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georiënteerdestreefbeelden een brugfunctie
vervullen tussen hetstedelijk waterbeheeren
deruimtelijke ordeninginderegio.Hiermee
wordtinvullinggegevenaanhetstrevennaar
'wateralsordenendprincipe'.

Streefbeeldenvoorhet
Rotterdamsewatersysteem.
StedelijkwateropKO-basis

Afstemming water- en RO-pIannen
Deonderlingeafstemming vandedoelen
vanwaterbeheer enRO lagdestemeervoorde
hand,omdatdeDienstStedebouwenVolkshuisvesting(dS+V)bezigwasmetde afronding
vanhetRuimtelijk PlanRotterdam (RPR2010).
Personen vanverschillendediensten hebben
wederzijds inwerkgroepen meegedraaid.
Zodoendekonenigemalensnel haasje-over
wordengesprongenenwashetmogelijkop
beideplansporeneenovereenkomstige koers
uittezetten.

A E N O U D MOLENAAR, G E M E E N T E W E R K E N ROTTERDAM
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Rotterdam leeft letterlijk vanenaan het water.Tal vanorganisatiesenbestuurlijke lichamen
hebben iederhunspecifieke belandenen invalshoeken;zoveelhoofden, zoveeldoelen.Deopdracht
aanhetWaterplan Rotterdam-dewegtewijzen naareen'gezondenduurzaam watersysteem,
waarin eenzodanig kwantitatiej enkwalitatiej beheerwordtgevoerd,dat allerelevantegebruiksfuncties kunnen wordenvervuld'- was daardoorevenambitieusals vanzelfsprekend.
Hetstellenvandoelenstaataandebasis
vanalleplanvorming.Dezestapisgeengeïsoleerdeactiviteit,maar maaktuit vanhet
procesdattengrondslagligtaanhet stedelijk
Waterplan.Explicieteaandachtvoordegezamenlijke doelstellingen ineenvroegstadium
vanhetplanproces isabsolutenoodzaakvoor
hetverkrijgen vandraagvlakbinnende
projectorganisatie éndaarbuiten.Heldere
doelstellingendragenbijaaneenheldere
afweging vanmaatregelen endaarmeeaande
communicatie naarbestuurdersenburgers.
Dooreersteengezamenlijk toekomstbeeld te
bepalenwordtbovendien voorkomen datde
betrokken partijen blijven focussen opeigen
verantwoordelijkheden entaken.Meetbare
kortetermijn doelstellingen makenvoorde
bestuurders tenslotte inzichtelijk wataanhet
eindvandeplanperiodewordt verwacht.
Monitoring enrapportage nadeplanperiode
maken uiteindelijk decycluscompleet,zodat
aangepasteofnieuwedoelstellingenvoorde
eerstvolgendeplanperiode kunnen worden
opgesteld.

vormengeenstatisch eindbeeld,maat zijn
eerderdynamisch enveranderen meemetde
'omgeving'.Tussentijds wordt,minimaalna
iedereplanperiode,debalansopgemaakten
waarnodigdekoersaangepast.Iederestadsdeel,iedereregioisandersenvereist maatwerk.Alleenmetgebiedsgerichte streefbeelden
wordtrechtgedaanaanderuimtelijke differentiatiebinnen hetplangebied:dejuiste
kwaliteitopdejuisteplek!Belangrijk winstpunt voorhetplanproces isdatde ruimtelijk

A/b. 1:

Gebiedsateliers
Omdehiervoorgeschetsteveelheidaan
visiesenambities vroegtijdig te inventariseren
enbreed tebesprekenzijn indebeginfasevan
hetplanproces zogeheten gebiedsateliers
belegd metvertegenwoordigers vanalle
betrokken actorenenbelanghebbenden.Deze
brainstormsessies verliepenonderstrakke
regie,waardoor indeloopvanslechtsééndag
zowelprobleemstelling alsoplossingsrichtingenkondenwordenverkend.Degoede
gesprekssfeer dieontstond legdeeenuitstekendebasisvooreffectieve afstemming en
samenwerking indevolgende planfasen.
Tijdens éénvandeateliersontstond eenruimtelijke schetsdiedusdaniggoedaanslootbijde
wensenenmogelijkheden datzevrijwel
onveranderd konwordenuitgewerkt tot
streefbeelden voordeverschillendedeelgebieden.

