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Spiegeldaggeeftwater
de hoofdrol
DatlietinNederlandanders moetmetderuimtelijkeordeningomwater^enoegruimtete^even,is
een bekendgegeven.Tochblijvenveelplannenstekeninmooiewoorden.DeSpiegeldagWateren
Ruimte2003richtzichopdeuitvoeringvandieplannen, metalsmotto:'vanDromenenDenkennaar
DurvenenDoen'.Op21 novemberkomenpubliekeenprivatepartijen enparticulierennaarRotterdamominspiratieoptedoen.Deorganisatie ligtinhandenvanHabiforum enAquaDeltaForum.
Ideeënomwonen,werkenenwater te
combinerenzijn erteover.Tussen ideeen
uitvoeringliggen veel,algemeen (h)erkende
obstakels.Tijdens deSpiegeldag komen
voorbeelden aanbodvanideeënen projecten
diewéluitgevoerd (gaan)worden.Ookricht

deaandacht zichopdeomstandigheden die
dieuitvoeringmogelijk maken.Daarom
wordtdetoeschouwer nietomdeorengeslagenmet rapporten enonderzoeken, maar
metverhalenuit depraktijk. Mensen die
daadwerkelijk bezigzijn,doenhun verhaal.

Deochtend isgereserveerd vooreenaantalalgemeneverhalen en onrwikkelingen.
Staatssecretaris Melanie Schultzgaatinop
dewatertoets enhetbelangdaarvanvoorde
ruimtelijke ontwikkeling.Dewatertoets
maaktdeeluitvan hetplanprocesdat moet
voorkomen dat ruimtelijke ontwikkelingen
endewaterhuishouding elkaar dwarszitten.
DaanazalHenry Meijdam, gedeputeerde
ruimtelijke ordeningvan Noord-Holland,
uitleggen welkerollendeverschillende partijen (overheden enmarktpattijen) spelenen
hoezemetelkaarmoeten omgaan.
Peter vanRooypleit vooreen ontwikkelingsgerichte benadering,waarincreativiteiteen belangrijke rolspeelt,evenals durf
engezamenlijk optreden.OokDirkSijmons,directeur van architectenbureau
H+N+S,pleit voorcreativiteit. Opdrachtgeverszouden meervoudig ruimtegebruik
creatiefmoeten aanpakken,waardoor planneneenmeerwaarde krijgen.
Willem Verbaan,directeur vanDura

Overdiepse Polder
VoordebewonersvandeOverdiepse
Polder bijWaspikworden her spannende
weken.Eindnovember hopenzevanstaatssecretarisSchultzvanHaegen tehorenofhet
inrichtingsplan datzijvoorhetgebiedhebbenbedachtendatvoorziet inhet aanleggen
vaneennieuwedijken het verplaatsen van
woningen enbedrijven naar terpen,groen
licht krijgr.
Lieverzelfmeteenplankomendanjarenlanginonzekerheidverkeren.Datbesluitwas
snelgenomentoendebewonetsindeOverdiepsePolderdriejaargeledentehorenkregendarinherkadervan'Ruimtevootde
Rivier'hunleefomgevingbijextreemhoog
waterwordtaangewezenalsopvanggebied
voorwatetuitdeBergscheMaas.Eenjaar later
haddenzijeenplanparaarenbegindeze
maandwashetonderzoeksrapport overhet
Spiegelproject OverdiepsePolderklaar.Hierin
zijn driemogelijkheden voordepolderaan
eennaderonderzoekonderworpen:denulvariant,deterpenvariantendemiddenvariant.
Denulvariant voorziet inverhogingen
versterkingvandedijken langsdeBergsche
Maasopplaatsen waardit nodig is,zodatde
OverdiepsePolderzelfalsopvanggebied buitenschot blijft.
Deterpenvariant bestaatuiteencombi-
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DeOverdiepsePolder.
natievantechnischeenruimtelijke ingrepen.Inhetkortkomthet eropneerdateen
dijk wordraangelegd tennoordenvan het

OudeMaasje.Woningenenbedtijven wordenverplaatst naareenaanteleggen terp
langsdezedijk. Hetgebiedwordr zodanig

International Expert Meeting on
Urban Flood Management
Deoverstromingsproblematiekisookininternationalecontextactueel.Daaromhuisvest
AquaDeltaForum naastdeSpiegeldagookeeninternationale ExpertMeetingop20en21
november.DezewordtgehoudenondervlagvanhetNederlandsWaterPartnershipi.s.m.het
ministerievanVerkeerenWaterstaatenhetEuropeseSPID'0netwerk.Deelnameaandeze
tweedaagsebijeenkomst isopuitnodiging.Meerinformatie istevindenopinternet
(www.aquadcltaforum.com).

