Leven met Water
r u i m t e v o o r w at e r

Inhoudsopgave

“Mensen willen het
liefst dat alle gevaren
worden uitgebannen.
Als dat niet kan, dan
willen ze dat horen.
De overheid moet
helder over risico’s
communiceren.
Daar wordt veel te
gemakkelijk aan
voorbij gegaan.”

“We hebben geleerd
lokale kennis
te respecteren en
te erkennen.”
Project:
Leven met Bagger

Project:
Grenzen aan Participatie

“Je wilt geen dirigent
zijn, je wilt dat
mensen zelf gaan
musiceren.”
Project: Rijke Delta
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“Vertrouwen is essentieel. Hoe organiseer
je een proces, waarin
mensen elkaar moeten
leren vertrouwen
die elkaar eerst in de
haren vlogen?”
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Projectenoverzicht

Founding father
Rein van der Kluit

Colofon

Een overzicht van alle via
Leven met Water uitgevoerde

“Van groot belang dat het

projecten.

enthousiasme in de hoofden

Project:
Van Neerslag tot Schade
“Bij overheden ontstaat
geleidelijk het besef
dat bij de sturing
van maatschappelijke
ontwikkelingen, zij
niet de enige zijn.
Ook maatschappelijke
partijen sturen.”
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en harten levend blijft.”
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Carel Jan Reigersman
Bestuursvoorzitter van Leven met Water

Etalage van onze
kenniswinkel
Terugkijkend op het kennisontwikkelingsprogramma

Ook na beëindiging van Leven met Water willen we

Leven met Water (LmW) kun je zeggen dat het een

dat de verworven kennis, inzichten en ervaringen

hectische, maar ook een erg inspirerende periode is

worden opgepakt door onze netwerkpartners.

geweest. In de afgelopen zes jaar hebben we veel

We hopen dat ze daaraan inspiratie ontlenen om

organisaties bij elkaar gebracht die elkaar anders

verder te gaan met de door Leven met Water in praktijk

niet of nauwelijks ontmoet zouden hebben, is er veel

gebrachte kernboodschappen. De presentatie van dit

praktijkgerichte kennis ontwikkeld en hebben we de

boek tijdens ons slotcongres in januari 2010 is hierbij

grens tussen wetenschap en praktijk open gezet.

van belang, evenals onze website die we nog enkele

Je zou kunnen zeggen dat er een transitie gaande

jaren in de lucht houden.

is in het denken en doen in de waterwereld en dat
Leven met Water daarbij van betekenis is geweest.

Dit boek is de etalage van de resultaten uit de meer
dan 100 projecten van Leven met Water. Om te komen

We hebben steeds veel energie gestoken in kennis-

tot een hanteerbaar boek, hebben we per thema

overdracht en kennisdoorwerking naar de dagelijkse

gekozen voor enkele aansprekende projecten. Dit boek

praktijk. Waardevolle kennis over de interdisciplinaire

pretendeert dus niet een volledig overzicht te bieden

manier van werken om water zijn nieuwe plek te geven,

van alles wat het programma heeft opgeleverd.

over het veranderen van denkpatronen bij mensen.

Daarvoor nodig ik u van harte uit om onze ‘winkel’ te

Kennis over het bereiken van innovatieve oplossingen

bezoeken: www.levenmetwater.nl. Hierin vindt u niet

die maatschappelijk geaccepteerd worden. Daarmee

alleen al onze producten, maar maakt u ook kennis

wordt een stevige brug geslagen tussen de natuur-

met de makers ervan. Dit uitgebreide netwerk is een

wetenschappers en de maatschappij-wetenschappers.

cruciale kernopbrengst van het programma.

We wilden de verbinding leggen tussen alle partijen
die met water te maken hebben en we kunnen zeggen
dat we daar goed in geslaagd zijn.

6•7

Peter Glas
Voorzitter Kennisverankeringsteam Leven met Water, voorzitter Unie van Waterschappen en
Watergraaf van Waterschap De Dommel

Kennisbruggen voor majeure
uitdagingen
We staan voor majeure uitdagingen: veiligheid tegen

Lang hebben we in Nederland ruimte van water

overstromingen, adequate zoetwatervoorziening,

afgepakt. Breed is nu het besef dat we daar niet mee

ruimtedruk, klimaatverandering en economische

door kunnen gaan als we hier veilig en prettig willen

impulsen genereren. Hiervoor hebben we meer veel-

blijven wonen. We moeten anders met water omgaan.

zijdige kennis nodig die zowel door de wetenschap

Het water moet een nieuwe plek krijgen. We zien nu

als door de prakijk verder wordt ontwikkeld.

om ons heen dat dit besef bij steeds meer partijen

En die multidisciplinair ontwikkelde kennis moet

doordringt. Via dit boek en de website van Leven met

verankerd worden. Opgenomen worden in het werk

Water willen we die boodschap blijven uitdragen aan

en de ideeën van allerlei partijen die in uitvoerende

de hand van praktijkgerichte projectresultaten.

zin met water te maken hebben, maar ook in de
wetenschappelijke wereld. Gelukkig zien we dat de

Als kennisontwikkelingsprogramma hebben we altijd

inspanningen van Leven met Water op dit punt

gehamerd op de combinatie van alfa, bèta en gamma

hun vruchten beginnen af te werpen.

in de projecten van Leven met Water. De formule die
hierbij geldt, is alfa + bèta + gamma = delta. Het gaat

Gezien de majeure uitdagingen zijn kennisbruggen

niet alleen om techniek, maar ook om kennis van

voor Leven met Water altijd essentieel geweest.

menselijk gedrag, juridische zaken en communicatie.

Zowel binnen de wetenschap, als in de praktijk en

Als programma hebben we dit altijd uitgedragen en

tussen de wetenschap en praktijk. Hierdoor konden

bevorderd dat anderen dit overnamen.

innovaties ontstaan die tegemoet komen aan de
uitdagingen waar we voor staan. Ja, we kunnen de

Ik hoop en verwacht dat dit eindboek van Leven met

uitdaging aan, als we dat zorgvuldig, innovatief en

Water tot veel inspiratie en een vernieuwde aanpak

multidisciplinair aanpakken.

leidt die ook zal aanspreken bij de jonge waterprofessionals. Het vormt de basis om de praktijkontwikkeling
verder ter hand te nemen.
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Communicatie en participatie

Inspra a kavond en
Een gruwel voor iedere bestuurder? Dat hoeft

de wetenschapper, de adviseur en noem ze maar

niet, zo blijkt uit projecten van Leven met Water.

op. Zodra die verschillende belevingen over en

Als bij de start van een project - wanneer de

weer zijn uitgesproken, komt de communicatie

varianten nog bespreekbaar zijn – contact wordt

op gang en verandert de participatie in een bron

gezocht met alle belanghebbenden, is er

van inspiratie. Deze werkwijze vraagt meer tijd

gelegenheid met elkaar te praten over ieders

bij de start van het project, maar het maakt veel

beleving. De praktijk van de projecten leert dat

enthousiasme los en de weerstand valt weg.

iedereen een eigen beleving heeft bij water.

De tijdwinst wordt in het tweede deel van

Dat geldt voor de burger, de agrariër,

het project geboekt.

de natuurbeheerder, de recreatie-exploitant,
de cultuurhistoricus, de projectontwikkelaar,
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Alles in een:
waterberging, park
en speeltuin
Aan de rand van Uithoorn ligt een nieuw park met veel water.
Het ontstaan ervan begint bij het Hoogheemraadschap Amstel,
Gooi en Vecht dat in eerste instantie alleen op zoek was naar
extra ruimte voor oppervlaktewater om er bij hevige regenval
water te kunnen bergen. Uiteindelijk is het een stadspark met
speeltuin geworden: het Egeltjesbos. Een naam die door de
wijkbewoners zelf is gekozen. Het Egeltjesbos maakt deel uit
van het Leven met Water-project Watertekens dat veel kennis
en ervaring heeft opgeleverd op het gebied van communicatie
en burgerparticipatie. Binnen Watertekens hebben verschillende
experts op het gebied van water en communicatie een leergemeenschap opgericht en zijn aan de slag gegaan met nieuwe
communicatietechnieken en manieren van participatie en
belevingsonderzoeken.
Deze nieuwe werkwijze met burgers is bij het Egeltjesbos
toegepast. De omwonenden zijn eerst geïnterviewd over hun
wensen voor het waterrijke park. De gemeente Uithoorn en
het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht hebben op
basis hiervan een plan gemaakt met de beste locaties voor de
waterberging. Daarna is een inrichtingsplan gepresenteerd
dat weer met de wijkbewoners is besproken. De buurtkinderen
zijn later bij het project betrokken en hen is gevraagd hun
eigen speeltuin te ontwerpen.
Vooraf was door de gemeente en het Hoogheemraadschap
bepaald dat de inbreng van ideeën via ‘goede communicatie’
tot stand moest komen. Daarbij was ‘goed’ gedefinieerd als
de algemene tevredenheid over de rol in het proces. Van het
Leven met Water-project Egeltjesbos valt op het gebied van
communicatie veel te leren.

