Studiedag 'Integraal Waterbeheer in de bestaande stad,
van lasttot lust'

Op vele plaatsen in Nederland zijn discussies gaande over water in de stad.
Hoe gaan wij er mee om en hoe zou het
beter kunnen? Ook de toekomstige
generaties moeten gebruik kunnen maken
van voldoende en schoon water.
In het kort draait duurzaam waterbeheer
in de stad om de volgende sleutelbegrippen:
- integrale beoordeling van de waterketen;
- optimalisatie van het watersysteem;
- de ecologie als basis voor planning en
inrichting;
- grotere betrokkenheid van de burgers;
- maatwerk per gebied.
Op 16 april jl. wilden de programmagroepen 2, 3 en 4 van de NVA en de werkgroep ecologie en water deze problematiek
en oplossingsrichtlijnen in beeld brengen.
Daarbij was de bestaande stad gekozen
als toepassingsgebied. Voor vele nieuwbouwwijken (o.a. de Vinex-locaties) is
integraal waterbeheer al gespreksonderwerp geworden en daardoor opgenomen in
de planvorming. Terwijl in de bestaande
wijken tot nu toe hieraan weinig aandacht
is besteed. Dat velen hierin verandering
willen brengen bleek wel uit de belangstelling voor deze studiedag in de Nieuwe
Buitensociëteit te Zwolle. Vele sprekers
kwamen aan het woord.
NW4 en water in de stad (deheerHofstra,
ministerie VenW)
In het open planproces van de Vierde Nota
Waterhuishouding (NW4) is gebleken dat
'Water in de stad' een problematiek is die
leeft en actueel is. Uit vele praktijkvoorbeelden blijkt dat er veel enthousiasme
bestaat om er mee aan de slag te gaan.
NW4 gaat voor 'Water in de stad' uit van
het zoveel mogelijk op een natuurlijke
wijze omgaan met water. Voorkom dat
wezenlijke waarden en kwaliteiten van
watersystemen worden aangetast.
Dit betekent wel een duurdere inrichting,
maar voorkomt kwetsbaarheid en verhoogt
veerkracht.
Ook is in NW4 geformuleerd dat het
belangrijk is om:
- watersystemen en/of stroomgebieden
centraal te stellen en op deze wijze de
samenhang binnen waterbeheer en tussen
waterbeheer en andere beleidsterreinen een
centrale plaats te kunnen geven;
- water te beschouwen als de drager van
stadslandschap;
- te beseffen dat water een punt van rust
en ruimte is en recreatieve en ecologische
waarden herbergt.
Water en planvorming (deheren Hijlkema
enRijsberman, Oranjewoud BV)
In deze bijdrage werd belicht welke
partijen bij planvorming van stedelijk

water zijn betrokken. Waterschap en
gemeenten zullen gezamenlijk moeten
proberen om waterkwaliteit en kwantiteit
te optimaliseren om zo voordelig mogelijk
te kunnen beheren. Denk aan:
- besparing aanleg riolering;
- overlast-afname (natte voeten/vuil water)
en de toename van belevingswaarde.
De regelgeving behoeft daarbij géén
probleem te zijn.
Voorbeelden van maatregelen zijn:
- aanleg natuurvriendelijke oevers;
- verdiepen van ondiepe watergangen;
- stroming in watersystemen;
- flexibel peilbeheer om inlaatwater te
voorkomen;
- afkoppelen van verhard oppervlak direct
of indirect op open water.
Integreer stedelijk waterbeheer in planvormingsprocessen door bijvoorbeeld
duidelijke programma's van eisen te
presenteren.