Schetsvandestreefbeeldenvoordeverschillendedeelgebieden,zoalsdietijdenseenzogeheten(jebiedsateüer
(jemaaktwerd.
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Gebiedsgerichte streefbeelden
Streefbeelden gevendesituatieweerdie
redelijkerwijs opdelangetermijn(2030)
bereiktmoetkunnen wordenenzijn zowel
richtinggevend alskaderstellend voordeuitte
voeren maatregelen.Zijzijn integraal,datwil
zeggenzijbestaan uit eenonderlingsamenhangendgeheelvandoelstellingenvoor
waterkwaliteit, waterkwantiteit, natuurwaardenenbelevingswaarde.De streefbeelden
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Drie streefbeelden
potentiesgebied

planevaluatie
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externeontwi kkeling

Ingrediënten voorde streefbeelden.

Rekening houdend met potenties,ecologische infrastructuur, stedenbouwkundige
opzet en de vigerende functies, zijn deelgebieden gevormd waarvoor afzonderlijke stteefbeelden zijn ontwikkeld met de volgende
benamingen: Compacte stad, Blauwe ring en
Groene wiggen.Deontstane ruimtelijke indelingvan Rotterdam isweergeven in een streefbeeldenkaart (zieafbeelding 3)

Aansluiting bij de potenties (1]
Ingrediënten voor uitwerking en
basisprincipes
Destreefbeelden zijn opgesteld met
gebruikmaking van verschillende ingrediënten (zieafbeelding 2):
•

•

•

Potenties verstedelijkt gebied: met name
in het sterk verstedelijkt deel van Rotterdam zijn de mogelijkheden voor het realiseren van een gezond watersysteem
beperkt. Over het algemeen stijgen de
potenties richting het buitengebied. De
stedelijke groenstructuur met bijbehorende kerngebieden biedt kansen, en
verbindt de stedelijke omgeving met het
buitengebied.
(Gebruiks)functies: dediverse functies, die
aan het oppervlaktewater zijn toegekend,
zijn als uitgangspunt gehanteerd. Deze
functies zijn water aan- en afvoer,
beroepsvaart, zwem- en recreatiewater,
viswater en natuur.
Ambities derden en wensen burgers:
inzicht in de wensen van burgers ten
aanzien van het Rotterdamse waterbeheer
isbeperkt. Op basis van een klachtenanalyseen landelijk onderzoek iswel bekend
dat burgers over het algemeen graag

A/b. 3:

Globaalkaartbeeldvansneefiedden inRotterdam.

•

•

helder en levend water in hun woonomgeving hebben dat niet stinkt ofverontreinigd ismet drijfvuil. Daarnaast wenst men
geen overlast dooreen tehoog waterpeil.
Externe ontwikkelingen: het watersysteem in het stedelijk gebied van Rotterdam zal een belangrijkere recreatieve
functie gaan vervullen.De verstedelijking
van Rotterdam zal verder toenemen,
terwijl op delange termijn ook het neerslagregime,de bodemdaling en zeespiegelstijging van invloed zullen zijn.
Planevaluatie:uitkomsten van de evaluatie van het vigerende plan vormt een van
de uitgangspunten.

Bijde uitwerking zijn als basisprincipes
voorduurzaam stedelijk waterbeheer gehanteerd: rekening houden met de onderlinge
samenhang ten aanzien van lokale en regionale structuren, afstemmen van inrichting en
beheer op ecologische kwaliteiten en potenties
en gebruiksfuncties, vervuiling bestrijden bij
debron met aandacht voor dediffuse bronnen,
gebiedseigen water van goede kwaliteit vasthouden en creatiefgebruiken en water van
schoon naar vuil laten stromen.