Resultaat
Watertekens heeft in Uithoorn geleid
tot een ontwerpplan van een
gecombineerde waterberging en park.
Het inrichtingsplan Egeltjesbos is

samen met de wijkbewoners opgesteld.
Het stadspark is binnen korte tijd
gerealiseerd. En de wijkbewoners
beschouwen het nu als hun park.
Verder heeft Watertekens geleid tot

een leergemeenschap voor (water)
professionals, en zijn er praktijkhandleidingen gemaakt voor communicatie
met burgers, en vormen van burgerparticipatie en belevingsonderzoek.
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Stadswater in Gouda
weer prominent
aanwezig
De oude binnenhaven Gouda ligt er ‘s avonds verlaten bij.
Eens was de haven het kloppend hart van Gouda. Nu is het
een afgesloten water in een rustig deel van de stad. Tijdens een
stadswandeling van gemeenteambtenaren en stadsbewoners,
ontstond het idee het stadswater zijn oude, prominente plek
weer terug te geven. Als onderdeel van Leven met Water werd
het project Hollandse Waterstad gestart en een consortium
opgericht met de gemeente als penvoerder. Voor verschillende
locaties heeft het consortium ontwerpplannen uitgewerkt die
het watersysteem van de oude binnenstad weer doorvaarbaar
moeten maken voor de recreatievaart, waarbij de cultuurhistorische waarde is versterkt. Sommige kleinere aanpassingen
van het watersysteem zijn al door de gemeente gerealiseerd,
zoals het openen van een historische onderdoorgang.
Over grotere aanpassingen, zoals het opnieuw openstellen
van de oude havensluis naar de Hollandsche IJssel, wordt
nog gesproken.
Het project Hollandse Waterstad heeft veel voorbereidend werk
gedaan waar de gemeente bij de verdere stadsontwikkeling
dankbaar gebruik van zal maken. Een van de belangrijkste
doelstellingen van het project was de gezamenlijke aanpak
van alle belanghebbenden die in het consortium waren
vertegenwoordigd. Dit zijn onder andere de gemeente Gouda,
de Historische Vereniging van Gouda, het Hoogheemraadschap
van Rijnland, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en het
Zuid-Hollands Bureau voor Toerisme. Volgens het projectteam
heeft het aan enthousiasme niet ontbroken, maar is het
aanpassen van het watersysteem in een dichtbebouwde
binnenstad met veel verschillende belangen, een complexe
zaak die een lange adem vraagt.

Resultaat
Het project Hollandse Waterstad heeft
het bewustzijn laten herleven dat Gouda
een roemrijk verleden heeft als vooraanstaande havenstad.

Gemeente, waterbeheerders, historici,
bewoners en ondernemers hebben
een netwerk gevormd en een bijzondere
werkmethodiek ontwikkeld. Hierdoor
kunnen bij nieuwbouwprojecten

in Hollandse watersteden evenwichtige
afwegingen gemaakt worden tussen
het ruimte geven aan water, cultuurhistorische waarden, recreatie en de
economie van een binnenstad.
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Betere plannen, meer draagvlak, snellere
resultaten? Communiceer en organiseer
participatie. Dat is nu typisch Leven met
Water. Dit lijkt de conclusie te zijn uit
Hilga Sikma

het project Watertekens waarin

Projectleider bij Waternet

“Details kunnen een wereld
van verschil maken”

communicatie, participatie en beleving
centraal stonden. Op deze onderwerpen is
in ons van oudsher technisch georiënteerd
waterland, nog heel wat winst te boeken.
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Nu waterprojecten steeds meer in de drukbezette ruimte
ingrijpen en de burger zich niet meer met een kluitje in het
riet laat sturen, vragen veel waterbeheerders zich af hoe ze
toch met burgers en bedrijven moeten omgaan. Er moet
gecommuniceerd worden, maar hoe doe je dat?
Het project Watertekens was één van de eerste projecten van
Leven met Water. Communicatiedeskundige Stefan Ouboter
had bepaalde ideeën en concepten over communicatie in het
waterbeheer en zocht naar praktische toepassingen daarvan.
Waternet was op zoek naar meer kennis en mogelijkheden
om de communicatie met de ingelanden te verbeteren.
“Zo hebben we elkaar gevonden”, zegt Hilga Sikma, projectleider bij Waternet. “Er was wel heel veel geschreven over
communicatie en participatie op wetenschappelijk niveau,
maar de koppeling met de waterpraktijk was gering.”
Voor het plan van het waterschap om waterberging te realiseren

“Als je als projectleider voor een bewonersavond denkt:
shit, weer zo’n vervelende avond, dan straal je dat ook uit”

in een waterrecreatiegebied, is men eerst interviews met
omwonenden gaan houden. Hieruit bleken voor- en afkeuren,
maar ook dat het begrip waterberging tot misverstanden
leidde bij bewoners. “De landschapsarchitect heeft mede op

L eergemeensch a p

basis van de interviews een heel mooi plan gemaakt waarin

Zij vindt dat het vaak details zijn die een groot

Dat er grote behoefte is aan kennis op dit

aan de voor- en afkeuren tegemoet is gekomen. Ook bleek

verschil maken tussen acceptatie van een

gebied, blijkt onder meer uit de drie boekjes

dat sommige woorden helemaal verkeerd kunnen vallen.

plan of niet. “Je eigen opstelling is ook heel

die vanuit Watertekens zijn gemaakt over

We hadden gezegd dat we in het gebied een dijk wilden

belangrijk. Als je als projectleider voor een

communicatie en participatie. Deze vliegen als

aanleggen, maar veel mensen waren bang dat ze daardoor

bewonersavond denkt: shit, weer zo’n

warme broodjes over de toonbank. Ook komt

hun uitzicht kwijtraakten. Later hebben we het een verhoogd

vervelende avond, dan straal je dat ook uit.

er in april 2010 een tweedaagse cursus Post

wandelpad genoemd.”

Dan sta je al met 0 - 1 achter. Maar als je denkt:

Academisch Onderwijs voor beginnende

yes, daar heb ik zin in en je staat de mensen

projectleiders die zich meer willen bekwamen

bij binnenkomst op te wachten en geeft ze

op dit gebied. “We hebben veel kennis uit het

een handje, heb je meteen al een heel andere

project gekregen die ook elders toepasbaar

sfeer. Ik ben blij dat er via Watertekens een

is, maar het werkt niet wanneer je het als een

leergemeenschap is opgericht waar diepgaand

trucje inzet.”

met vakgenoten praktijkgerichte kennis wordt
uitgewisseld. Ik ben ook heel blij dat de leergemeenschap doorgaat zonder Leven met
Water.”
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Gebiedsontwikkeling
Recht waar he t m o et, m ean deren waar h e t k a n
Recht waar het water snel moet worden afge-

disciplines bij het opstellen van een ontwerpplan

voerd, meanderend waar het water kan worden

vroegtijdig met elkaar aan tafel gaan zitten.

vastgehouden. Modern waterbeheer is maatwerk.

Verschillende projecten van Leven met Water

De tijd van ruilverkavelingen met de rechte sloten

hebben ervaring opgedaan met het aanpassen

en beken die het water zo snel mogelijk naar

van het watersysteem als onderdeel van een

de Noordzee brengen, is voorbij. Steden en

brede gebiedsontwikkeling. De projecten leren

landbouwgronden droog houden is nog steeds

dat er aan de overlegtafel vernieuwende ideeën

een belangrijke opdracht voor waterbeheerders.

ontstaan. Een breed gedragen ontwerpplan is

Maar waarom mag een natuurgebied niet

veel meer dan de som van de deelbelangen.

vernatten? Waarom kan een speelplaats bij

Het vraagt wel flexibiliteit van de waterbeheerders

hevige regenval niet even dienen als een water-

en het is belangrijk dat alle betrokkenen goed

berging? Veel ruimtelijke functies zijn goed

zicht hebben op elkaars deelbelang.

te combineren als experts van verschillende
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Dordrecht: waar
alle waterproblemen
samen komen
Een vochtige kelder in Dordrecht. Benedenstrooms gelegen
aan de Waal, waar Beneden Merwede, Noord en Oude Maas
samenstromen. Hier stapelen de Dordtse waterproblemen
zich op; het wisselende grondwaterpeil, de regenwaterafvoer
bij hevige buien en de incidentele hoogwaterafvoer van de
Merwede. Problemen die door klimaatverandering alleen
maar zullen toenemen. De gemeente Dordrecht is zich hiervan
bewust en is met Hamburg en London het project Urban
Flood Management begonnen. Dit internationale project
maakte ook deel uit van Leven met Water.
De drie steden zijn op zoek gegaan naar een nieuwe manier
van stadsontwikkeling in buitendijkse gebieden. Voor Dordrecht
speelt dit concreet voor het project Stadswerven waar nieuwbouw is gepland op een voormalig bedrijventerrein aan
de Merwede. Het terrein ligt op 3+ NAP, veilig genoeg om
buitendijks te kunnen bouwen. Een consortium heeft
een opmerkelijk masterplan opgesteld waarbij verschillende
concepten van buitendijks bouwen in de nieuwbouwwijk zijn
gecombineerd. Het gaat om huizen op palen, drijvende
woningen en waterbestendige constructies. Het stedenbouwkundig plan is zo gemaakt dat er een nieuwe kwaliteit van
wonen in het rivierengebied is ontstaan.
Het Leven met Water-project heeft verschillende disciplines
bijeen gebracht in een creatieve setting en heeft voor belangrijke wetenschappelijke onderbouwingen gezorgd. Zo zijn
de overstromingsrisico’s en de potentiële schade aan de
vernieuwde bouwconcepten doorgerekend.

