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Handboek
'Streefbeeldenvoor
stadswateren in
Limburg'
'Waterindestadiseentotnutoeverbeten
onderdeelvanderegionalewatersystemen'constateerdedeVierdeNotaWaterhuishouding.De
boodschapwasduidelijk.Hetwaterindestad
werdhoogopdeagendageplaatst:waterplannenschotenalspaddestoelenuitdegrond,de
termstedelijkebelevingswaarderaakteinde
modeenhierendaargingzei/seenhydrobioloogoponderzoekuitindestad.Limburgvormdehieringeenuitzondering.NadatdeLimburgsewaterschappenervaring hadden
ongedaanmeteenvijftal waterplannen,concludeerdenzijdatdedoelstellingenvoorstadswaterenduidelijk moestenwordengejbrmuleerden
ookaanniet-waterbeheerders duidelijk
gemaakt moestenkunnenworden. Hetantwoordligtnuoptafel:hethandboek 'StreefbeeldenvoorstadswatereninLimburg'.
Net alshet landelijkegebiedkent het
stedelijkegebiedzijn eigenproblematiek als
hetgaatomoppervlaktewater. Waarin het
landelijkegebiedvermestingen verdroging
dominant zijn,vindenstadswateten veeleer
hun beperkingen inruimteen intensief
gebruik.Bijdeaanpakvandezeproblemen
ishetformuleren vaneengemeenschappelijkevisieessentieel.
Daarom hebbenWaterschapPeelen
MaasvalleienWaterschap RoerenOvermaas
eenhandboekoplatenstellendoorTaken
Landschapsplanning BV. Het handboek
beschrijft eeneenduidige typologievande
meestvootkomendestadswateren met bijbehorende streefbeelden.
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Watstadswateren bijzonder maakt,is
hun relatietotdemens.Grachten,parkvijvetsenfonteinen gevendorpenstadsmoel.
Ditisbij uitstek hetdomein vanontwerpers,
dedienstgroenen stedenbouwkundigen
vandegemeente.Watetbeheerders kijken
andersnaarwaterengevenvijvers,slotenen
greppelsptimaiteenfunctie voorhet watersysteem,bijvoorbeeld omwatet tebergen,te
infiltreren ofdoor tevoeten.Deplaatsvan
hetwaterinhet watetsysteembepaalt altijd
inbelangrijke matewelkefuncties toepasbaarzijn.Voorwaterbeheerders is duidelijk
datwadi'senzaksloten vootalgoed functionerenineenzandgebied met diepegrondwaterstanden.Opplaatsenmet ondiepe
grondwatetstanden zullenjuist stadsvijvers
beter toepasbaatzijn.Nietalle betrokkenen
bijhetontwerpendeintichtingvanstadswaterenzijn zichdaarechteraltijd van
bewust.Omdat deplaatsinhetwatetsysteemzobelangrijk is,isditals uitgangspunt
gebruikt voordeindelingin typen.
Naastdewatersysteemfunctie kennen
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stadswateren meestalookeenfunctie voor
natuut en/oftecteatie.Zekunnen zelfeen
waardevolecosysteemvormenofjuistals
vetbindingszone tussen tweegebiedendienen.Zokanwaatdevollenatuur totdiepin
hetstedelijke gebieddootdringen.Vaak
wordt vergetendatjuist indestadnogwaterenaanwezigzijn dieweinigdoor meststoffen wordenbeïnvloed.Desoortenrijke kwelvegetatiesbij 's-Hertogenbosch bijvootbeeld
vetarmen in hetbuitengebied, maar floreren
nogwelinwateten instadswijken. Ookis
inmiddels onderkend datbijvoorbeeld de
Stadsdommel inEindhoven,deMatk inBredaendeJekerin>.4aasttichtkunnen functionerenalsgroen lintenalsecologischeverbinding.Stadswateren zijn onmisbaar als
verfraaiing vande leefomgeving.
Devormendeinrichtingvandeoevers
zijn hierbij het meestbepalend voorde
implementatie vangebruiksfuncties ende
esthetische inpassing.Daaromzijn in het
handboekookoevermodellen gedefinieerd.
Dezeverschillen invorm, toegankelijkheid
en natuutlijkheid.
Omdatbeelden meerzeggendan tekst,
wordenaandehand vanfoto's envootbeeldenaanbevelingengedaanvootdeinrichtingenhetbeheetvanstadswateren.Zaken
alsdepositieinhetwatersysteem, voeding
enpeilregime,deinpasbaarheid vanoevermodellenendeteverwachten waterkwaliteitenlevensgemeenschappen komen aan
bod.Deoevetmodellenzijn volgens hetzelfdesttamien beschrevenmet aandacht voot
ruimte,gebtuiksfiincties enplaatsin het
watetsysteem,waarbijzakenalspeilschommelingen,erosieenkwelaandeordekomen.