Deaccentverschillen tussen de drie streefbeelden zijn uitdrukkelijk geënt op de
mogelijkheden van de stedenbouwkundige
structuur (zieafbeelding 4). Concreet betekent
dit dat degidsprincipes ter versterking van de
ecologische kwaliteit met name worden ingezet in de Groene wiggen -die aansluiten op de
tegionale EcologischeHoofdstructuur -en in
mindere mate in deBlauwe ring en Compacte
stad.Doot de onderlinge samenhang zal de
verbetering van de ecologische kwaliteit effect
hebben opde overige deelgebieden. In de
Compacte stad zalde nadtuk liggen opde
stedelijke belevingswaarde en minder op de
ecologische ontwikkeling, waarbij geldt dat op
beide aspecten een minimum basiskwaliteit
behaald moet worden.
Uitgaande van het principe dat water
idealiter van schoon naar vuil dient te stromen,zalglobaal het water van de Groene
wiggen via de Blauwe ring naar de Compacte
stad stromen. In deGroene wiggen volgen de
peilfluctuaties zoveel mogelijk een natuurlijk
patroon. Hier isdan ook,mede gezien het
geringe aandeel van het verhard oppervlak,
een relatiefgrote seizoensberging te realiseren.

Aansluiting bij de functies (z)
Ten aanzien van de functies van het
watersysteem is uitgegaan van de actuele situatie,aangevuld met de functie 'natuur' in de
Groene wiggen, wat rechtstreeks volgt uit
afbeelding 1.In afbeelding 5wotdt de relatie
gelegd tussen degebruiksfuncties en de drie
streefbeelden.

StretfDMaengeatain
WMBuuMaftng
H COTPKttStM
GrantWûain

Voorde functie in de linkerkolom van
afbeelding 5gelden van beneden naar boven
strengere eisen ten aanzien van waterkwaliteit
en -kwantiteit. Met het nastreven van een
hoog kwaliteitsniveau zijn minder eisende
functies dus automatisch vervuld. Ook de
functies viswater en recreatie maken - voor
zover destedelijke uitgangssituatie dit toelaat
- deel uit van het streefbeeld Compacte stad.

1O*n*if*B0t8rs RoHrOtm

Concrete invulling
Een streefbeeld is feitelijk een ruim gedefinieerd, niet vollediggekwantificeerd en niet
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A/b.5:

A/b.4:

Ambities per streefbeeld
Erzijn drie streefbeelden voor het stedelijk
gebied van Rotterdam ontstaan, omdat rekening isgehouden met de gedifferentieerde
stedenbouwkundige situatie en daarbij
passende ambities.Voor ieder streefbeeld geldt
een 'minimum kwaliteitseis', overeenkomend
met de landelijk geldende definitie. Daarboven
is perstreefbeeld een ander accent gelegd.
Compacte stad: belevingswaarde staat
centraal
Dit streefbeeld heeft betrekking op de
singels in decompacte stad, deoude stadswijken en het centrum van Rotterdam.
Centraal staat de beleving van het water voor
demens.Het oppervlaktewater vormt een
aantrekkelijk, levend en bruisend
(fonteinen/kunstwerken) rustpunt in de
buitenruimte, het stinkt niet, isschoon en
wateroverlast wordt voorkomen. Het peilbeheer isafgestemd op het voorkomen van
wateroverlast. Dewaterkwaliteit voldoet aan
degrenswaarden. Oever- en waterplanten
geven variatie in het beeld van desingels.
Blauwe ring: belevingswaarde en ruimte voor
natuur
Dit streefbeeld betreft de ambities voor de
watersystemen in de wijken die alseen ring
om deCompacte stad heen liggen en een
ruimere stedenbouwkundige structuur
hebben. Dewatersystemen in de Blauwe ring
vormen vaakde overgangszone tussen de
watersystemen aan de randen van de stad (de
Groene wiggen) en de singels in de Compacte
stad.Natuur en beleving staan dan ook beide
centraal. Singels in de Blauwe ring hebben
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De relatietussendestreefbeeldencndeJuncties.