Resultaat
Urban Flood Management heeft
een realistische en veilige buitendijkse stedenbouw ontwikkeld

met hoogwaterbestendige constructies
voor de reductie van overstromingsrisico’s. Er is een model ontwikkeld
voor kwetsbaarheidanalyses waarmee

voor individuele gebouwen kan worden
uitgerekend wat de verwachte schade
is bij verschillende overschrijdingsfrequenties.
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Volop ruimte voor
water in de
Haarlemmermeer
De laagst gelegen luchthaven in de wereld is Schiphol, gehuisvest in de Haarlemmermeerpolder. Een gebied bij uitstek om de
mogelijkheden te verkennen van moderne waterstedenbouw.
Claims voor meer ruimte dringen in de Haarlemmermeer
om voorrang. Ruimte voor water, woningen, groen, vervoer,
bedrijven. Binnen het Leven met Water-project Bouwen met
Water is een groep van 14 partijen bestaande uit overheden,
marktpartijen en kennisinstituten aan de slag gegaan om
samen een ontwerp te maken van een waterwoonwijk.
De casus Haarlemmermeer heeft inzicht gegeven in de
afwegingen die gemaakt moeten worden. De groep heeft
diverse ontwerpen gemaakt voor waterwoningen en waterwijken uitgewerkt. Daarbij is veel ervaring opgedaan met het
maken van onderbouwde keuzes. Ook is rekening gehouden
met de verkoopbaarheid van de woningen en de beheersbaarheid van het gebied na oplevering.
Het project heeft geleerd dat een woonwijk voor 50% uit water
kan bestaan als het water, en niet het land, als uitgangspunt
wordt gekozen. Waar een traditionele woonwijk de variatie
in waterpeil wil minimaliseren, is de peilvariatie in de waterwoonwijk 1 meter. Samen met het grote percentage open
water ontstaat veel ruimte voor waterberging, zo luidde een
andere les van dit project van Leven met Water.
De betrokken experts hebben zich verenigd in een kennisgroep
en willen hun opgedane ervaringen inbrengen in nieuwe
projecten.

Resultaat
Het project Bouwen met Water
heeft een concept opgeleverd voor
waterstedenbouw waar water,

groenvoorzieningen en wonen op
elkaar zijn afgestemd. Hierdoor kan
een betaalbare, duurzame en klimaatbestendige woonwijk ontstaan.

De werkgroep concludeerde dat
waterstedenbouw in laaggelegen
polderlocaties in Nederland een
realistische en haalbare oplossing is.

25

Hoe krijg je ruimte voor de rivier in
samenhang met natuurontwikkeling en
recreatie, en met betrokkenheid van ieder
die er toe doet? Hoe wordt een tegenstander
een medestander? Aan de IJssel rondom
Deventer kunnen ze je dat vertellen.
In eendrachtige samenwerking hebben
betrokken partijen mooie plannen
gemaakt. Nu de uitvoering nog.

Jaap Starkenburg
Directeur van gebiedsbeheerder
Stichting IJssellandschap

“Via gebiedsontwikkeling leven
met water realiseren”

26
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Bij Deventer is het Leven met Water-project Deventer UiterWaarden uitgevoerd. Dit project was gericht op het ontwikkelen
van samenhangende plannen voor het gebied rond Deventer,
rekening houdend met Ruimte voor de Rivier. Jaap Starkenburg,
directeur van gebiedsbeheerder Stichting IJssellandschap is
tevreden over de gang van zaken tot nu toe, maar ook bezorgd
over het zeer moeizame vergunningentraject.
“Het gaat eigenlijk beter dan ooit: overheden werken uitstekend
samen, projecten worden voortvarend opgepakt, en de filosofie
die wij hanteren, dus werkelijk leven met water, is integraal
overgenomen in het plan Ruimte voor de Rivier. Inclusief een
kernpunt van ons: een Natuurderij in de uiterwaarden.
De Programmadirectie van Ruimte voor de Rivier is daar nu een
groot voorstander van. Ook zij zien het nut van een duurzaam
beheer van de uiterwaarden met een economische poot er
onder. Maar wetgeving is vaak een sta-in-de-weg voor echte

“Als je werkelijk wilt leven met water, moet er in
de uiterwaarden ook plek zijn voor de mens”

innovatie. Dit geldt bijvoorbeeld voor de Wet beheer rijkswateren, maar ook de Natuurbeschermingswet is een grote
hindernis om de Natuurderij te realiseren. Iets wat natuurlijk
wel vreemd is bij een project met een zeer grote meerwaarde

Duid eli j ke v isie

voor de biodiversiteit.”

De Natuurderij lijkt op een boerderij, maar er

tempo en budget. Daarnaast werden de projec-

zal extensief landbouw worden bedreven met

ten van de provincie en van de gemeente

melkvee afgestemd op wat de natuur vraagt

samengebracht in één projectorganisatie

en biedt. “In de uiterwaarden moet volgens

onder één stuurgroep en werkten de twee

het beleid ruimte komen voor water en natuur,

projectleiders innig samen. Verder was er een

maar de mens mag daar volgens de regelgeving

goed functionerende klankbordgroep van

niet zijn. Als je werkelijk wilt leven met water,

bewoners.

moet daar ook plek zijn voor de mens. Met de

“Het gaat niet alleen om de rivier, het gaat om

Natuurderij willen we dat realiseren. Er komt

het hele gebied er omheen, inclusief de stad

een vluchtplaats voor het vee bij hoogwater,

Deventer. Lang hebben de inwoners van de

er wordt biologisch-dynamisch geboerd en er

stad met de rug naar de rivier geleefd.

mogen geen mineralen worden aangevoerd.”

Dit gaat nu veranderen, ook omdat recreanten-

Leerpunten uit “Deventer” zijn dat je als

groepen al hebben ervaren waar ze straks

gebiedsbeheerder een duidelijke visie moet

kunnen wandelen, kanoën, vissen, enzovoorts.

hebben waarvoor je medestanders moet vinden.

De rivier komt nu veel meer in de hoofden,

Er moet een duidelijk opdrachtgeverschap

ook dat is leven met water. Het typische

zijn (Rijkswaterstaat), een duidelijk opdracht-

Leven met Water-project DUW - Deventer

nemerschap (gemeente en provincie),

Uiterwaarden - heeft hierbij een duwtje in de

een duidelijke taakstelling en een duidelijk

rug gegeven.”
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Veiligheid
Z we mles
Ouders gaan ervan uit dat de veiligheid van hun kinderen vanzelfsprekend
is. Hetzelfde geldt voor de veiligheid achter onze dijken. Het vertrouwen in
onze waterbouwkundige ingenieurs is grenzeloos en Nederland maakt zich
nauwelijks zorgen over de gevaren van grote overstromingen. Toch heeft
de Katrina-ramp in New Orleans geleerd dat het gevolg van een kleine bres
in een dijk een vernietigende overstroming kan zijn. En dan is er ook nog
de verwachte zeespiegelstijging. Bij waterbeheerders groeit het besef dat
100% veiligheid niet meer haalbaar is. Er is altijd een restrisico.
Bij een aantal projecten van Leven met Water is dat restrisico het uitgangspunt geweest om, vanuit een risiconadering, te kijken naar de onverhoopte
gevolgen. Het blijkt dat met aanpassingen in de infrastructuur en met
een goed evacuatieplan de risico’s aanzienlijk kunnen worden verkleind.
De projecten stonden aan de wieg van de overgang naar een andere manier
van denken over onze waterveiligheid. Er is samengewerkt met andere
disciplines, zoals crisismanagement. Volgens de projectleiders stelt
een risicobenadering ineens het handelingsperspectief van de burger aan
de orde: wat wil en kan de burger zelf doen voor zijn eigen veiligheid?
Verschillende projecten van Leven met Water hebben interessante nieuwe
feiten en inzichten opgeleverd.
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Evacueren kun je
leren
Een koe redden bij een dreigende overstroming hoort er ook
bij; een evacuatie gaat niet alleen om mensen in het bedreigde
gebied, ook om dieren. Evacuaties zoals in 1995 uit de
Bommelerwaard en in 2005 uit New Orleans, leren dat mensen
soms weigeren te evacueren als ze hun dieren niet mogen
meenemen. Dit zijn belangrijke lessen die alleen geleerd
worden bij de echte dreiging van een ramp. In Amerika kunnen
rampenplannen iedere keer worden bijgesteld als weer een
orkaan over het land is geraasd. Nederland heeft, voor wat
betreft overstromingen, alleen recente ervaring met die ene
grootschalige evacuatie in 1995.
Het houden van een realistische grootschalige evacuatieoefening is in Nederland onmogelijk. Toch is het oefenen heel
belangrijk en daarom is in het project ‘Van dreigend hoogwater
tot en met evacuatie’ het computerprogramma SPOEL
ontwikkeld waarmee teams of individuen een grootschalige
evacuatie kunnen simuleren. Anders dan de bestaande
simulatiemodellen, bepaalt SPOEL op ieder tijdstip het aantal
evacués dat in een gebied aanwezig is, waar de beschikbare
hulpdiensten zijn ingezet en wat de drukte op de wegen is.
SPOEL stelt een crisismanagement in staat te oefenen
met maatregelen die tot minder slachtoffers leiden bij cruciale
beslissingen over wie, wanneer en hoe moeten evacueren.

