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Geefhetwaterook in
stedelijke gebieden de
ruimte
Op31 oktober2001 werddoordetoenmalige
staatssecretarisvanVerkeerenWaterstaatmet
veelaplombdewatertoets^epresenteerd.Maar
watiservandewatertoetsinconcreto binnen
hetstedelijk^ebied terechtgekomen?
Inessentieisdewatertoets bedoeld als
eenprocesinstrument omdewateraspecten
inruimtelijke plannen opeen verantwoorde
wijze tekunnen meenemen dan welin praktischezin tekunnen integreren. Overeenstemming tussen partijen eneengoedeprocedurevormenechter noggeen waarborg
vooreensuccesvolwaterbeheer ofwel het
voorkomen van wateroverlast in hetstedelijkgebied.Planologen, stedenbouwkundigen,architecten,rijks-,provincialeen
gemeentelijke overheden alsook waterbeheerderszullenderhalvebij het ontwerpenvanplannen enprojecten ookdaadwerkelijk opalleniveaus-ookbinnen het
stedelijk gebied -ruimte aanwater moeten
geven.
Waterdeskundigen schetsen met regelmaatdoemscenario's overdewaterhuishoudkundige toestand van Nederland.
Amerikaanseonderzoekers hebben ineen
Pentagon-rapport vanbegin 2004gewaarschuwd vooroverstromingen van stedelijke
gebieden inwestelijk Nederland,doordat de
zeedijken onvoldoende bestand zouden zijn
tegendealmaar stijgende Noordzeespiegel.
Inmiddels verschijnen erook Nederlandse
hoogleraren waterbeheerenklimatologieop
detelevisiedieverkondigen datdeRandstad
overenkeledecennia inhetzeewaterzalverdwijnen. Plaatselijk verhogenen verstevigen
vandezeedijken tegen hetstijgen vande
zeespiegelisnoodzakelijk, maar ishet niet
vaneengroter belangomde beheersproblemenvanhetwaterin hetdirecte achterland
toteenafdoende oplossingte brengen?

Verkeerde ruimtelijke planning
Hetgrootste beheersprobleem van water
inhetstedelijkgebied inwestelijk Nederland wordt veroorzaakt dootde voortgaande
urbanisatie vanhet'landelijk'gebied,alsook
hetverdichten vanstedenmet bebouwing
en infrastructuur. Stedelijke uitbreidingen
verrijzen opdrassigeveenweiden, waar het
grondwaterpeil omlaagmoet worden
gebracht omdrogevoeten tekunnen hou18
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den.Alshet idiootsteproject -qua ruimtelijkeplanning -kan hetwoningbouwplan in
deZuidplaspolder,gelegen tussen Goudaen
Nieuwerkerk aandenIjssel, worden
genoemd;notabeneophetallerlaagste punt
vanNederland.Hetsuperioriteitsgevoel van
Nederlanders tegenover hetwater kentgeen
grenzen,totdatdenatuur hen -zoalsbijde
watersnoodramp in 1953 -metdeneusopde
feiten gaatdrukken.Ishet nietveelintelligenter omdezandgronden van bijvoorbeeld
Oost-Brabant enNoord-enMidden-Limburg tebenutten voorwoningbouw in
plaats vandrassigeveenweiden inhetwestenvanNederland?Dat levertnietslechts in
hettotalewaterbeheer grotevoordelenop,
maar vergtookminder in funderingstechniek.In 1995 liependiverse buurtschappen
inhetrivierengebied onderwater vanwege
tehogewaterstanden enslechtedijken.Op
hetnippertje zijn wetoen aaneenramp ontkomen.Omoverlastvanuit deWaalinde
toekomst het hoofd tekunnen bieden, heeft
het kabinet inmiddels maatregelen genomenomdevereisteoverloopgebieden te
creëren.Daardoor kanin 2015een verlaging
vanderivierwaterstand metzo'n 30centimeter worden gehaald.
Ofschoon Rijkswaterstaat in2001 de
watertoets heeft ingevoerdom meer ruimte
voorwater tekunnen creëren,komt hiervan
indepraktijk onvoldoende terecht. Want
ruimtevootwatet isnietalleeneen kwestie
vanhet rivierengebied, maarookvandeverstedelijkte gebieden inmet name westelijk
Nederland.Jaarlijks hebben steden te maken
metenkelekortstondige forse onweersbuien,waardoor tekrappe rioleringssystemen
overbelast raken,putdeksels opdrijven,
straten enkeldersonderlopen en zelfs
woningen blankkomen testaan.

