajectvanhet waterbeheer 21eeeuw,zoals
dedeelstroomgebiedsvisie Noorderkwartierenhet streekplan Noord-Hollandnoordblijkt dewaterkansenkaarreen
bruikbaar eninformatief product. <[

H2O

152003

25