Resultaat
Het Leven met Water-project
‘Van dreigend hoogwater tot en met
evacuatie’ heeft een oefenprogramma
opgeleverd voor evacuaties,

een leidraad Crisiscommunicatie bij
overstromingen en een handreiking
nafase bij overstromingen. Nazorg
is van belang, zowel in menselijk als
technisch opzicht.

De resultaten van het project zijn al
gebruikt bij de nationale evacuatieoefening Waterproef in november
2008 - de grootste oefening ooit
gehouden in Nederland.
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Schade van onverhoopte overstroming
beperken
Onbezorgd leeft Nederland achter zijn duinen en dijken.
De bescherming tegen overstromingen is altijd gericht geweest
op dijken die hoog en sterk zijn. Dat maakt de kans op een
overstroming zo klein mogelijk. De laatste tien jaar wordt
steeds meer gekeken naar de gevolgen van een onverhoopte
overstroming en de mogelijkheden de schade zo beperkt
mogelijk te houden. Dat heet de risicobenadering. Het Leven
met Water-project ‘Perceptie en Risicocommunicatie bij omgaan
met Overstromingsrisico’s’ (PROmO) heeft onderzocht wat
de gevolgen zijn van die risicobenadering voor de burger.
Het uitvoerend consortium met Deltares, Universiteit Twente,
ITC, TU Delft, TNO en HKV Lijn in Water, heeft daarvoor alle
beschikbare kennis gebundeld op sociaalpsychologisch,
bestuurlijk-institutioneel, sociaaleconomisch en technischwetenschappelijk vlak.
Voor drie dijkringen is de risicoperceptie onderzocht. Het blijkt
dat slechts een enkeling zich in de nabije toekomst op
een overstroming wil voorbereiden. Het onderzoek heeft voor
deze houding meerdere verklaringen aangedragen.
Opvallend is dat de ondervraagden eerder geneigd zijn zich
voor te bereiden op noodsituaties - zoals het kennen van
evacuatieroutes - dan dat zij schadebeperkende maatregelen
nemen - zoals het kopen van zandzakken.
Specifiek aan burgers in Zeeland is gevraagd in welke schakels
van de veiligheidsketen de overheid zou moeten investeren.
Een grote meerderheid gaf aan dat de overheid, behalve in
preventie, ook moet investeren in rampenbeheersing en
communicatie. De uitkomst van de enquête wijst in de richting
van de meerlaagse veiligheid die preventie, rampbeheersing
en nazorg combineert.

Resultaat
Het Leven met Water-project
‘Perceptie en risicocommunicatie bij
omgaan met overstromingsrisico’s’

(PROmO) heeft diepgaand onderzocht
welke factoren van invloed zijn op de
risicoperceptie van burgers. In het
PROmO-boek, een bundel van tien

essays, zijn de verschillende facetten
van het waterveiligheidsbeleid
belicht.
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Nils Ligthart
Coördinerend senior beleidsadviseur bij de Directie Nationale
Veiligheid van het ministerie van Binnenlandse Zaken

“Bij overstromingsrampen
lopen we tegen onze grenzen
aan”
Je kunt zeggen dat crisis- en risicocommunicatie nu best een volwassen
beleidsterrein is geworden. Leven met
Water heeft hierbij nadrukkelijk een rol
gespeeld. Doordat in het programma lange
termijnonderzoek is gedaan, hebben we
een meer robuust verhaal gekregen met
een langere houdbaarheidsdatum.
Er is al concreet gebruik gemaakt van
de uitkomsten van enkele projecten
van Leven met Water.
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Dit zegt Nils Ligthart, coördinerend senior beleidsadviseur,
bij de Directie Nationale Veiligheid van het ministerie van
Binnenlandse Zaken. “Wij doen zelf veel korte onderzoeksprojecten op het terrein van crisis- en risicocommunicatie,
perceptiemetingen van burgers en zelfredzaamheid. Maar die
hebben dus een kortere houdbaarheidsdatum. Als ministerie
hebben wij de afgelopen jaren enorm veel geïnvesteerd in de
voorbereiding op rampenbestrijding en in het bijzonder op
overstromingsrampen. Sinds de hoogwatersituaties in de jaren
negentig wordt er veel meer beleidsmatig over de gevolgen
van overstromingen nagedacht. De voorbereiding op overstromingen moest naar een aanzienlijk hoger plan worden
gebracht. Alles wat daarbij kan helpen, zoals projecten van
Leven met Water, is daarbij meer dan welkom.”
Het ministerie was in het bijzonder betrokken bij de projecten
‘Evacueren kun je leren’ en het onderzoek ‘PROmO’.

“Wij vinden een programma dat serieus werk maakt
van vernieuwing en kennisoverdracht erg welkom”

“Vooral aan het laatste project hebben wij veel input gegeven,
terwijl we voor de grote landelijke overstromingsoefening
Waterproef dankbaar gebruik hebben gemaakt van de eerste

Perceptie

resultaten uit ‘Evacueren kun je leren’. Binnen dit project was

Het ministerie van Binnenlandse Zaken kijkt

“Hoe groot de bijdrage van Leven met Water

al concreet geoefend in enkele veiligheidsregio’s waardoor

niet alleen naar overstromingsrampen, maar

precies is geweest, is lastig te zeggen. Wij vin-

sommige partijen elkaar al gevonden hadden en beter

ook naar de voorbereiding op alle mogelijke

den een dergelijk programma dat serieus werk

begrepen waar het over ging. Door het werk van de Taskforce

grootschalige rampen. Overstromingsrampen

maakt van vernieuwing en kennisoverdracht

Management Overstromingen en de Leven met Water-projecten

vragen daarentegen extra aandacht, omdat

erg welkom. Behalve in de voorbereiding op

is de voorbereiding op overstromingen en andere rampen

bij dergelijke rampen de actieve medewerking

overstromingsrampen, zijn we ook erg

inmiddels flink verbeterd.”

van burgers en bedrijven nodig is. “Onderzoek

geïnteresseerd in hoe je omgaat met schade.

heeft uitgewezen dat we dan tegen de grenzen

In samenwerking met de verzekeraars en

aanlopen van wat we als overheid kunnen.

de betrokken ministeries wordt nu hardop

Van de burger wordt daarom nogal wat

nagedacht over een verzekering voor burgers

gevraagd. Dan moet je heel goed weten hoe

en bedrijven tegen overstromingen.

je die aanspreekt, wat zijn perceptie is en wat

Uit onderzoek uit de projecten van Leven met

de burger praktisch wel en niet kan doen.”

Water weten we nu dat burgers wel geïnteres-

Ligthart vindt dat het denken in Nederland

seerd zijn in zo’n verzekering.”

over de risico’s van overstromingen, maar ook
over het water z’n plek geven, is veranderd.
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Watergovernance

Samen sterk vo o r water
Het Hoogheemraadschap van Delfland heeft de

meest optimale oplossingen. De waterbestuurder

essentie van watergovernance, samen sterk voor

spreekt met burgers en andere gebiedgebruikers,

water, tot zijn motto verheven. Samen met

en wikt en weegt het eigen en het collectieve

de inliggende gemeenten heeft de Delftse water-

belang.

beheerder een waterplan opgesteld waarin,
naast de eigen beheerstaken en prioriteiten, ook

Verschillende projecten van Leven met Water

die van de gemeenten apart zijn aangegeven.

hebben zeer bruikbare praktijkervaringen

Op deze manier laat het Hoogheemraadschap

opgeleverd met deze werkwijze. De projectleiders

duidelijk de eigen positie zien en kan het van

hebben hun ervaring gebundeld en uitgewerkt

daar uit constructief meedoen aan het bestuurlijk

in vier veel voorkomende relaties:

overleg.

