penvangrachten.Vanwegeeenenormetoenamevanhetregenwater vandelaatste
jaren ondervinden wedaarvan nu dekwalijkegevolgen.Devoornaamste reden voor het
dempen vangrachten wasdeaanlegvanriolering.Veelgrachten vervuilden immers ten
gevolgevanonvoldoende doorstroming.
Daarentegen zijnjuist deaanlegvanrioleringen rioolwaterzuiveringsinstallaties in
het kadervandevolksgezondheid debelangrijkste vondsten geweest;veel belangrijker
dan allerlei medischetechnieken envoorzieningen,alsooknieuwe medicijnen.
Lozen o p o p e n water
Hetstedelijk gebied heeft dooreenverdergaande verdichting met bebouwingen
infrastructuur steedsminder mogelijkheden
voorinfiltratie van hemelwater indebodem,
waardoor het hemelwater in toenemende
mateviaeen rioleringstelsel naar het'landelijk'gebied moet wordenafgevoerd. Datzou
ookanders kunnen door het relatiefschone
hemelwater opdegrachten ofwel het open
watertelozen,zodat hetbuitengebied niet
meteen wordt belast metdelozingvan
hemelwater viaeeningewikkeld en kostbaar
rioleringstelsel.Erdienen mogelijkheden
gecreëerd tewordenomhet hemelwater
langer vasttehouden -datwilzeggen; het
niet vroegtijdig totafvoer telaten komen.
Gemeenten wentelen hun binnenstedelijke
problemen met waterberging tesnelafopde
waterschappen. Het beheer vanvuil-en
hemelwater iseen taakvanonsallen en
begintbijdeeigenwoningendedirecte
woonomgeving.Derhalvemoeten ooit
gedemptegrachten zoalsdeStilleVeerkade,
deTurfmarkt, deNieuweHaven,deSchedeldoekshaven endePaviljoensgracht inDen
Haagweerworden opengelegd.Datgeldt
evenzovoordeNieuwezijds Voorburgwal,de
Elandsgracht,dePalmgracht, Lindengracht
endeWesterstraat inAmsterdam.Naastde
genoemdegrotestedenenUtrechtzijn er
ookveelmiddelgrotesteden,zoalsLeiden,
Delft, Haarlem,GoudaenAlpenaanden
Rijn,waarveelgrachten zijn gedempt.Deze
moeten weet worden opengegraven.
Netzoalsinhet landelijk gebied overloopgebieden wordengecreëerd voorde
opvangvaneenplotselingeenorme toevloed
aan rivierwater,zalookruimte in stedelijke
gebieden moeten wordengemaaktom het
regenwater vankortstondigefikseregenbuienoptevangenen langervastte houden,
teneindehetbuitengebied minder tebelasten, ç
Leo Onderwater
(architect)
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Ook de watersector
kanniet zonder
innovatie
InH 2 0 nummer4vanditjaar plaatsthoogleraarGatzeLetting vraagtekensbijdevoortdurenderoepominnovatie binnendewatersector.VolgensGuusBerkhoutenjeroenvander
Sommenisinnovatieweldegelijk noodzakelijk
omdeproblemenindewereldmetwaterte
kunnenoplossen.
Emeritus hoogleraarGatzeLettinga
roept indefebruari-uitgave vanH 2 0optot
eenopendiscussieover'Eenwereld om
Water',dat isopgesteld dooreenbredevertegenwoordiging vandeNederlandse watersectorengepubliceerd door het Netherlands
WaterPartnetship(NWP)endeCUR.Dat
pleidooiwillen wijgraagondersteunen; het
visiedocument isnietgepubliceetd alseen
blauwdruk maaralseenoptie:het iseen
oproeptot actieeneenhandteikingvoor
aanpak.Lettingagaat uit vananderevooronderstellingen en heeft dientengevolgeop
eenaantal punten kritiekophet visiedocument.Hij veronderstelt datweop afzienbare
termijn opdegebieden drinkwatervoorziening,afvalwaterinzameling en -behandeling
enwaterkwaliteitsbeheer zijn uitontwikkeld
endat burgersweinigbehoefte hebben aan
innovatiesdieuitsluitend hetaanjagen van
business beogen.Dezecategorie innovaties
leidtvolgensLettinga inderegelalleen maar
toteenuitzichtlozeverdereschaalvergroting,gebruik vansteedscomplexeresystemen,toteengrotere kwetsbaarheid, hogere
kosten,ommaar niet tespreken vankapitaalvernietiging.
Hetbegripinnovatiewordthelaasvaak
verkeerdgebruikt. Daardoorontstaat veel
verwarring.Innovatiegeeft het creatieve
procesweetdatzotgt voornieuwe oplossingenvoordeveranderende nodenen zorgen
indesamenleving.Knap wetenschappelijk
onderzoek kantotprachtige publicaties
leiden,maar het hoeft helemaal niet tot
innovatie teleiden.Eenuitvinding waar
geen belangstelling voorbestaat,isookgeen
innovatie.Hetgaat bij innovatiedusom
nieuweoplossingendiemetsucces inspelen
opeen(potentiële)behoefte. Degebruiker
staatdus centraal.
Wateriseenprachtigvoorbeeld waarin
innovatieeengroterolspeelt.Toepassing