Toepassen in de praktijk
Bezinningoverderolenfunci evan
stadswateren isessentieelvoorwieeenverbeteringvanstadswateren nastreeù.Voor
elkwater moetconsensusontstaan ovetde

plaatsinhetwatersysteem,deeventueleecologischebetekenisinhetnetwerk (geïsoleerd
ofjuist verbonden),debijdrage aandebelevingswaardevandeplek,derecreatieve
functie ofroutedieaandeordeisendete
minimaliseren risico'svandroogval,overlast
vanwater,stankennietgewenste soorten
(zoalskroos,ratten enmuggen).Indepraktijk wordt vaakveelgeëistvanéénenkel
stadswater.Eenstadsvijver moetgeschikt
zijnvoordehengelsport, overstortwater
kunnenbergen,mooienatuur opleverenén
ermoetopgeschaatst kunnen worden inde
winter!Bijzulkeconflictsituaties komtde
latvoorelkefunctie afzonderlijk een stuk
lager teliggen.Inhet handboek isdaarom
eensleutelopgenomendiedelezerdwingt
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omdefuncties vaneenwaterexpliciette formuleren.Doorhierineenduidelijke keuzete
maken kanmenaandeslagmet het optimaliserenvandeinrichtingvoordie betreffende functies.

EbeoStad
Eenanderbelangrijk instrument voor
hetbeheervanstadswateren ishetecologischbeoordelingssysteem voorstadswateren(EbeoStad).Metbehulpvandezemethodiekkansneleneenvoudigeenbeeldvande
ecologievandeoeverenhetwaterenvande
belevingswaardewordenverkregen. Het
wordtondermeertoegepastin waterplannen(bijvoorbeeld inVenloen Maastricht)
ommeerinzicht tekrijgen indetoestand

vanstadswateren.Deopgestelde streefbeeldeninhethandboeksluitenhieropaan.Zo
isvoorelkwatertypeingeschat hoehoogde
ecologievan hetwaterzouscorenvolgens
EbeoStadenvoorelkotv^rmodelhoehoog
deecologievandeoeverzouscoren.Vooralle
combinatiesvanwatertypenenoevermodellenisbovendieneeninschatting gemaakt
vandebelevingswaarde.Daarnaastkan met
behulpvan monitoringworden bepaaldof
maatregelen effect hebbenenofhet streefbeeldwordt benaderd.
. Metdetoepassingvanstreefbeelden in
eenecologischecontextanticipeert het
handboekopdeEuropese Kaderrichtlijn
Water.Ookindekunstmatigeensterkveranderdewaterenindorpenstad magdeecologischetoestand opgrondvandezeEuropeserichtlijn immersnietveelafwijken van
wathetwater inpotentie tebieden heeft.

Valkuilen
Waterschappenzijnbeheerder vanalle
oppervlaktewateren endusookvanstadswateren,maarhetzijn degemeentendiehet
dagelijkse beheeruitvoeren.Eenvalkuil kan
ontstaan,wanneergemeenten het handboek
beschouwenalseensectoraal vertrekpunt
vanhetwaterschap dataanhenwordtopgelegd.Alszichdezesituatievoordoet, zullen
gemeenten hethandboek nietaccepterenen
heteenmooieplaats indeoud-papierbak
geven.Omdattevoorkomen,zijn nadrukkelijk enkeleLimburgsegemeenten,teweten
WeertenMaastricht,betrokken bij het
opstellenvandestreefbeelden. Vaneen
geslaagdeopzetkanpasgesproken worden
alshethandboekdaadwerkelijk wordt
gebruiktdoorgem.enten.Hiervoor moeten
gemeentebestuurders hetbelangvaneen
kwaliteitsimpuls vanstadswateren inzien.
Daaromzijnbestuurdersrecent geïnformeerdoverhet belangendebetekenisvan
stadswateren tijdens eenbestuurlijke bijeenkomst overgemeentelijk waterbeheer.
Lateizijn praktijkvoorbeelden tegebruiken
omdegemeentebesturen verder teovertuigen*
Michel Smits
(Waterschap Roer en Overmaas)
Ronald Buskens
(TakenLandschapsplanning BV)
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zie ook de artikelen overhet streefbeeld voorde stadswateren in Overijssel (H;0 nr. 12uit zooz.pag. zo)
en de uitwerking vandeze streefbeelden voor de stadswateren in
Zwolle (HzO nr.9 uit 2004,pag. zj).
Voormeerinformatie:I046)4205744
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