Wethouder LucasBolsiusvan Rotterdamzalenkelevoorbeelden toelichten van
projecten indehavenstad diegetuigen van
interessantecombinaties vanstaden water.
OokGielJansen,wethouder vanBergenop
Zoom,laatideeënziendiedeproblemen met
hetZoommeer (blauwalgendoor eenslechte
waterkwaliteit) kunnen oplossen.Welmoetendebelanghebbende partijen stoppen met
hetzichblindstaren op,naarzijn mening,
relatiefkleine bedreigingen.
SjaakBroekmans isdevoorzitter van
debewonersverenigingOverdiepsepolder.
Debewoners hebben ingestemd meteen

BusinessDevelopment,heeft eveneens
creatieve ideeënomwatertebenutten. Hij
steltdathetbedrijfsleven erklaar vooris,
maardatoverheden(nog)nietdurven ofwillen.Zijverschuilenzichachter competenties,potjes metofzondergelden verantwoordelijkheden, aldusVerbaan.
DijkgraafSybeSchaapvanWaterschap
GrootSallandvertegenwoordigt éénvandie
overheden. Ookhij vindtdatorganisatiesen
individuen niethun eigendomein moeten
afgrendelen, maargezamenlijk moeten
inzetten ophun zoektocht naardegrootste
maatschappelijke winst.
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completeherinrichtingvan hetgebied(zie
hiernaast).Hij wildebestuurders oproepen
nu ookecht tebeginnen met het uitvoeren
vandeplannen waaroverdriejaar langis
nagedacht.
Projectontwikkelaar ChrisJagtmanis
delaatstesprekerop21 november. Hij
beschrijft eenideeomindeRijn inArnhem,
diedestadnu verdeelt,nieuwe Rijnstrangen
teontwikkelen, waardoordrieeilanden middenindestad ontstaan.Overheden reageerdenenthousiast opditparticuliereidee,
maardaarna begonderoutevanhet kastje
naardemuur. Hij verlangt daaromeen
bewegwijzering naardejuistepersonenen
afdelingen binnen overheden.
NadezesprekerszullendeparlementariërsJanBoelhouwer (PvdA),Weinand
Duyvendak (Groen-Links),JanGeluk(WD),
ArdaGerkens(SP),BorisvanderHam[D66]
enErikLith(CDA)meteen reactiekomenop
alleideeën,voorstellenenplannen, f
Voormeerinformatie:
AquaDeltaForum(0183)6z0066.

kelijkvoordeterpenvariant.Zij prefereren
dezevariant vanwegehetdefinitieve enkosteneffectieve karakter vandezeoplossing,de
versterkingvandelandschappelijke en
mogelijk cultuurhistorische kwaliteit en
bovenalvanwegedesocialecohesiebinnen
depolder,diedan kanvoortbestaan.De
bewonerszijn bangdatmetdekeuzevoorde
nulvariant hun polderindetoekomst toch
nogaantrekkelijk blijft alsopvanggebied.De
middenvariant heeft volgenshenalsnadeel
datdezeleidt toteenopdelingvandeOverdiepsePolder,veelverschillen ingrondprijzen, noodzaak vankavelruil enhet ontstaanvan'blijvers'en'wijkers', waardoorde
samenhangbinnen debevolkingonder druk
komttestaan.Ditleidtvrijwel zeker tot
spanningen,menen debewoners.

Rivierkilometer
Demaatgevendehoogwaterstandenvan1996mzooi,zoalsze gegevenzijnindehydraulischerandvoorwaardenboeken(HR)van VerkeerenWaterstaat.DerodelijntoonthetverschiltussendetweeHR's.Hieruitblijktdatter
hoogtevandeOverdiepsePolderdevootstetoenameindemaatgevende hoogwaterstandenisberekend.
ingericht dat heteensper25jaar zalonderlopen,waarbij dewaterstand vandeBergscheMaasdan verlaagd wordt met30centimeter.Detotale kostenvandezevariant
bedragen 150miljoen euro.
Midden indepolderinde lengterichting
eendijk aanleggenvormt debasisvande
middenvariant.Woningenenbedrijven in
hetzuidelijk deelkunnen dan blijven staan.

Inhetnoordelijk deelmoetende bedrijven
enwoningen welverdwijnen.Dezevariant
verlaagtdewaterstand bijextreem hoog
watermet20centimeter.De middenvariant
kostintotaal 153 miljoen euro.

Sociale cohesie
Debewoners,94intotaalenwonend in
19woningen enboerderijen, kiezen nadruk-

Beslissing in zoo6
GedeputeerdeL.VerheijenvandeprovincieNoord-Brabant,dieuithandenvanéén
vandebewonersop8oktoberhet rapport
ontving,beloofdedevariantmetdeterpen bij
staatssecretarisSchultzvanHeagenaante
prijzen alsbesteoplossingvoordetoekomst
vandeOverdiepsePolder.AlsSchultzhaar
goedkeuringaandeplannengeeft,moetende
bewonersnogtot2006wachtenopeen
formeel besluit.Danisnamelijk hetMERtraject endePKBRuimtevoordeRivierdoorlopen.
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