Destreefbeelden ende bijbehorendeaccenten.

in detail uitgewerkte beschrijving van de
gewenste situatie. Perstreefbeeld zijn ambities geformuleerd voor bijvoorbeeld peilbeheer, percentage natuurvriendelijke oevers,
dimensionering watergangen, chemische en
biologische waterkwaliteit, doorzicht, doelsoorten en slibdikte en -kwaliteit. Navolgend
worden de drie streefbeelden voor het Waterplan Rotterdam beschreven.
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naast een afwaterende functie ook een recreatieve functie. Waar mogelijk worden peilfluctuaties toegestaan. Dewaterkwaliteit voldoet
waar mogelijk aan destreefwaarden. Minimaal een kwart van deoevers is natuurvriendelijk.
Groene wiggen: natuur staat centraal
Dit streefbeeld isvan toepassing opgebieden met watersystemen die een grote(re)
natuurlijke component ofpotentie bezitten.
Destedelijke druk en het ruimtegebruik zijn
hier minder intensief Kenmerkend voor deze
gebieden zijn degrote plassen, boezems,
vijvers en parken mer hun directe omgeving,
die alswiggen destad insteken. In de Groene
wiggen ligt de nadruk op natuurlijke ontwikkeling en natuurbeleving. Derecreatie wordt
in goede banen geleid door zonering van de
bereikbaarheid. Deafwaterende functie is
onderschikt aan meer natuurlijk peilbeheer.
Dewaterkwaliteit voldoet aan de streefwaarden; overstortingen komen in de Groene
Wiggen niet langer voor.

Streefbeelden als communicatiemiddel
Deverbeelding van de ambities tot streefbeelden heeft het waterbeheer uit de technocratische hoek gehaald. Richting bijvoorbeeld
burger, bestuurder en collega's van de ruimtelijke ordening werkr het inspirerend en overtuigend. Degebiedsgerichte streefbeelden zijn
een belangrijk hulpmiddel gebleken voor
planologen en ontwerpers.De ruimtelijke
differentiatie en concrete ambities zijn nu
reeds in een vroegstadium van de planvorming bekend en vormen mede de uitgangspunten bij de planprocessen. Het is niet voor
niets dat de streefbeeldenkaart zo ongeveer het
logo van het Waterplan Rotterdam is geworden.

Een ruimtelijk waterplanproces
Mer dit arrikel is inzicht gegeven in het
proceskarakrer van het Waterplan Rotterdam.
Essentiële onderdelen van het planproces
waren her vasrstellen van een gezamenlijk

doel, vroegrijdig brainstormen tijdens
gcbicdsateliers, vaststellen en beschrijven van
gebiedsgerichte streefbeelden en de visualisatiedoor middel van de streefbeeldenkaart. De
gebiedsateliers fungeerden als katalysator.
Daar sloegde vonk over, zijn fundamentele
stappen gezet en ishet draagvlak vergroot.
Winstpunt voor her algehele planproces
was het simultaan verloop van de processen
van het Waterplan en het Ruimtelijk Plan
Rotterdam, waardoor kruisbestuiving mogelijk was.In het stedelijk gebied isde ruimtelijke structuur zeer bepalend. Uitwaaierend
naar het landelijk gebied onrstaan meer vrijheidsgraden en kan water meer de ruimte
ordenen in plaats van omgekeerd. Bestuurlijk
ishet Waterplan Rotterdam positief ontvangen. Deruimtelijke en concrete uitwerking
van de doelstellingen met behulp van streefbeelden heeft daarbij een belangrijke rol
gespeeld.
In het vervolg van het planproces zijn de
ambities voor waterkwaliteit, waterkwantiteit,
natuur en beleving verraald naar korte termijn
doelstellingen voor de planperiode 2000-2005,
alscriteria voor de toetsing van de actuele
situatie.Voorbeschrijving hiervan wordt
verwezen naar de planrekst zelfen naar de
achrergrondocumenten. »