Tekort aan bergingsruimte
InAmsterdam,DenHaagen Rotterdam
wordtdoor hetondergronds bouwen een
onaanvaardbare hoeveelheid ruimteaande
bergingscapaciteit voorgrondwater onttrokken.Hetverdwijnen vandeze bergingsruimtewordtonvoldoende ofniet gecompenseerd.Inhetverleden heeft de oost-westlijn
vandeAmsterdamse metro aleenfiksehoeveelheid aanbergingsruimte in beslaggenomen,maardenoord-zuidlijn doeteen nog
veelgrotereaanslagopde bergingscapaciteit.InDenHaagisdoordeaanlegvaneen
één kilometer langetramtunnel onderde
GroteMarkt,deKoningstunnel endevele
ondergrondse parkeerkelders onder ministeriëlegebouwen, hetstadhuis enhetMalieveld,ookeenafname vandebergingscapaciteitvoorgrondwatet tezien.Naasteen
verliesaanbergingscapaciteit doordeaanleg

DeWeerdsingclinUtrecht,dieenkelejarengeleden
weerwerdopen^e^raven.
vandetunnel vandeHSL-lijnondet het
GroeneHart wordt hetgrondwatet opveel
plaatsendoorbemaling-ten behoevevan
eenvoortgaande(sub)urbanisatie -toteen
onaanvaardbaar laagniveaugebracht.We
denken met pompen drogevoeten te houden;maar hoemeer waterweafvoeren deste
diepetwij-doorhet inklinkenvande
bodem-wegzakken.Menleeft onvoldoende
met hetbesef,datdesteden inhet westen
vanNederland enFriesland als watersteden
zijn gebouwd ineendelta,waarvan de
bodemuiteenpakket van 10a20metetveen
bestaat.
Erisveelvoortezeggen omooit
gedemptegrachten indegrotesteden weer
inhun volleglorieterugtebrengen en
gedempte vaartenensloten indetuindorpen enVinex-wijken open tegraven,
teneinde het hemelwater opeen verantwoordeenenergiezuinige wijzeafte kunnen
voeren.Dat isgeennostalgisch verlangen
naardegrachtenstructuur vande klassieke
Hollandsestad,maar bittere noodzaakom
eengoedewaterhuishouding vanhetstedelijkegebied tebewerkstelligen. Wantdestedenbouwkundige opzetvandemiddeleeuwseHollandsestad met zijngrachten wasniet
slechtsgebaseerd ophet transportoverhet
water,maar werd vooralookingegeven door
eenverantwoord waterbeheer. Het principe
vandeklassiekeHollandsestad met zijn
grachtengordels endwarsverbindingen is
dooronzevoorvaderenzorgvuldig doordacht enuitgevoetd,maat inde twintigste
eeuwteloorgegaan doot het achteloos dem-

penvangrachten.Vanwegeeenenormetoenamevanhetregenwater vandelaatste
jaren ondervinden wedaarvan nudekwalijkegevolgen.Devoornaamste reden voor het
dempen vangrachten wasdeaanlegvanriolering.Veelgrachten vervuilden immers ten
gevolgevanonvoldoende doorstroming.
Daarentegen zijnjuist deaanlegvanrioleringenrioolwaterzuiveringsinstallaties in
het kadervandevolksgezondheid debelangrijkste vondsten geweest;veel belangrijker
danallerleimedischetechnieken envoorzieningen,alsooknieuwe medicijnen.