• gebiedsregisseur en gebiedsgebruikers –

Nederland is uniek met zijn democratische water-

het leren organiseren;

schappen en gespecialiseerde bestuurslaag.

• rijk en regio – het effectieve rollenspel;

Het belang van water wordt al eeuwenlang

• burger en overheid – het verleiden van

behartigd. Nieuw aan watergovernance is dat de
waterbeheerder zijn waterschapshuis uitkomt
en met andere bestuurders meedenkt over de

de burger;
• ambtenaar en bestuurder – het werken met

bestuurders.
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Groen-blauw eerst
bij herinrichting
IJsselmeer
Het ongerepte vergezicht over het water is een van de meest
gekoesterde waarden van het IJsselmeer. Bouwplannen met
nieuwe waterfronten en de verdere compartimentering van
het IJsselmeer, stuitten keer op keer op grote maatschappelijke
weerstand. De afgelopen jaren zijn er honderden plannen
bedacht voor de herinrichting van het IJsselmeer. Plannen
haalden niet of moeizaam de eindstreep omdat er altijd wel
ergens een partij tegen was. Het projectteam ‘Wetlands in het
IJsselmeer’, een samenwerkingsverband van Ecorys, Deltares
en IMSA Amsterdam, heeft een geslaagde poging gedaan
de ontstane patstelling te doorbreken. Het project is een
brugproject van Leven met Water en Delft Cluster.
Ga er maar aan staan: één maatschappelijk gedragen visie
op het IJsselmeer. Het consortium heeft daarvoor een nieuwe
besluitvormingsmethode gehanteerd. Het heeft een nieuwe
start gemaakt en de hele ‘vertooggemeenschap’ gemobiliseerd.
Dit is een forum van zo’n 200 personen dat de inhoud en de
richting van het publieke debat over het IJsselmeer bepaalt.
Met het forum is gesproken over de wetenschappelijke
feiten, de problemen en de oplossingen. Het consortium heeft
binnen het forum een consensus gevonden: groen en blauw,
vóór rood en grijs.
Voor uitvoering van de herinrichting adviseert het consortium
een ‘hand-aan-de-kraan’ benadering. Deze aanpak maakt
het mogelijk om gaandeweg bij te sturen waarbij een robuust
ecologisch systeem het uitgangspunt is.

Resultaat
Het Leven met Water-project ‘Wetlands
in het IJsselmeer’ heeft ervoor gezorgd
dat het IJsselmeergebied op de
politieke agenda staat. Het voorstel voor

moerasachtige eilanden en vooroevers
– wetlands – is de basis geweest voor
de nieuwe ruimtelijke plannen, zoals
die door het Rijk in de RAAM-brief van
oktober 2009 aan de Tweede Kamer

verwoord zijn. De consortiumpartners
zijn intensief betrokken bij het vervolgtraject. (RAAM staat voor Rijksbesluiten
Amsterdam Almere Markermeer).
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De agenda van
andere bestuurders
Spoorlijnen, snelwegen, steden. Allemaal hebben ze politieke
prioriteit die nooit ten koste mag gaan van het watersysteem.
Waterbeheer in een laaggelegen en dichtbevolkte delta als
Nederland, is alleen maar complexer geworden. Van oudsher
zijn waterbestuurders gewend de ruimtelijke ordening te volgen
en andere besturen te faciliteren met aanpassingen aan het
watersysteem. Tegenwoordig gaan waterbestuurders actief op
zoek naar ruimte voor water en kijken zij of er koppelingen
mogelijk zijn met andere belangen. De nieuwe werkwijze brengt
een veel intensievere bestuurlijke samenwerking met zich mee
tussen verschillende beleidssectoren en op verschillende
niveaus. Het Leven met Water-project ‘Bestuurlijk Schakelen’
heeft de rollen en de strategieën van succesvolle projectmanagers onderzocht.
Het uitvoerend consortium met de Vrije Universiteit, het Newaterproject, de provincie Overijssel, de gemeente Enschede, de
Universiteit Twente en het waterschap Regge en Dinkel, heeft
‘workpackages’ gebouwd waarmee een projectmanager een
strategie kan ontwikkelen voor bestuurlijke samenwerking.
Het consortium heeft het bestuurlijke proces geanalyseerd van
de herbouw van de Enschedese wijk De Roombeek. Deze wijk
was door de vuurwerkramp in 2000 vrijwel volledig weggevaagd.
Verschillende bestuurders hadden bij die herbouw ieder hun
eigen belang. Op de agenda van het waterschap stond onder
meer het voornemen de oorspronkelijke watergang de Roombeek zijn plek in de wijk terug te geven. Tegelijk stond bij andere
bestuurders op de agenda de terugkeer van alle oud bewoners
en het herstel van het oude stratenpatroon. De bestuurlijke
samenwerking bij deze herbouw heeft veel praktijkkennis
opgeleverd bij het koppelen van deze agenda’s.

Resultaat
Leven met Water-project ‘Bestuurlijk
Schakelen’ heeft een handreiking opgeleverd waarmee een projectmanager

zich snel een beeld kan vormen van de
mogelijke samenwerkingspatronen
met andere besturen op verschillende
niveaus. Verder helpt de handreiking

bij het ontwikkelen van een eigen
agenda die aansluit bij de agenda’s
van andere besturen.
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Alom wordt het gebiedsontwikkelingsproject Waalweelde geprezen om z’n
succesvolle aanpak waarbij betrokkenheid
van partijen, dynamiek en creatief denken
belangrijke ingrediënten zijn. Is deze
aanpak zomaar kopieerbaar?
Helaas niet, maar er zijn wel belangrijke
leerpunten.
Co Verdaas
Gedeputeerde bij de provincie Gelderland

“Waalweelde-achtige
aanpak wordt steeds
meer noodzaak”
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Co Verdaas is gedeputeerde bij de provincie Gelderland met
onder meer ruimtelijke ordening in zijn portefeuille. Toen het
Leven met Water-project ‘Waalweelde’ in 2006 begon, stond
de provincie min of meer langs de zijlijn. Het project is vanuit
actieve bewoners gestart die zich zorgen maakten over de
plaatselijke invulling van Ruimte voor de Rivier. Met goede
ideeën brachten zij een beweging op gang en zelfs gemeenten
gingen meedoen. Deze vroegen vervolgens nadrukkelijk
aan de provincie om de regie op zich te nemen vanwege de
gewenste continuïteit, coördinatie en krachtiger stem richting
het Rijk.
“Na bestudering van dit verzoek, werd me duidelijk dat dit een
prachtig project is dat een toonbeeld is van echte gebiedsontwikkeling. En er zit een heel krachtige push achter, namelijk
de doelstelling van een afvoercapaciteit van 18.000 m3/sec
op de lange termijn. Deze push is erg belangrijk. Er moeten

“Grootste valkuil is dat je denkt: ik maak een plan,
ga rekenen, geld regelen en vervolgens uitvoeren”

namelijk keuzes gemaakt worden die soms pijn doen. Ik roep
steeds dat als wij niet zelf tot een gedeelde visie komen,
de visie voor ons gemaakt wordt. Dan krijgen we te horen waar

Va lkuil

de dijk wordt teruggelegd. Dus laten we nou de boel in eigen

Hij erkent dat als hij die “negatieve drive” niet

Volgens de planoloog Verdaas gaat het veel

hand houden en de belangen van veiligheid, natuurontwikkeling

had gehad, het voor hem ook een stuk lastiger

meer om een voortdurend op en neer

en bedrijvigheid insamenhang oppakken.”

zou zijn om iedereen aan boord te houden.

schakelen tussen kansen en visie, waarbij een

Maar ook brengt de harde doelstelling van

pragmatische insteek voorop staat zonder

18.000 m3/sec met zich mee dat de Waalweelde-

het punt op de horizon uit het oog te verliezen.

aanpak niet kopieerbaar is naar soortgelijke

Ook goede relaties met en commitment van

gebieden elders in het land. De Waalweelde-

departementen, en integratie van allerlei potjes

regio voelt de noodzaak van de lange termijn

en regelingen, zijn belangrijke succesfactoren.

doelstelling, wil kwaliteit en is daarom bereid

“Er gaan grove bezuinigingen aankomen.

keuzes te maken. En onzekerheid en flexibiliteit

Uiteindelijk zit daar ook een grote kans, omdat

horen daar bij. “Je hebt een punt op de horizon:

dit helpt de bestaande verkokering in regels

een klimaatbestendige Waal met ruimtelijke

en potjes te doorbreken. Je komt straks alleen

kwaliteit waarbij aan de belangen van veilig

nog maar verder als je een Waalweelde-achtige

wonen, natte bedrijvigheid, natuurontwikkeling

aanpak kiest, omdat niemand nog de slagkracht

en recreatie recht wordt gedaan. Grootste

of de centen heeft om het in z’n eentje te doen.”

valkuil is dat je denkt: ik maak een plan, ga
rekenen, geld regelen en vervolgens uitvoeren.
Dat werkt hier niet.”
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Watereconomie
Ka noën
Populaire gebruiksfuncties van oppervlaktewater als kanovaren,
zwemmen, rondvaarten en zelfs snelle watertaxi’s, maar ook wonen
aan en op het water, leveren de Nederlandse economie geld op.
Het water moet dan wel schoon, aantrekkelijk en toegankelijk zijn.
Voor de waterbeheerder hangt daar een prijskaartje aan en de vraag
rijst hoe de kosten van de noodzakelijke waterhuishoudkundige
maatregelen zich verhouden tegenover de baten. Een lastige vraag
want de baten laten zich moeilijk in geld uitdrukken. Dit komt omdat het om een beleving gaat, maar ook omdat de baten veelal buiten het zicht vallen van de waterbeheerder. Als een waterbeheerder
ervoor zorgt dat het slootwater schoner wordt, kan een boer zijn
koeien uit de sloot laten drinken en hoeft hij geen drinkwater
meer te kopen. Het is dus helemaal niet zo vanzelfsprekend dat de
goedkoopste projectvariant altijd de beste is. Een aantal projecten
van Leven met Water heeft de prijs en waardevermeerdering
van water nader onderzocht. Uit projecten blijkt dat smalle maatschappelijke kosten-baten-analyses snel verrassende resultaten
kunnen opleveren.

