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Voorwoord

lnleiding

Dit verslag vormt de afsluiting van het afstudeerwerk van het atelier Civic Space, behorend tot de
opleiding Urban Design & Planning aan de Techn ische Universiteit Eindhoven en is getiteld
"Grave(N)aar water". De titel heeft betrekking op het onderzoek dat is gedaan naar de relatie tussen
stedebouwkunde en water, waarbij maatregelen om ruimte voor waterberging te realiseren worden
ben ut om deze relatie een nieuwe invulling te geven. Door middel van dit onderzoek heb ik proberen
duidelijk te maken dat er meer dan alleen defensieve manieren bestaan in de omgang van de
Nederlandse steden met het waterrijke landschap. Door het water actief te betrekken bij de
stedebouwkundige opgave is het mogelijk diverse vormen van meervoudig ruimtegebruik te
realiseren, waarbij ruimte voor waterberging wordt gecombineerd met andere functies. Tijdens de
duur van het afstudeerwerk heb ik veel goede ideeen en adviezen mogen ontvangen van mijn
afstudeerbegeleiders, de heren Doevendans, Rutgers en Snijders. Tevens stuurden zij mij aan in de
juiste richting op lastige momenten, ik wil hen dan ook hartelijk bedanken voor hun bijdragen.
Daarnaast wil ik mijn dankbetuigingen uiten aan alle anderen die mij op weg hebben geholpen
ged u rende het onderzoek, zoals en kele medestudenten en medewerkers van de gemeente Grave.

De constatering is dat er steeds vaker problemen optreden met water in ons land. Door de
klimaatverandering die met grote waarschijnlijkheid optreedt, neemt de kans op plotselinge
stortbuien toe en ook de aanvoer van het rivierwater zal steeds grotere pieken gaan vertonen.
Daarnaast is er het feit dat het laaggelegen deel van Nederland steeds verder zakt en de zeespiegel
naar verwachting zal stijgen. Deze relatieve zeespiegelstijging noopt tot ingrijpen in de
waterbou wkundige verdedigingswerken en tot het geven van ruimte aan waterberging. Ook voor de
Nederlandse steden geldt dater een andere relatie tussen de stad en het water zal moeten worden
aangegaan. Veel steden liggen in metersdiepe polders, aan een rivier of aan de kust, veelal omdat dit
gunstige vestigingsplaatsen waren bij de stichting van de steden. Die historische band tussen de
steden en het water is tegenwoordig echter vervaagd, waardoor de aanwezigheid van het water tot
een probleem is geworden. Traditionele bouwplannen voldoen niet om het hoofd te kunnen bieden
aan deze nieuwe problematiek, er zijn nieuwe concepten nodig die daar wel toe in staat zijn. De
stedebouw kan hierin een belangrijke rol spelen, door nieuwe manieren van bouwen te ontwikkelen
en vastgeroeste ideeen te verwerpen of aan te passen.

Willem Leenders

September 2007

De reden dat er gekozen is voor dit onderwerp heeft enerzijds te maken met een persoon lijke
interesse voor water binnen de stedebouw. Daarnaast is het een zeer actueel onderwerp met een
hoge maatschappelijke relevantie en wetenschappelij ke waarde. De bescherm ing van Nederland en
haar steden tegen het water is van groot belang voor de inwoners van dit land. Bestaande (puur
defensieve) oplossingen voldoen niet meer en er zal een andere relatie met het water moeten word en
gezocht. Binnen de stedebouw leeft dit onderwerp, wat onder meer duidelijk wordt uit het
toenemendeaantal publicaties en symposia welke degenoemde problematiek als thema hebben.

Prob/eemstructurering
Teneinde de genoemde problematiek goed te kunnen ontleden en oplossingen aan te dragen, is
gedegen onderzoek nodig. Hiervoor zijn de volgende doelstelling en probleemstelling geformuleerd:
Doelstelling

Het doe/ van het onderzoek is inzicht verkrijgen in de historische band tussen steden en water in
Nederland in relatie tot de opkomende problematiek met wateroverlast, teneinde nieuwe manieren
te vinden om het watereen verbindende rolte laten spe/en in destedebouwkundige ontwerpopgave
Probleemstelling

Op welke wijze kunnen ingrepen ter voorkoming van wateroverlast warden aangewend om een
hernieuwde relatie te leggen tussen steden en water in Nederland?