Rietvelden in de stad (deheer Verhoeven,
universiteitUtrecht)
Wereldwijd worden waterplanten, waarvan
de bovengrondse delen merendeels boven
water uitsteken gebruikt voor het zuiveren
van water (helofyten). Twee belangrijke
typen zijn de vloeivelden waarin het water
horizontaal over de bodem stroomt en
infiltratievelden waarin het water verticaal
in de bodem wegzijgt. Vloeivelden verwijderen CZV,DZV,nutriënten en bacteriologische verontreinigingen echter minder
efficiënt dan infiltratievelden, waardoor
er grotere oppervlakten nodig zijn. De
infiltratievelden lijken voor de Nederlandse
situatie dan ook geschikter. Voor de zuivering van huishoudelijk afvalwater zijn de
helofyten echter géén reële optie, vanwege
het grote oppervlak dat hiervoor nodig zou
zijn (minimaal 4m2/i.e.) Voor stedelijk
gebied moet men eerder denken aan
het (verder) zuiveren van eutroof water
afkomstig van rioleringoverstorten of
harde oppervlakten. Ook hierbij geldt dat
infiltratievelden efficiënter werken dan
vloeivelden. Het aanleggen en beheren van
deze velden is minder makkelijk, omdat
een behoorlijk peilverschil nodig is tussen
influent en effluent om het water door de
bodem te laten percoleren. Het toepassen
van helofytenfilters betekent wel een
versterking van het stedelijk groen en als
meerdere soorten inheemse helofyten
worden gebruikt voor een ontwerp kunnen
zich interessante habitats vormen voor de
fauna. Helofytenfilters kunnen mits goed
toegepast binnen stedelijk gebied, eutroof
water zuiveren als de hydraulische
belasting niet te hoog is en goed wordt
afgestemd op de waterkwaliteit van het
influent. Bovendien kan de Nederlandse

moerasnatuur in het stedelijk gebied hiermee terugkeren. Helofyten zijn echter geen
'Haarlemmerolie', een bewuste keuze is
noodzaak.
Afkoppelen en infiltreren van regenwater (deheer Van de Ven,universiteitDelft)
Het afkoppelen en infiltreren van regenwater lijken kernpunten voor het toepassen
van integraal waterbeheer in de stad.
Om er een lust voor burgers en bestuurders van te maken storten stedebouwers
en waterbeheerders zich op deze trend.
Maar kunnen de verwachtingen waargemaakt worden in de stad?
Wat kan wel en wat kan niet?
Diverse proefprojecten uit binnen- en
buitenland werden toegelicht.
Geslaagde, maar ook mislukte uitwerkingen passeerden de revue.
Duidelijk werd dat een goed ontwerp
nodig is waarin ook het toekomstig
beheer geregeld is. Het stimuleren, door
bijvoorbeeld onderscheid te maken
tussen vuilwater- en regenwaterheffing is
een mogelijkheid om het financieel
aantrekkelijk te maken voor inwoners.
Tussentijdse evaluatie maakt wel helder
dat in bestaand stedelijk gebied het
invoeringstraject lastiger is dan bij nieuwbouw. Mogelijke lusten lijken beperkt
en lasten en bedreigingen groter.
Geleidelijk invoeren en stimulerende
maatregelen behoren tot het parool plus
overleg met betrokkenen is een abolute
must. Zonder draagvlak is succes niet
haalbaar want vele voorzieningen dienen
op particulier gebied gerealiseerd en
beheerd te worden.
Natuurnat in de stad (deheerBergakker,
gemeenteHengelo)
Met natuurnat in de stad isal geëxperimenteerd in Hengelo. Inzicht is verkregen in
de verspreiding van diersoorten in stad
en stadsrand. Er zijn al zo'n 150 soorten
vogels, vleermuizen, marters, amfibieën en
vlinders waargenomen. Hoe meer kennis
over de fauna ontstond, hoe meer het besef
groeide dat bij inrichting van de stad
rekening gehouden moest worden met
dieren. Maak een verkeersontwerp voor
dieren.