vaneengrotediversiteit aan bestaandeen
nieuwe technologieën heeft ervoorgezorgd
dat uitelkeNederlandse kraan drinkwater
stroomt vaneengegarandeerde hogekwaliteit,misschien weldebesteindewereld.Dat
geldtookvoordekwaliteit waarmee het
afvalwatet van huishoudens en industrie
wordtgezuiverd,voordat hetterug wordt
gebracht inonsnatuurlijke systeem.Vooral
dezeverworvenheden iseen continue
sttoom vaninnovaties nodiggeweest.Maar
erzullen voortdurend nieuwe innovaties
nodigzijn omteblijven voldoenaandeveranderendevraagenteblijven presteren
onder nieuwe omstandigheden.
Hoeandersisdesituatieinontwikkelingslanden.Opdit moment zijn ervele
honderden miljoenen mensen diegeen
schoon drinkwater hebbenendie verstoken
zijn vanelementairesanitaire voorzieningen.Enhet treurige isdatdit aantal bij
ongewijzigd beleidverderzal toenemen.
Daar ligtookvoordeNederlandsewatersectoreentaakeneengeweldige uitdaging.
Dieuitdaging wordtgelukkigookopgepakt.
Watheeft dit met innovatiete maken?
Heelveel,omdat weonze Nederlandse
drinkwateroplossingen nietzomaar kunnen
verplaatsen naateenontwikkelingsland. De
technologie moetextta robuust en onderhoudsarm zijn.Maarerismeernodig.Er
moetookeenduurzame organisatie omheen
gebouwd worden,andersgaathetnogmis.
Datgeheelaaneisen,technologisch en organisatorisch,vraagtominnovatieve oplossingen.Endieoplossingen kunnen et daadwerkelijk komen,indien wedekennisin onze
publieke infrastructuur, het ondernemerschapinonzeprivatesectorende beschikbarefinancieringsmodaliteiten bij elkaar
brengen.Datiséénvandebelangrijke boodschappen inhet visiedocument.
Totslot,indetoekomstvisie'EenWereld
omWater'wordt eenconcept gepresenteerd
datzichtbaar maakt hoewedetweewerelden-kennisenondernemerschap -succesvolbijelkaarkunnen brengen.Niet vooréén
innovatieproject, maarvooreen continue
reeksvan innovatieprojecten die voortdurendopelkaarvoortbouwen.Wehebben
iedereen inonzewatetsectornodigom dat
voorelkaar tekrijgen.t[
Guus Berkhout (hoogleraar
Innovatiemanagement TU Delft)
Jeroen vander Sommen
(directeur NWP)

H 2 0 »7-2006"

è
19