Gehanteerde werkwijze
Om het opgestelde doel te bereiken wordt het onderzoek in drie delen uitgevoerd, die elk afzonderlijk
van elkaar zijn te lezen als een a pa rte studie, maar waartussen uiteraard wel een duidelijke koppeling
bestaat. Deel I van het onderzoek bestaat uit een literatuurstudie naar de historische relatie tussen
stedebouw en water. Dit deel vormt in feite het afrondende werkstu k van het Master 4 project, dat als
voorbereiding dient voor het afstudeerwerk. In deel II vindt onderzoek plaats naar de hedendaagse
omgang met het water in de openbare ruimte van de l\Jederlandse steden in relatie tot de
waterproblematiek. In het derde en laatste deel van het onderzoek worden de bevindingen uit de
andere twee delen tenslotte toegepast op een praktijklocatie. Volgens een vooraf opgezet
ontwerpproces wordt gezocht naar een manier om met gebruik van het water een hernieuwde relatie
tussen stad en landschap tot stand te brengen.

Samenvatting
De laatste jaren treden er steeds meer problemen op met water in Nederland, omdat er vaker
stortbuien plaatsvinden en de aanvoer van rivierwater steeds grotere pieken vertoont. Oak voor de
stedebouw heeft dit gevolgen, het traditionele bouwen in metersdiepe polders en achter hoge dijken
zal immers niet in staat zijn het hoofd te bieden aan deze waterproblematiek. Er is een omslag nodig
in het denken van een defensieve manier van bouwen naar een meer interactieve omgang tussen
water en stedebouw. In dit afstudeerwerkstuk warden nieuwe concepten en ideeen gepresenteerd
die bijdragen aan deze ontwikkeling. Het hier uitgevoerde onderzoek bestaat uit drie delen, waarbij
dee! I een literatuurstudie naar de relatie tussen stedebouw en water omvat. In deel II wordt
achterhaald welke mogelijkheden en beperkingen bestaan bij het inrichten van de open bare ruimte
in een gebied dat permanent of regelmatig onder water staat. Deze informatie wordt vervolgens in
deel III aangewend om voor een praktijklocatie een stedebouwkundig plan te maken waarbij water
een rol speelt in het zoeken naar een n ieuwe relatie tussen de stad en het omliggende landschap.

Deel 1
In deel I van het onderzoek wordt een zo breed mogelijk overzicht gegeven van de relatie tussen
steden en water. Op de eerste plaats wordt duidelijk dat de wateroppervlakten in de Nederlandse
steden geen op zich staande structuren zijn, maar onderdeel uitmaken van regionale
waternetwerken die in de loop der eeuwen zijn ontstaan. Het water heeft bij het ontstaan en groeien
van de steden vaak gediend als ordenend principe en heeft bovendien diverse functies gehad,
waarvan er enkele nag altijd bestaan. Het gaat om praktische functies zoals transport en handel,
sanitair gebruik en verdediging, maar bijvoorbeeld oak om water als beeldbepalend element voor
een stad. De laatste jaren is bovendien de cultuurhistorische functie van het water (her)ontdekt.
Nadat eind 19· eeuw en met name in de jaren na de Tweede Wereldoorlog veel stedelijke wateren
waren gedempt, kwam vanaf dejaren '70 van de vorige eeuw een mentaliteitsomslag op gang. Deze
resulteerde uiteindelijk in het stoppen van de dempingen en weer later in het ontgraven van
gedempte wateren. In het laatste decennium komen zelfs steeds meer ideeen tot stand waarbij
geheel nieuwe wateroppervlakten warden ingepast in bestaande stedelijke gebieden. Dit maakt
duidelijk dat de relatie tussen steden en water al eeuwenoud is en nog immer voortduu rt. Steden die
een dergelijke jarenlange interactieve band hebben met het water warden in het vervolg van het
werkstu k gety peerd als een waterstad.
Watersteden vindt men niet alleen in Nederland, over de gehele wereld zijn er plaatsen met een
eeuwenlange binding tussen stad en water. Wanneer de steden Amsterdam, Tokio en Venetie
bijvoorbeeld warden vergeleken, komt naar voren dat het water steeds zowel vriend als vijand is
geweest. Het water bracht vooruitgang, maar kon ook verwoesting aanrichten. Naast deze drie
steden zijn er wereldwijd uiteraard nag veel meer watersteden, waarvan de handelsstad en de
kuststad of badplaats de meest voorkomende exponenten zijn. Voor de meeste van deze steden geldt
dat hun relatie met het water recent is herontdekt en er warden volop nieuwe stedebouwkundige
plannen en projecten ontwikkeld diedaarop inspelen.
Het blijkt dus dat watersteden in vele vormen en op vele plaatsen voorkomen, voor de rest van deel I
van het onderzoek wordt echter voornamelijk ingegaan op watersteden in Nederland. De
geschiedenis van de Nederlandse watersteden is niet los te zien van de totstandkoming van ans land
als geheel. In iets meer als duizend jaar tijd is het Nederlandse landschap door de inwoners
omgevormd van een grotendeels onherbergzaam drassig gebied tot een vruchtbaar dichtbevolkt
land. Dit proces verliep echter n iet zonder problem en en vaak ginger weer land verloren, bovendien
zakte een groot deel van Nederland weg tot ver onder het waterpeil van de zee en de rivieren.
Technische innovaties en bestuurlijke organisatie zorgden er door de eeuwen heen desalniettemin
voor dat het land kon blijven bestaan en groeien bovendien. Van een traditionele defensieve houding
ten opzichte van het water verandert het waterbeheer in de 21 • eeuw langzaam maar zeker naar een
meer open benadering waarin het water meer ru im te krijgt.