Aantrekkelijk voor bewoners en hoe
beter mensen gaan beseffen dat natuur en
stad bij elkaar horen. Natuurkansen nemen
toe als naar ecologische samenhang en
variatie wordt gestreefd en juist water kan
hiertoe bijdragen. Stadsecologie als samenspel tussen plant, dier, mens, water en
stedelijke omgeving en functies.
Met een aantal voorbeeldprojecten is
getracht om deze gedachtengang te
verwezelijken.

H 2 0 (30) 1997,nr. 15

Natuurpias
In '90 werd een paddenpoel gegraven voor
overtollig regenwater. In tegenstelling tot
de gebruikelijke bergingsvijvers beschoeid,
ondiep en precies op maat, kreeg deze plas
flauwe boven- en ondertaluds met langs de
waterlijn een piasberm.
In het midden is het water 3,5 meter diep
voor dierenvariatie en om de temperatuur
van het water koel te houden. Door de
oppervlakte van de plas groter te maken
dan waterhuishoudkundig vereist, is er
ruimte voor verlanding en eiland.
Na verloop van tijd werden 70 vogelsoorten waargenomen.
Door aanleg van een paadje langs de waterlijn en een vlonder in het water konden
bewoners ruiken zien en beleven. Waterberging in een geslaagde combinatie met
natuurbeleving.
Natuurwoning
Door de ligging tussen 2 wegen en een
bedrijventerrein moest een woning
gesloopt worden. De woning is echter
gehandhaafd. Weliswaar dichtgemetseld
(met nog enige sparingen voor dieren) en
rondom ontgraven, waardoor de woning
op een eiland kwam te liggen met water
rondom is het nu het thuis voor vogels,
amfibieèn en vlinders. Een geslaagd project
van samengaan van water- en natuurbouw.
Wel is uit proefnemingen gebleken dat
elke diersoort z'n voorwaarden stelt aan
afmeting en van z'n leefgebied. Voedsel,
dekking en oriëntatie zijn voor het
bepalen van de gebiedsgrootte belangrijke
gegevens. Al deze kennis wordt steeds
meer gebruikt bij het inrichten of herinrichten van de stad. Het voorkomt dat
bijvoorbeeld stadsbeken worden omgeleid
of ondergronds verdwijnen.
De recreatieve en ecologische waarden
verdwijnen hiermee. Het nieuwe beleid
is er op gericht om de beken weer als
integraal onderdeel van de stad te zien,
want stad en natuur kunnen goed bij
elkaar horen.
Natuurvriendelijke oevers (deheer
Koedood,gemeente Amsterdam)
In Amsterdam zijn natuurvriendelijke
oevers sinds de Derde Nota Waterhuishouding een hot item. Op diverse locaties
zijn natuurvriendelijke oevers of floatlands
aangelegd. Vervolgens is op deze locaties
nader onderzoek verricht om vast te
stellen wat nu het ecologisch rendement
van deze 'oevers' is.
Geconcludeerd is dat het ecologisch rendement positief is. Floatlands als alternatief
kunnen dienen bij stadsgrachten.
Veel aandacht moet worden besteed aan
onder andere beheer.
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Ruimtelijke Ordening en Waterbeheer
(deheer Timmermans,gemeenteHaarlemmermeer)
Van oudsher gaan Nederlanders tweeslachtig
om met water in de stad. Wonen aan het
water is mooi en leuk, maar aanhangers
van de stelling dat het géén natte voeten
mag opleveren en dus water achter de dijk
en in de zee thuis hoort heeft lange tijd
geleid tot het gegeven dat water slechts een
bescheiden element was van de ruimtelijke
ordening in de stad. Maar het stedelijk
water is gelukkig bezig met een revival.
Water is functioneel voor het houden van
droge voeten, maar ook voor recreatieve en
natuurbeleving. De waterkwaliteit wordt
dus steeds meer in een breder perspectief
gezien. Als stedebouwers, ecologen en
civieltechnici de handen ineen slaan
ontstaan duurzame plannen waarin
verschillen tussen ruimtelijke, ecologische
en systeemtechnische kwaliteit vervagen.