Lozen op open water
Hetstedelijkgebied heeft dooreenverdergaandeverdichting met bebouwingen
infrastructuur steedsminder mogelijkheden
voorinfiltratie van hemelwater indebodem,
waardoor het hemelwater in toenemende
mateviaeen rioleringstelsel naar het'landelijk'gebied moet worden afgevoerd. Datzou
ookanderskunnen door hetrelatiefschone
hemelwateropdegrachten ofwel het open
water telozen,zodat het buitengebied niet
meteen wordt belast metdelozingvan
hemelwater viaeen ingewikkeld en kostbaar
rioleringstelsel.Erdienen mogelijkheden
gecreëerd tewordenom het hemelwater
langer vast tehouden -datwilzeggen;het
niet vroegtijdig totafvoer telaten komen.
Gemeenten wentelen hun binnenstedelijke
problemen met waterberging tesnelafopde
waterschappen. Het beheervanvuil-en
hemelwater iseentaakvanonsallen en
begint bijdeeigen woningendedirecte
woonomgeving.Derhalvemoeten ooit
gedemptegrachten zoalsdeStilleVeerkade,
deTurfmarkt, deNieuweHaven,deSchedeldoekshaven endePaviljoensgracht inDen
Haagweerworden opengelegd.Datgeldt
evenzovoordeNieuwezijds Voorburgwal,de
Elandsgracht, dePalmgracht, Lindengracht
endeWesterstraat inAmsterdam.Naastde
genoemdegrotestedenen Utrechtzijn er
ookveelmiddelgrotesteden,zoalsLeiden,
Delft, Haarlem,GoudaenAlpenaanden
Rijn,waarveelgrachten zijngedempt.Deze
moeten weerworden opengegraven.
Netzoalsin het landelijk gebied overloopgebiedenwordengecreëerdvoorde
opvangvaneenplotselingeenorme toevloed
aanrivierwater,zalookruimte in stedelijke
gebieden moetenwordengemaaktom het
regenwater vankortstondige fikse regenbuien optevangenenlangervastte houden,
teneinde het buitengebied minder tebelasten, f
Leo Onderwater
(architect)
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Ook de watersector
kanniet zonder
innovatie
InH,0 nummer4vanditjaar plaatsthoogleraarGatzeLettin^avraagtekensbijdevoortdurenderoepominnovatiebinnendewatersector.VolgensGuusBerkhoutenjeroenvander
Sommenisinnovatieweldegelijknoodzakelijk
omdeproblemen indewereldmetwaterte
kunnenoplossen.
Emeritus hoogleraarGatzeLettinga
roeptindefebruari-uitgave vanH 2 0optot
eenopendiscussieover'Eenwereldom
Water',dat isopgesteld dooreenbredevertegenwoordiging vandeNederlandsewatersectorengepubliceerd door het Netherlands
WaterPartnership (NWP)endeCUR.Dat
pleidooiwillen wijgraagondersteunen; het
visiedocument isnietgepubliceerd alseen
blauwdruk maaralseenoptie:het iseen
oproep totactieeneen handreiking voor
aanpak.Lettingagaat uit vananderevooronderstellingen enheeft dientengevolgeop
eenaantal punten kritiekophet visiedocument. Hij verondersteltdat weop afzienbare
termijn opdegebieden drinkwatervoorziening,afvalwaterinzameling en -behandeling
enwaterkwaliteitsbeheer zijn uitontwikkeld
endat burgersweinigbehoefte hebben aan
innovatiesdieuitsluitend hetaanjagen van
businessbeogen.Dezecategorie innovaties
leidtvolgensLettinga inderegelalleen maar
toteenuitzichtlozeverdereschaalvergroting,gebruik vansteedscomplexeresystemen,toteengrotere kwetsbaarheid, hogere
kosten,ommaar niet tesprekenvankapitaalvernietiging.
Het begripinnovatiewordt helaasvaak
verkeerdgebruikt. Daardoorontstaat veel
verwarring.Innovatiegeeft het creatieve
procesweerdatzorgtvoornieuwe oplossingenvoordeveranderende nodenenzorgen
indesamenleving.Knap wetenschappelijk
onderzoekkantotprachtige publicaties
leiden,maar hethoeft helemaalniet tot
innovatieteleiden.Eenuitvinding waar
geenbelangstellingvoorbestaat, isookgeen
innovatie.Hetgaatbij innovatiedus om
nieuweoplossingen diemetsucces inspelen
opeen(potentiële) behoefte. Degebruiker
staatdus centraal.
Water iseenprachtigvoorbeeld waarin
innovatieeengroterolspeelt.Toepassing

vaneengrotediversiteit aanbestaande en
nieuwe technologieën heeft ervoorgezorgd
datuitelkeNederlandse kraan drinkwater
stroomt vaneengegarandeerde hogekwaliteit,misschien weldebesteindewereld.Dat
geldtookvoordekwaliteit waarmee het
afvalwater vanhuishoudens en industrie
wordtgezuiverd,voordat het terug wordt
gebracht inonsnatuurlijke systeem.Vooral
dezeverworvenheden iseen continue
stroom van innovaties nodiggeweest.Maar
erzullen voortdurend nieuwe innovaties
nodigzijn omteblijvenvoldoenaandeveranderendevraagen teblijven presteren
ondernieuwe omstandigheden.
Hoeanders isdesituatie in ontwikkelingslanden.Opditmoment zijn ervele
honderden miljoenen mensen diegeen
schoondrinkwater hebbenendie verstoken
zijn vanelementairesanitaire voorzieningen.Enhet treurige isdatditaantal bij
ongewijzigd beleid verderzal toenemen.
Daar ligtookvoordeNederlandse watersectoreen taakeneengeweldige uitdaging.
Dieuitdagingwordtgelukkigookopgepakt.
Watheeft ditmet innovatie temaken?
Heelveel,omdat weonze Nederlandse
drinkwateroplossingen nietzomaar kunnen
verplaatsen naareenontwikkelingsland. De
technologie moetextrarobuust en onderhoudsarm zijn. Maarerismeer nodig.Er
moetookeenduurzame organisatie omheen
gebouwd worden,andersgaat het nogmis.
Datgeheelaaneisen,technologisch enorganisatorisch,vraagtominnovatieve oplossingen.Endieoplossingen kunnen er daadwerkelijk komen,indien wedekennis in onze
publieke infrastructuur, het ondernemerschapinonzeprivatesectorendebeschikbarefinancieringsmodaliteiten bij elkaar
brengen.Datiséénvandebelangrijke boodschappen inhet visiedocument.
Totslot,indetoekomstvisie'EenWereld
omWater'wordt eenconcept gepresenteerd
datzichtbaar maakt hoewedetweewerelden-kennisenondernemerschap -succesvolbijelkaarkunnen brengen.Nietvooréén
innovatieproject, maarvooreen continue
reeksvaninnovatieprojecten dievoortdurendopelkaarvoortbouwen.Wehebben
iedereeninonzewatersector nodigom dat
voorelkaar tekrijgen, f
Guus Berkhout (hoogleraar
Innovatiemanagement TU Delft)
Jeroen van der Sommen
(directeur NWP)
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