50 • 51

Zelf een kosten-baten
analyse maken
De brede strategische maatschappelijke kosten-baten analyse
(MKBA) heeft bekendheid gekregen met de financiële doorgronding van nationale beleidsvraagstukken. Die analyses
waren complex en konden alleen worden uitgevoerd door
economen die handig met kentallen kunnen omgaan.
Het Leven met Water-project ‘MKBA in de regio’ heeft gekeken
in hoeverre het mogelijk is dat een waterbeheerder zelf voor
zijn project een eenvoudige maar doeltreffende kosten-baten
analyse kan maken. Hierbij gaat het niet zozeer om een sluitend
financieel beeld, maar om een verdere financiële onderbouwing
van met name de baten. De praktijk leert namelijk dat de
analyse kan leiden tot nieuwe besparingsopties en zelfs tot
nieuwe bronnen van financiering.
De ervaringen met de smalle kosten-baten analyse zijn door
het consortium van Sterk Consulting, het waterschap Brabantse
Delta, het Hoogheemraadschap van Rijnland, HKV Lijn in Water,
Bureau Buiten en Stowa verder uitgewerkt tot een softwarepakket waarmee waterbeheerders zelf een kosten-baten
analyse kunnen uitvoeren. Het pakket is in drie pilots getest,
onder meer voor een nieuw peilbesluit. Via de website
www.mkbainderegio.nl is de analyse ook on line te maken.
Het gebruik van het pakket heeft geleerd dat ook deze
vereenvoudigde kosten-baten analyse nog steeds om enig
economisch inzicht vraagt.

Resultaat
Het Leven met Water-project ‘MKBA in
de regio’ heeft een in de praktijk

geteste werkwijzer opgeleverd.
Hiermee kan een lokale waterbeheerder
zelf een eenvoudige kosten-baten

analyse (MKBA) uitvoeren. Het project
heeft duidelijk gemaakt in welke situaties
een smalle MKBA zinvol is.
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Nieuwe groente
van de Wadden
Door onttrekking van zoet grondwater, lage polders, bodemdaling en een stijgende zeespiegel neemt de verzilting in
Nederland toe. Met de verwachte klimaatverandering zal dat
nog sneller gaan. De meest voor de hand liggende reactie is
dat waterschappen nog beter hun best gaan doen om het zilte
water weg te spoelen met schaars zoet water. Dit betekent dat
de waterschapslasten zullen stijgen. Daarom zijn de initiatiefnemers van het Leven met Water-project Zilte Landbouw Texel
op zoek gegaan naar de mogelijkheden om van dreigende
verzilting een kans te maken en gewassen te gaan telen met
zout water.
Aan de basis van het project stonden wetenschappers van
de Vrije Universiteit en Wageningen Universiteit, de antroposofische stichting Sint Donatus op Texel die al langer met
zilte teelt bezig is. In het project van Leven met Water zijn verder
waterbeheerders van het Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier betrokken. Op basis van resultaten van
laboratoriumproeven en veldproeven, is voor veel gewassen
inzicht verkregen in de groeisnelheid en de opbrengst bij
verschillende zoutconcentraties.
Langzaam maar zeker is een economisch rendabele teelt
ontstaan van zilte zeekool, mede doordat restaurants
geïnteresseerd zijn in de stengels die als exclusieve groente
worden opgediend. Het Leven met Water-project heeft vanwege
de structurele samenwerking tussen wetenschap en praktijk
een solide basis gelegd voor het ontwikkelen, produceren en
het op de markt brengen van allerlei andere kansrijke zilte
landbouwgewassen.

Resultaat
Het project ‘Zilte Landbouw Texel’
heeft aangetoond dat het economisch
mogelijk is om op Texel, in gebieden

met zoute kwel, zilte gewassen te
verbouwen. Het grote internationale
belang van zilte teelt is bevestigd door
de plaatsing van een artikel in Science.

Veel landbouwgebieden in de wereld
dreigen door verzilting verloren
te gaan voor de voedselproductie.
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Eric Brinc kmann
Medebeheerder van het landgoed Het Lankheet,

“Riet als alternatief
landbouwgewas voor maïs
is rendabel”

Water bergen, zuiveren, groene
energiewinning, natuurontwikkeling
en resocialisatie van jongeren met
gedragsproblemen. Dit alles vindt plaats
op het landgoed Het Lankheet waar
de economische rentabiliteit wordt
aangetoond van de zuivering van
oppervlaktewater met rietvelden.
Berekeningen wijzen uit dat er met de
beschreven werkwijze geld is te verdienen.
Het model is op diverse locaties
opschaalbaar en toepasbaar.
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In Waterpark Het Lankheet is in 2004 het project Eerst zuiveren
dan bergen gestart. Onderzoekers van de Wageningen Universiteit waren op zoek naar een praktijksituatie om modellen
te testen en Eric Brinckmann, medebeheerder van Het Lankheet,
zocht naar inkomsten voor het beheer en wetenschappelijke
begeleiding bij het herstel van oude vloeiweiden op het landgoed. Anno 2010 blijkt dat alle doelstellingen die bij aanvang
zijn geformuleerd, zijn bereikt. Maar de kroon op het werk
moet nog geplaatst worden: een biomassacentrale waar het
riet wordt omgezet in energie.
Landgoed Het Lankheet is door de benutting van eeuwenoude
vloeiweiden en aanplant van rietvelden van aanzien veranderd.
Herstel van broekbossen en een grotere biodiversiteit
gaan hand in hand met een agrarisch georiënteerde bedrijfsvoering met riet. Riet als alternatief landbouwgewas voor
maïs waarmee tevens bodem en water worden gezuiverd,

“Riet moet gezien worden als alternatief landbouwgewas voor maïs waarmee tevens bodem en water
worden gezuiverd”

is volgens Eric Brinckmann op veel plekken toepasbaar.
“Voor iedere locatie is maatwerk nodig. Je kunt het bijvoorbeeld
toepassen in veenweidegebieden waar je water opzet en riet

Biomassacentra le

produceert om de met mest beladen grond te verarmen,

Uit berekening blijkt dat riet meer energie

Het is de bedoeling dat de bouw van de

zodat je daarna natuurontwikkeling kunt toepassen. Je kunt

oplevert dan maïs. Maar dan moet de energie-

biomassacentrale in 2010 start. “Met het water-

het in uiterwaarden toepassen na verlagen of doorbreking van

omzetting niet op te grote afstand van de

schap zijn we in overleg over een vergoeding

de zomerdijken. Maar je kunt het ook toepassen in beekdalen

rietproductie liggen om hoge transportkosten

voor het zuiveren van het water uit de

in overloopgebieden. Verder zijn er in Nederland ongeveer

te voorkomen. Daarom loopt er nu een

Buurserbeek via de rietvelden. Los daarvan

500 terreinen van natuurorganisaties en particulieren met

vergunningtraject voor de bouw van een bio-

wordt onze opzet extra interessant als straks

ongebruikte historische vloeiweiden. Daar liggen dus grote

massacentrale op het terrein van de Stichting

de olieprijs weer gaat stijgen.”

kansen.”

