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ACHTERGROND

WATERNET, DIENST RUIMTELIJKE ORDENING EN DIENST
MILIEU EN BOUWTOEZICHT

Samen werkenaan de
stedelijke wateropgave
in Amsterdam
HoeverlooptindehoofdstaddesamenwerkingrussendegemeentelijkedienstenRuimtelijkeOrdeningenMilieuenBouwtoezichténWatemet?Desamenwerking isenkelejarengeledenbegonnenen
heeftinmiddelsalwatsuccessenopgeleverd.Departijen willendesamenwerkingverderintensiveren.
Duurzaam waterbeheer vraagt steeds
meerin tespelenopruimtelijk verschillende
lokalesituaties.Amsterdam staat nietstil,
maatverandert voortdurend.Het waterbeheermoetdaarop inspelen.MetdeontwikkelingvanIJburgheeft dehoofdstad vanaf
1982,toendegemeentelijkediensten zelf
metdemilieueffectrapportage begonnen,
ervaringopgebouwd metafkoppeling van
riolering,hetvasthouden vanregenwater en
innoverendezuiveringstechnieken (zieH 2 0
nr.20uit 1996endetweevolgende pagina's
vandezeuitgave).Dediensten Ruimtelijke
OrdeningenMilieuenBouwtoezicht én
Waternet namen hiermeealvroeghet voortouw.Toenin 1998indeVierdenota Waterhuishouding hetstedelijke waterplan werd
geïntroduceerd, zagendezediensten hun
kansschoonomookvoordebestaande stad
knelpunten teinventatisetenenoptelossen
endevelemogelijkheden diehetwater toen
boodbetet te benutten.

ruimte werden inrichtingsprincipes
beschreven vooroeversvan doorgaande
waterlopen.Het waterplan wasechtet nog
maareenbegin.Indeperiode2002-2006werden nadereaccentengelegdophetopotde
brengen vanderegelgevingopenaan het
water,hetreguleren vanhetwonenopwatet
endeaanpakvangrondwateroverlast.De
watettoetssteldedewaterbeheetdetsin staat
omsamenmet ontwerpers creatieveoplossingen tevinden vootdebehoefte aan ruimtevoorwaterin projecten.
Dekomende periode(tot 2008)moet
inzichtgeven innadet testellen doelen,
maatregelen enkosteninAmstetdam ophet
gebied vanwaterkwaliteit (Kaderrichtlijn
Water),overlast(Nationaal Bestuursakkoord
Watet)enveiligheid vankeringen.Vervolgenszalbeoordeeld moeten wordenofde

Aft). 1:
Hetstedelijke waterplan werdeenalgemeenbeleidskader waarbij het structuutplan endenotaovetdeinrichting vande
openbareruimtegoedaansloten.In het
structuurplan werdde hoofdwaterstructuur
opgenomen enindenotaoverdeopenbare
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voldoenderuimtevoorwater
ecologischgezondwater
integratievanwaterengroen
hetversterkenvandeidentiteitvanhet
waterkarakter
hetvetsterkenvandebelevingswaarde
duurzaam enevenwichtiggebruikvan
water
duurzaam omgaanmetgrondwatet
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PoldersenwaterpeileninAmsterdam.

maatregelen enruimtelijke ontwikkelingen,
zoalspositionering vanAmstetdam alsstad
inhetgtoen,vtagen omaanpassingen van
dehoofdwaterstructuut en het ecologisch
netwetk.

Water in Amsterdam
Amstetdam isalsstadontstaan in het
veen.Temidden vanveelplassen lagdestad
opeenstrategischeplekaanhetIJ,dietoen
nogeengetijdekreek wasvandeZuiderzee,
enaandemondingvanderivierdeAmstel,
dieovertolligwaterafvoerde uit het zuidelijkgelegenveenpakket.Dijken en kaden
boden bescherming tegendezeeende
watetovetlastvanuit het achterland.Voorde
ontginning, turfwinning en latei het ttanspottzijn belangrijke vaartengegravendiede
structuut vandestedelijke ontwikkeling
hebben bepaald,zoalsdeKostvetlotenvaait
endeBoerenweteting,deHaarlemmer- en
Weespertrekvaart endegrote kanalen.
Develemeten inenomAmsterdam zijn
vanafde 17eeeuwdrooggemalen en vormen
nu dediepgelegen poldersindestad.Om
forse bebouwing ophet veenmogelijk te
maken,zijn grotedelen vandestad opgehoogd metzandengefundeerd opdediepere
wadafzettingen. Grotedelen vanhetstedelijkgebiedliggen bovenenvlakonder het
zeeniveau,afgewisseld metdiepeen ondiepe
poldetsenouderestenvanhet oorspronkelijk veenweidegebied aanderanden vande
stad.
Intotaalzijn ernu nog 14polders.Deze
zijn onderverdeeld in 110verschillendepeilvakken diedoor middelvan84poldergema-