~e s~orten watersteden die zijn gegroeid samen met de ontwikkeling van Nederland als geheel, zijn
1n dne groepen te ordenen, afgaande op het landschap waarin ze liggen. Er zijn kuststeden,
poldersteden en riviersteden en binnen deze globale indeling zijn diverse soorten watersteden te
onderscheiden door de eeuwen heen. De vroegste nederzettingen ontstonden op terpen en
zandruggen en later op de eerste dijken, oak de Hanzesteden behoren tot deze groep. Vanaf de 15·
eeuw ontstonden meer handelssteden, de economische bloei van Holland kwam hier direct uit voort.
Veel steden die tussen de 16° en 19· eeuw zijn gesticht, zijn militaire steden, bedoeld om de jonge
Nederlandse staat te beschermen tegen vijandige legers. Met het aanbreken van de industriele
revolutie ontwikkelen zich, vaak uit de oude nederzettingen, nieuwe handelssteden met grate
havens. Tegelijkertijd komen er badplaatsen tot stand, waar de steeds mobieler geworden bevolking
uit de steden zich kan komen ontspannen. De periode na de Tweede Wereldoorlog staat in het teken
van grootschalige nieuwbouwwijken, waar steeds vaker water in wordt verweven. De overgang
tussen de 20· en 21 • eeuw kenmerkt zich door een hernieuwde aandacht voor water in de stad.
Stedelijke dokken en havenfronten warden herontwikkeld en van wonen aan het water wordt de stap
gemaakt naar wonen op het water. De waterstad in Nederland staat volop in de kijker en dit zal in de
nabije toekomst zo blijven, gezien het grate aantal initiatieven dat wordt ontplooid om de band
tussen de steden en het water verder te versterken.