Rentray in Rekken. Hier verblijven jongeren

Het project heeft een eigen website:

met ernstige gedragsproblemen. “Het wordt

www.waterparkhetlankheet.nl

een centrale van 1 MW. Van de rietvelden
komt slechts 100 tot 150 kilowatt, maar met
het hout van het landgoed komen we op
ongeveer 325 kilowatt. De rest komt van het
Waterschap Rijn en IJssel dat met een groot
probleem zit: de afvoer van bermmaaisel.
Kortom: een belangrijke economische basis
onder het waterpark en economische voordelen
voor partners in de omgeving.”
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Wetenschap en praktijk

Meten is weten
Het meten van de speling aan de schuiven van

van Leven met Water na over de praktische

de Oosterscheldekering geeft Rijkswaterstaat

oplossing van het voorgelegde watervraagstuk.

cruciale informatie over de staat van de unieke

Zo was bijvoorbeeld het schrijven van een proef-

kering. Meten is weten. Veel wetenschap bestaat

schrift over watermanagement in stedelijk gebied

bij de gratie van meetgegevens, de praktijk

uitstekend te koppelen aan het ontwerp van een

heeft ze nodig bij het oplossen van complexe

duurzame waterwijk.

watervraagstukken. Uitgangspunt van het kennis-

Uit de projecten van Leven met Water zijn veel

programma Leven met Water is de koppeling

nieuwe en bovenal duurzame relaties tussen

van wetenschap en praktijk. Wetenschap heeft

wetenschappers en mensen uit de waterpraktijk

de competentie een moeilijk vraagstuk te kunnen

voortgekomen. Het kennisprogramma geeft

analyseren, de praktijk kan die analyse vertalen

daarmee invulling aan de groeiende vraag naar

naar een bruikbare oplossing. Wetenschappers

praktijkrelevant onderzoek.

en waterbeheerders denken binnen de projecten
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Uitgekiend peilbeheer
garandeert toekomst
veenweiden
Laaggelegen veen is een oer-Hollands landschap met twee
problemen: het klinkt in en het is drassig. Om de veenweiden
te kunnen behouden, moeten de gebieden worden bemalen.
Dit versnelt echter de inklinking en trekt het onderliggende
brakke grondwater aan. Op de lange termijn loopt deze aanpak
dus vast. Bestuurders in bijvoorbeeld Zuid-Holland beseffen
dit maar al te goed, maar een andere aanpak is het nog niet
gekomen. Het Leven met Water-project ‘Waarheen met het
veen’ heeft experts gevraagd voor de westelijke veenweidegebieden verschillende ruimtelijke strategieën op te stellen,
inclusief de mogelijkheid van onderwaterdrainage. Door het
draineren van landbouwgebieden kunnen de slootpeilen
omhoog en blijft het toch mogelijk op het land te boeren.
De aanleg van onderwaterdrainage is kostbaar en daarom is
door het uitvoerende consortium van betrokken overheden,
belangenorganisaties en kennisinstellingen, ook een maatschappelijke kosten-baten analyse uitgevoerd.
Er zijn strategieën opgesteld voor ruimtelijke combinaties
van landbouw en natuur met zicht op de gevolgen voor water,
bodem, landschap en klimaat. Het waterpeilbeheer vormt
de basis voor een integrale aanpak
Deze kennis over de verschillende strategieën is door de
experts gebruikt tijdens de ontwerpfase van de herinrichting
van het gebied Bodegraven-Noord. De kennis is ingebracht
door gebruik te maken van een digitale ‘touch’ tafel. De kennis
uit dit project is ook gebruikt bij het opstellen van de Voorloper
Groene Hart, het gezamenlijke beleidsdocument van de
provincies Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland dat een
voorschot neemt op de provinciale structuurvisies.

Resultaat
Het Leven met Water-project ‘Waarheen met het veen’ heeft de discussies
over de toekomst van de westelijke

veenweidegebieden gestructureerd.
Ruimtelijke strategieën worden
geformuleerd vanuit mogelijke keuzes
voor landbouw, natuur, landschap,

waterbeheer en recreatie met inzicht
in de kosten-baten. Het project draagt
bij aan de actuele en toekomstige
beleidsvorming.
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Durven te dromen
over watersteden
Verstedelijking, extremere regenval, zeespiegelstijging en
bodemdaling zullen in de toekomst een grote invloed hebben
op het stedelijk waterbeheer. Zonder het te merken, maken
deze ontwikkelingen steden kwetsbaar en kan veel wateroverlast ontstaan. Het alternatief is om vroegtijdig in het proces,
bij nieuwbouw of herontwikkeling te investeren in veerkracht
van het watersysteem. Dit is opgepakt door een breed samengesteld consortium van overheden, kennisinstellingen en
bedrijfsleven. Dit consortium heeft als doelstelling van het
project ‘Transitie duurzaam stedelijk water’, verder gekeken
naar nieuwe concepten van stedelijk waterbeheer. De centrale
gedachte daarbij is dat het stedelijk watersysteem minder
afhankelijk wordt van het omliggend gebied.
Het consortium heeft, mede aan de hand van cases uit Japan
en Australië, drie nieuwe concepten uitgewerkt die een stad
minder kwetsbaar en meer zelfvoorzienend maken:
• watervoorziening – opvangen en bergen van regenwater;
• energievoorziening – onttrekken van warmte aan opper-

vlaktewater;
• wonen – creëren van nieuwe leefomgevingen, zoals water

wijken.
Als onderdeel van dit project van Leven met Water zijn ook
specifieke ontwerpen gemaakt voor duurzame waterwoonwijken,
zoals in Heerhugowaard. Verder is het concept van de drijvende
stad - Floating City - uitgewerkt. Het ontwerp voorziet in grote
drijvende koepelvormige structuren die met elkaar zijn verbonden door drijvende voetgangersbruggen en een drijvende
snelweg die is verbonden met andere steden. Een gedurfd
ontwerp van een waterstad dat veel publiciteit heeft getrokken.

Resultaat
Het project ‘Transitie Duurzaam
stedelijk water’ heeft bruikbare
concepten en concrete ontwerpen

opgeleverd voor duurzaam stedelijk
waterbeheer en watervoorziening.
Het project heeft veel enthousiasme
losgemaakt bij studenten en jonge

waterbeheerders die, samen met hun
buitenlandse collega’s, de vrijheid
hebben gekregen ‘out-of-the-box’ na te
denken over een heuse waterstad.
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Wim van Leussen
Senior beleidsadviseur Waterveiligheid bij
het ministerie van Verkeer en Waterstaat

“Wat we nodig hebben,
is uitvoeringswetenschap”

De spanning tussen wetenschap en
praktijk is ook in diverse projecten
van Leven met Water voelbaar geweest.
Wat hebben we daarvan geleerd waar we
in het waterbeheer mee verder kunnen?
Nou, behoorlijk wat, maar we zijn er
nog lang niet.
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Iemand die van nabij de ontwikkeling tussen wetenschap
en praktijk heeft meegemaakt in het waterbeheer, is Wim
van Leussen. Een dag in de week werkzaam als hoogleraar
Stroomgebiedbeheer aan de Universiteit Twente en op
de andere dagen werkzaam als senior beleidsadviseur
Waterveiligheid bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
Prof. dr. ir. Wim van Leussen maakt meteen duidelijk dat
hij van oorsprong een bèta-man pur sang is, vanwege zijn
studies wiskunde en mechanica en zijn werk als onderzoeker
bij het toenmalige Waterloopkundig Laboratorium. Later is hij
in Utrecht gepromoveerd in de ruimtelijke wetenschappen.
Bij Leven met Water was hij lid van de Kennismotor en
draaide hij mee in het project ‘Interactieve Uitvoering’.
“Tegenwoordig is de wetenschap in het waterbeheer totaal
veranderd. Vroeger was het hydraulica en hydrologie en een
heel klein beetje economie. Tegenwoordig zijn het vooral ook
de sociale wetenschappers die met hun brede blik hun kennis

“Door de ingewikkelde wateropgave zul je in
de uitvoeringspraktijk steeds meer tegen complexe
problemen aanlopen die je vooraf niet kunt voorzien”

in het waterbeheer inbrengen. Dat is logisch, want we praten
over veel complexere situaties dan vroeger. Maar de koppeling

Uitvoering

tussen sociale wetenschappers en de waterpraktijk gaat niet

Het belangrijkste is volgens Van Leussen dat

waterprojecten steeds ingewikkelder en wordt

meteen soepel. Ze moeten elkaar leren verstaan en wat de één

wetenschap en praktijk bij elkaar in een hok

de uitvoering ook steeds complexer.

van de ander mag verwachten, moet helder worden besproken.”

worden gestopt waar men projectmatig aan de

“Waar we in Nederland goed in zijn, is visie-

slag gaat, ondanks de taal- en cultuurverschil-

ontwikkeling en plannen maken. Dan gooien

len. “Een uitgangspunt van Leven met Water

we het op gegeven moment over de schutting

was juist het aan elkaar koppelen van weten-

en zeggen we: en nu de uitvoering. Door de

schap en praktijk. Dit is behoorlijk gelukt. Ik heb

ingewikkelde wateropgave zul je in de uitvoe-

gezien dat door gezamenlijk op te trekken er

ring steeds meer tegen complexe problemen

een brug geslagen wordt. Sommige water-

aanlopen die je vooraf niet kunt voorzien.