In '95 is in een drietal brochures aandacht
besteed aan deze ontwikkeling:
- 'Waterpalet, veelkleurige waterprojecten
in stad en omgeving' (Nederlands Platform
voor Stedelijke Ecologie);
- 'Waterkracht, de inspirerende betekenis
van water in de Nederlandse Stedenbouw
van de jaren '90' (Bond van Nederlandse
Stedebouwkundigen);
- 'Water in de bebouwde omgeving'
(ministerie LNV).
Wel blijkt dat getracht wordt om over de
grenzen van het eigen vakgebied heen te
kijken, maar dat het bijvoorbeeld moeilijk
is voor;
- ecologen om doelen verder te stellen dan
schoon water en leefmogelijkheden voor
plant en dier;
- stedebouwers om beelden en structuren
binnen het haalbare te houden;
- civieltechnici om normen te vertalen
naar vormuitwerking met een goede ruimtelijke kwaliteit.
Gelukkig zijn er al goede voorbeelden
gerealiseerd, het Morra Park in Drachten of
in de maak, de Bredase wijk Westerpark.
- de Haarlemmermeerse wijken Getsewoud en IJlanden;
- Reitdiep in Groningen;
- IJburg in Amsterdam;
- Leidse Rijn in Utrecht/Vleuten-de
Meern.
De ecopolis-strategie aan Tjallingi blijkt
hierbij vaak een bruikbaar en krachtig
hulpmiddel te zijn!
Dit neemt niet weg dat de vertaling naar de
praktijk nog slechts ten dele is gemaakt en
nog te vaak de strategie vanuit een ecologische invalshoek en doelstelling wordt ingezet.
Het is echter in de kern geen ecologische,
maar een stedenbouwkundige strategie.

Tegelijk wordt in stedelijke planvorming
duurzaamheid nog te vaak gezien als een
technische kwestie zonder veel ruimtelijke
relevantie.
of
Denkend aan Holland zag Marsman brede
rivieren door oneindig laagland gaan,
rijen ondenkbaar ijle populieren als hoge
pluimen aan de einden staan. En ook al
houden die rivieren zich niet altijd aan de
juridisch planologisch vastgestelde grenzen
van hun bedding, het water vormt de
ultieme kwaliteit van ons land en van
onze steden. Het wachten is op ontwerpers
die, wadend door velden vol russen,
bereid zijn kikkers tot prinsen te kussen.
De dag werd besloten met een discussie
over integraal waterbeheer in de bestaande
stad waarin de standpunten/visies van de
waterschappen, de heer Heinsdijk, en
gemeenten, de heer Gastkemper werden
belicht.
Een kort resumé van een gesprek tussen
twee heren;
waterschappen: 'Stedelijk waterbeheer is
onderdeel van het totale watersysteem'
gemeenten: 'Stedelijk waterbeheer is waterschappen overkomen en biedt kansen,
recreatief maar ook qua natuurbeleving'.
waterschappen: 'Diffuse bronnen eerst
aanpakken en daarna komt de inrichting
aan bod. Verontreinigingsbronnen, eerst
weg, kortom het toepassen van een
logische volgorde'
gemeenten: 'Waarom deze volgorde'
waterschappen: 'Niet overhaast alles willen
combineren'
gemeenten: 'Niet alleen waterschappen
hebben verstand van water, maar ook
ecologen en burgers'
waterschappen: 'gewoon stap voor stap!
Op verjaardagen heeft ook iedereen
verstand van alles'
gemeenten: 'Ook op verjaardagen is uitleg
nodig'.
Waterschappen en gemeenten zijn het
uiteindelijk toch eens, kennis dient gebundeld te worden.
Met dank aan de heren Heinsdijk,
Gastkemper en sprekers wordt de studiedag door de heer Bots gesloten.
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