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Alternatieve waterberging in Amsterdam
naast oppervlaktewater
Amsterdamu bezig metdeaanlegvaneen kantoren-c.q.woongebieddattussenhetcentrumvande
stadenSchipholkomtteliggen:deZuidas.Ditgebied moeteeninternationaleallurekrijgen,met
bijzonderearchitectuur.Zoalsbijelkkantorengebiedishetwoekerenmetderuimte.Ruimtevoor
(veeljoppervlaktewater iserdusniet.Om(regen)wateroverlast tevoorkomen,wordtzwaaringezetop
alternatieve bergingen.Maarofdatgenoeg is,betwijfelde eendeelvandeaanwezigenopdebijeenkomst'SpongejobZuidas,waterbijhogedichtheid'dieop4juli inAmsterdam plaatsvond.
DeZuidasomvateengebied van300
hectare,waarvan 2,5miljoen vierkante
meter wordt bebouwd:éénmiljoen vierkantemeter met kantoren,eenzelfde oppervlak
voorongeveer8.000woningen enderesterendemeters vooronder meerwinkels.Dat
laat niet veelruimte overvooroppervlaktewater.DeZuidasoverlapt twee watersystemen:destadsboezemendeBB-polder.
Om wateroverlast tegen tegaan is20,8hectarewater nodig.Eengedeelte hiervan
wordtgedektdoordeaanlegvan twee
grachten:deBoelegrachtendePrinsesIrenegracht.Tenminste,alsdeplannen inde
huidige vormdoorgaan.Dewens voor meer
oppervlaktewater isookbij het stadsdeel
ZuiderAmstelneergelegd:in Buitenveldert
zouextraruimtevoorwater gerealiseerd
moeten worden.
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Voormeer waterberging wordtveelverwacht vanalternatieve bergingen,zoals vijwa
vvers
e l opdaken.Maar niet iedereen deeltde
iptimistischeverwachtingen. Harry van
op
Luijtelaar (StichtingRIONED)kon enige
knitischeopmerkingen over verschillende
alternatieve
bergingsmethoden niet voor
air,
zichhouden.Zowaarschuwde hijvoor(te)
ingewikkeldesystemen,waarvan laterniemand meerweet hoezewerken.Ook moet
niet alleengekekenworden naar het ontwerpen debouwvan (regen)watervoorzieningen,maar ooknaar het onderhoud.Tenslottemoeten dealternatieven goed worden
;estuurd.Wieisuiteindelijk verantwoordeijk voorhet benutten ervanen wanneer
worden zeingezet?Inzijn optiek kan
afwentelen insommigegevallende meest
efficiënte manier vanwaterberging zijn.
Verder impliceerde hij dat het kan gebeuren
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dat bij hetdoorrekenen van alternatieven
naar degewensteuitkomst wordt toegewerkt.Tenslottegafhij zijn toehoorders de
stellingmeedat'draagvlakgeengarantie is
voorverstandige keuzes'.
Het Hoogheemraadschap van Delfland
heeft ook met veelverharding te maken,
zoweldoor stedelijke ontwikkelingen als
door debouw vansteedsmeer kassen.
MargreetNijeboer en RobertTekkevan het
hoogheemraadschap maakten duidelijk dat
indekassengebieden gekeken wordt naar
waterberging onder dekassen en de aanleg
vangietwaterbassins.Indestadgaat het
om specifieke oplossingen per locatie.Zois
bij devernieuwing van het centrum van
Leidschendam eenwaterberging aangelegd
diegebruik maakt vanbuizen en lavasteen.
InVlaardingenzijn wadi'saangelegd. Maar
ondanks allealternatieven zet het schap
ookinop'ouderwets' waterschappen: van
dewateropgavevan vier miljoen kubieke
meter wordt minstens dehelft gerealiseerd
door bijvoorbeeld boezemvergroting.
Behalvedetechnische aspectenzijn aan
alternatievewaterbergingen ookjuridische
eneconomischeaspecten verbonden.René
Herschbach vanvastgoedontwikkelaar ING
RealEstatenoemdehet voorbeeld vaneen
nieuw kantoor waareenvijver voorde
waterberginggerealiseerd wordt.De
gemeenteAmsterdam vindtdit nietvoldoende.Amsterdam wildat men80procent
vanhet regenwateropeigen terrein bergt.
Hetvergroten vandevijver kostmeergeld.
Diemeeropbrengst wordt nietgedektdoor
hogere(huur)opbrengsten voorhet pand,
volgensHerschenbach.Wellijken panden

DeZuidas,metopdeachtergrondalsenigeoppervlaktewaterindedirecteomgevinghetNieuweMeer(foto:
DonannKransberg/Gemeentearchiej).

waarwaterzichtbaar verwerkt is,makkelijkerte verhuren/verkopen.
Advocaat RobertCrinceIeRoyging inop
dejuridischeverankering van waterberging.
Daarbij ishetbelangrijk teonthouden dat
eengrootgedeeltevande verantwoordelijkheid bijdeeigenaar c.q.gebruiker vanhet
perceelligt.Het isjuridisch mogelijk waterbergingteborgen.VolgensCrinceLeRoyis
hetbestemmingsplan daarvoor demeest
geschikte planvorm.Maarookandere
manieren zijn mogelijk: in erfpachtovereenkomsten,publiek-private samenwerkingsovereenkomsten ofde exploitatie-overeenkomst.Daarbij ishetwelbelangrijk opte
lettendatdeprivaatrechtelijke overeenkomsten nietbotsenmet ofhetzelfde zeggen als
hetpublieke recht,aldus LeRoy.
Almet alontstond eengenuanceerd
beeldoveralternatievebergingen. Technisch
haalbaar,overhetalgemeenduurder dan
oppervlaktewater enmet onzekere resultaten.Geziendegrondprijs indeZuidas financieelzeker haalbaar,maar eenaantalaanwezigen twijfelde aandeduurzaamheid van
dezevoorzieningen endemogelijkheden tot
onderhoud. ^