lenwordengehandhaafd. Dewaterhoogten
variërenvanNAP-0,40in hetcentrum tot
NAP-5,50m ineendeelvande Watergraafsmeer.Inhetwestenvandehoofdstad zijn
acht verschillendepeilen(!)aantewijzen.De
Amsteldiezichvertakt indegrachten van
Amsterdam,vormt vanafdeAmstelsluizen
bij theaterCarrésamen metditgrachtenstelseldestadsboezem.
Grondwaterproblemen doenzichvooral
voorinpoldergebieden dienietzijn opgehoogd,zoalsveelAmsterdamse parken.
Binnendestadsgrenzen vanAmsterdam
bestaatvolgensderecentetoetsingaande
werknormen uit hetNationaal BestuursakkoordWatergeenwateropgave.Datwilzeggendat intheoriedebestaande capaciteit
vangemalen enbergingsmogelijkheden in
hetoppervlaktewater voldoendezijn om het
klimaat van 2050optevangen. Eventuele
hydraulische knelpunten (flessenhalzen)
vormengeenonderdeel vandezetoetsing.
Daarvoorkunnen maatregelen nodigzijn.
Locatiesdiedoorherstructurering ofontwikkelingveranderen, hebbenweleen
wateropgave.
Metdestedelijke intensiverings-en herstructureringsopgaven zijn indeperiode
2002-2006veelactiesuit hetwaterplan opgepakt:het realiserenvaneenuitgebreid net
vannatuurvriendelijke oevers,het vergroten
vandesponswerking vandestaddoor maatregelen ingebouwen endeopenbare ruimte,
meerruimte voorwater,inventarisatie van
watergebonden cultuurhistorische elementen,herstel vandeIJdijken enhet verbeteren
vandeinrichting vandeoeversvan belangrijkedoorgaande waterlopen (Amstel,Kostverlorenvaart).
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Deklimaatverandering, zeespiegelstijgingenbodemdalingzijn aanleidingvoor
het creëren vanmeerruimte voorwater.Dit
maakt robuustereoplossingen voorproblemen met waterbeheer mogelijk. Bovendien
kunnen dandemogelijkheden diewater
biedt voorderuimtelijke ontwikkeling wellicht beterworden benut.Ditgeldt zowel
voorbouwprojecten alsvoorprojecten die
betrekking hebbenopdeopenbare ruimte in
hetalgemeen.Met het project 'Meer sponzen,minder plassen'zijn voor plannenmakersmogelijkheden omwater tebergen in
kaartgebracht.Eenpilot isopgezet inde
Watergraafsmeer omtezienwelke bijdrage
demaatregelen leveren.
Inhetsleutelproject Zuidas,waarinde
komende 25jaar8.000woningen,eenmiljoenvierkante meter kantoorvloeroppervlak
enbijna eenhalfmiljoen vierkante meter
voorzieningen (cultuur,sport,winkelse.d.)
wordengerealiseerd terwijl deruimte daar
ergschaars is,kunnen alleen innoverende
oplossingen vormgevenaan het oplossen
vandewateropgave.Bestaandesloten in het
gebiedverdwijnen, veelverhard oppervlak
wordt toegevoegd enopdeplaatswaar nu
eenwaterkering deAmstellandseBoezem
vandeBinnendijkse BuitenveldertschePolderscheidt,wordt eentunnel aangelegd.
Amsterdamzalindekomende periode
(2010-2030)vooral inzetten op versterking
vandebestaandestad.Hetgaatom wonen
enwerkenennieuwecombinaties daartussen.Daarbij spelen locatiesaanwater en/of
groeneengroterol.Waterengroen bieden
gelegenheid omwoonmilieu's temaken die
aantrekkelijk zijn voormensen met middenen hogeinkomens.Daarnaast wordt ingezet

opeenomvangrijke stedelijke vernieuwing
vanwijken uitdejaren vijftig enzestig.Het
resultaat isdatAmsterdamzichsteedsmeer
profileert alswaterstad.Degenoemde dienstendragenerelkvanuit hun eigen ambities
endisciplinesaanbij.Doorbeidediensten
wordtgezocht naarmogelijkheden voor het
combineren vandewoon-en recreatiefunctiesmet wateren naar mogelijkheden voor
hetruim dimensioneren van waterberging
diebijdraagt aaneenrobuuste waterkwaliteit.
DeKaderrichtlijn Waterzalindetoekomstwaarschijnlijk grenzen stellenaande
mogelijkheden omverschillende functies te
combineren.Omproblemen teondervangen
zaldekennisuit hetwater-en milieubeheer
ineenvroegerstadium bij stedenbouwkundigeontwerpen worden betrokken.
Aandachtspunten voorsamenwerkingin
detoekomstzijn voortsdegrotererisico's
vooroverstroming,flessenhalzenin het
watersysteem,debehoefte aanmeer ruimte
voorwater,hetverbeteren vandefuncties van
deblauwgroenestructuren voordewaterkwaliteitenbeterebenuttingvanhetwater
voorrecreatie.Beidedienstengaanhun kennismeerdelen.Enkele samenwerkingsprojectenzijn inmiddelsbenoemd:deWestrand,
Zuid-OostlobendeAmstelscheg. ^
Jan Koedood (Watemet)
Pim Vermeulen (Dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam)

Econet en Ecolint
InAmsterdam-Westzijn brongebiedenvan
plantenendierenendeleefgebieden verbondendooreennetwerkvancirca40km
aannatuurvriendelijkeoevers,hetzogehetennatteEconetDoelisomdewaterkwaliteitteverbeterenennatuurdestadinte
brengen.Daarnaastbestaanopstedelijk
niveauookverbindingszonesdienatuurgebiedenbuitendestadverbindenmetde
gebiedenbinnendestad,zoalshetEcolint
dathetNieuweMeerinAmsterdam-West
verbindtmethetNieuweDiepin
Amsterdam-Oost.
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EconetenEcolintzijn onderdelenvaneen
uitgebreidstedelijk netwerkvanecologischeverbindingszonesdienueninde
komendetijdookinanderestadsdelenwordengerealiseerd.Hetverbeteren vande
structuren indewaterendoorhetscheppen
vanconditiesvoormeeronderwater-en
oeverplantenzaldewaterkwaliteit positief
beïnvloeden.DaarmeedragenEconeten
Ecolintbijaanhetrealiseren vandedoelen
vandeKaderrichtlijn Water.
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