schappers passen wetenschappelijke inzichten

Daar hebben we in Nederland nog niet zo veel

toe in hun manier van werken. Probleem is

ervaring mee en daar heeft de wetenschap

wel dat je iets nodig hebt, een programma of

ook nog niet zo veel over nagedacht. Daarom

een zak met geld, dat wetenschap en praktijk

pleit ik voor een nieuwe tak in de wetenschap:

uitdaagt om gezamenlijk op te trekken.

uitvoeringswetenschap. Want hoe je de plan-

Vanzelf gaat dat niet.”

vorming vanuit verschillende domeinen gaat

Omdat waterbeheer met steeds meer andere

uitvoeren, is nog veel ingewikkelder dan

domeinen te maken heeft (zoals ruimtelijke

het spel waar we het bij Leven met Water de

ordening, stedenbouw, natuur), worden

afgelopen zes jaar over hebben gehad.”
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Projectenoverzicht

Aandacht voor veiligheid Jeroen Aerts
AquaRo Marjolein Reijnierse
Aquaterra-Nederland Jos Brils
Bestuurlijk schakelen in waterbeheer Dave Huitema
Beter bouw- en woonrijp maken Peter van Oppen
Bewoners aan de bak! Jan Spit
Bouwen met water Marjolein van Eijsden
Boven water komen Roel Valkman
Business cases economie van water Stijn Reinhard
COP Klimaat en stedelijk water Erik van Slobbe
Definitiestudie Kust en Zee Jaap Van der Vlies
Delft Spetterstad René van der Werf
Delta Award prijs Ruben Akkermans
Delta cities Jeroen Rijke
Delta Henriette Otter
Delta’s in tijden van klimaatverandering Ron Janssen
Deventer Uiterwaarden (DUW) Jaap Starkenburg
Dialoog over water in gebiedenbeleid Erik van Slobbe
Doorwerking van kennis Marleen Huysman
Eerst zuiveren dan bergen Adrie van der Werf
Grenzen aan participatie? Erna Ovaa
Guidelines for building in wet areas Chris Zevenbergen
Healthy Yangzte River Toine Smits
Het waterschap in de stad?! Bert Palsma
Hollandse Waterstad Marjo van Loon
Identificatie kennisvragen implementatie NBW Han de Wit
Institutionalisering van Sociaal Leren Erik van Slobbe
Instrumenten Wikipedia Theo Reijs
Interactieve uitvoering Eric Versteeg
Internationaal leren met water Roy Agterbos
International Student Design workshop Chris Zevenbergen
Jonas Ludolh Wentholt
Kennisontwikkeling stedelijk waterbeheer Hans Gehrels
Kennistransfer Blauwe Diensten Michelle Talsma
KNAC Erik van Slobbe
KRW-pilots voor gemeenten Katheleen Poels
KRW-verkenner Norbert Cremers
Leerarrangement Leven met Water Agnes Maenhout
Leerlijn water Olivier Bello
Leren van 100 miljoen NBW-projecten Frans van de Ven
Leven met afgekoppeld regenwater Niels van Oostrom
Leven met bagger Adriaan Slob
Leven met grondwater Roel Valkman
Leven met water op kleine eilanden Koos Groen

Leven met Water over de grens Dennis Moet
Leven met Zout Water Jouke Velstra
Magazine waterwonen Philip de Vreeze
MKBA in de regio Robert van Cleef
Monitoring Transities Acht voor Ruimte Marjan Minnesma
Nieuwe toekomst Goudse Poort Wim de Bruijne
Omgaan met overstromingsrisico’s Herman van der Most
Open Water Platform Nederland-Japan Roy Agterbos
Optimalisatie van vraagarticulatie en kennisuitwisseling over de effecten
van inundatie en waterberging Annemieke Smit
Perspectieven in waterbeheer Pieter Valkering
Platform natuurvriendelijke oevers Arie Reij
Platform Waterpraktijk Wim Drossaert
Portal water management Toine Smits
Procesontwerp RO Routekaart 2010-2050 Aalt Leusink
Proeftuin Plaspoelpolder Ton Rutjens
Randstad 2040 Nico Beun
Regelkader waterwonen Jeroen Singelenberg
Rijke Delta Tjard de Cock Buning
Simlandscape/waterwijzer Rob de Waard
Spaarkaart Ludo Boeije
Sponge Job Zuidas, water bij hoge dichtheid Maarten Claassen
Symbiose tussen veiligheid en natuur Toine Smits
Transities DSW Frans van de Ven
Urban Flood Management (UFM) Ellen Kelder
Van dreigend hoogwater tot evacuatie Bas Kolen
Van neerslag tot schade Mathijs Kok
Vervolg afwegingskader water, ruimte en klimaat Aalt Leusink
Waalweelde Toine Smits
Waardering in coproductie Jurian Edelenbos
Waarheen met het veen? Cees Kwakernaak
Water a way of life Lida Schelwald
Water Economie Roy Brouwer
Water en ervaringskennis Andre Oldenkamp
Water zijn nieuwe plek geven in de stad Hiltrud Pötz
Waterberging als ruimtelijke opgave Han Runhaar
Waterberging in de diepte Han Meijer
Watergame Haaglanden Ma––xim Knepflé
Waterrecreatie in de stad Tinco Lycklama à Nijeholt
Watertekens Arjen Buijs
Wetlands in het IJsselmeer Marc Beets
Wielwijk Ellen Kelder
Yerseke Rob de Waard
Zilte landbouw Texel Jelte Rozema
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Founding father Rein van der Kluit:

“Je kunt zien dat
de kennis toegepast
wordt”

“Bij de start van Leven met Water is meteen gezegd:
het gaat om de ontwikkeling van praktijkgerichte kennis en
heel Nederland is ons praktijklaboratorium. Dus om
ontwikkelde kennis die je direct kunt toepassen. Dat heb ik
altijd een heel sterk punt gevonden van Leven met Water.”

Rein van der Kluit is één van de oprichters van

met het veen’ en bij de plannen voor de IJssel bij

Leven met Water. In die tijd was hij directeur van

Deventer. En er zijn nog veel meer praktijkvoorbeelden.

de Unie van Waterschappen. Momenteel is hij Hoofd-

Het gaat niet alleen om de projecten zelf, maar ook

ingenieur-Directeur van de regionale dienst Zeeland

dat partijen die er niet aan hebben meegedaan,

van Rijkswaterstaat.

ontdekken: ‘verhip, zo kan het ook.’ En dat de kennis

“Voor mij houdt de start van het programma sterk

in mensen geborgd is.”

verband met het Nationaal Bestuursakkoord Water
van juli 2003. Dit was een vervolg op Waterbeheer 21

Netwerken

dat als kernpunt had dat wij de natuur niet naar onze

Dat we dus met water kunnen leven en wat dit betekent,

hand kunnen zetten, maar dat we moeten leren leven

is volgens Van der Kluit door Leven met Water nu

met water. En dat betekent anders omgaan met water.

helderder geworden. “Ook is breed het besef door-

Dat is een grote noodzaak. In de kennisparagraaf

gedrongen dat je water niet meer in je eentje kunt

van het Nationaal Bestuursakkoord Water wordt het

doen. Er is een groeiend besef dat waterbeheerders

ICES-KIS thema leven met water expliciet genoemd.

zich ook op andere terreinen moeten begeven,

Soms is het mooi als je meerdere petten op hebt:

bijvoorbeeld op dat van de ruimtelijke ordening, om

dan kun je zo’n concrete verwijzing makkelijker op

waterdoelstellingen te realiseren. Nu is het van groot

papier krijgen.”

belang dat alle kennis en ervaringen verder verspreid
worden door middel van brugateliers, workshops en

Kernbood sch a ppen

interactieve websites. Maar ook dat het enthousiasme

“Weliswaar past Leven met Water naadloos in het

in de hoofden en harten levend blijft. De netwerken,

doel van het Bestuursakkoord, toch vergde het bij de

zoals bijvoorbeeld leergemeenschappen, hebben een

start nog veel discussie om focus in het programma

grote rol om de vernieuwing levend te houden.

aan te brengen. Wetenschappers, praktijkmensen

In dat opzicht vind ik de leertafel belangrijk, maar ook

overheden en adviesbureaus deden aan die discussie

de doorvertaling naar het Hoger Beroepsonderwijs,

mee. Daar zijn we toen wel goed uitgekomen. Nu kun

zoals de Delta Academy. Het HBO is belangrijk, want

je constateren dat de drie kernboodschappen van

die levert de projectleiders van morgen. Tot slot: wat

Leven met Water ook in de praktijk zijn neergeslagen.

effectief is geweest, is dat de voortgang is geboekt

Je kunt zien dat het toegepast wordt, bijvoorbeeld op

door het zetten van veel kleine stapjes in plaats van

het landgoed Lankheet, bij ‘Waalweelde’, in ‘Waarheen

enkele grote schokkende stappen.”

Colofon

Dit is een uitgave ter gelegenheid

Vormgeving

van de afronding van het onderzoek-

insandouts design, Maassluis

programma Leven met Water.
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