Deel 11
De genoemde recente ontwikkelingen warden in deel II van dit werkstu k nader onderzocht. Vanaf de
bouw van de eerste grootschalige nieuwbouwwijken wordt in de ontwerpen daarvan water verwerkt.
Van op zich staande structuren zeals vijvers en fonteinen tot complexe ge·lntegreerde watersystemen
komen voor. De rol van water in n ieuwbouwplannen is steeds belangrijker geworden en niet a Ileen
omdat wonen aan het water populair is bij bewoners . Er bestaat oak een zekere noodzaak om water
een prominente plaats te geven in het ontwerp, gelet op de eerder genoemde toenemende
waterproblematiek. Niet alleen ontwerpers spelen hier daarom op in, oak de overheid spitst haar
beleid meeren meertoe op het verweven van water in ruimtelijke plannen.
Bij het ontwerpen van een woonwijk waarin water een prominente rol krijgt, is het van belang te
weten hoe dit zich manifesteert in de openbare ruimte van een dergelijke wijk. Het maken van een
stedebouwkundig plan in een waterrijk gebied vereist dater rekening dient te warden gehouden met
de landschappelijke geschiedenis van dat gebied. Bij de inrichting van de openbare ruimte moet
daarnaast gelet warden op de veiligheid. Dit dient te gebeuren op een wijze die voorkomt dat mensen
ongewild te water raken en tegelijkertijd het contact tussen het water en de woonomgeving in stand
houdt. Een waterrijke open bare ruimte vergt ook een intensievere vorm van beheer, door de
bewoners hierbij te betrekken, wordt meer binding gekweekt tussen hen en hun woonomgeving.
Door rekening te houden met deze en andere factoren kan een ontwerp tot stand komen waarin
waterberging kan warden gecombineerd met de functies bebouwing en infrastructuur (occupatie),
recreatie en natuurontwikkeling. Het water krijgt dan een verbindende rol en brengt deze
verschillende stedelijke en landelij ke functies samen.
Voor elk van de genoemdefuncties bestaan ontwerpcomponenten, die op verschillende manieren zij n
samen te smeden tot een totaalontwerp van een waterwijk. Voor de constructie van woningen en
infrastructuur is een groot scala aan technieken voorhanden, die ervoor zorgen dat bebouwing op
elke denkbare positie ten opzichte van het water mogelijk is. Voor wonen in de nabijheid van water tot
wonen op het water en alles daartussen zijn er al bestaande modellen en concepten ontwikkeld. De
meest gebruikte soorten waterwoningen zijn dijkwoningen, terpwoningen, waterdichte woningen en
drijvende woningen. Met name voor deze laatste soort woningen zijn er veel innovatieve concepten,
waarbij oak de infrastructuur is aangepast aan de opzet van een wijk bestaande uit dergelijke
woningen. Voor de functie waterberging richten de ontwerpcomponenten zich op het vergroten van
de waterbergingscapaciteit van gebieden . Daarbij is het oak van belang om de ruimtelijke kwaliteit
van de overstroombare gebieden te waarborgen . Alleen letten op de technische aspecten van
waterberging is onvoldoende, het behouden en versterken van het karakter van het gebied is
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eveneens essentieel. De functie natuurontwikkeling mag niet ten koste gaan van de veiligheid in een
gebied dat oak voor waterberging en wonen gebruikt wordt. Toch zijn er genoeg
inrichtingsmogelijkheden voor deze functie, onder andere het aanleggen van natuurvriendelijke
oevers en het toepassen van specifiek op dit soort gebieden toegespitste vormen van beheer. Op
recreatie gerichte ontwerpelementen in waterrijke gebieden kunnen gericht zijn op zowel intensief
als extensief gebruik van de ruimte. Voor elk van de genoemde functies afzonderlijk bestaan al
plannen en projecten, het combineren van de functies is echter nag niet in de praktijk gebracht.
Enkele mogelijke algemene manieren waarop dit wel zou kunnen, zijn gepresenteerd aan de hand
van een aantal impressies op verschillende schaalniveau's.

Deel III
In het laatste deel van het onderzoek wordt specifieker ingegaan op het zoeken naar manieren
om verschillende aan waterberging gerelateerde stedelijke en landschappelijke voorstellen te
koppelen. De opgedane kennis uit deel I en II wordt benut en toegelicht aan de hand van een
praktijkvoorbeeld. Het gebied dat daarvoor is uitgekozen, bestaat uit de gemeente Grave en de
directe omgeving daarvan. Grave is een oude militaire vestingstad in het noordoosten van NoordBrabant en ligt aan de Maas. De stad is in de 12 eeuw ontstaan als een burcht op een zandheuvel
in een moerassig gebied langs de rivier. Vervolgens werd de stad uitgebouwd tot vestingstad, wat
zij bleef tot de ontmanteling van de wallen eind 19· eeuw. Het duurt echter tot na de Tweede
Wereldoorlog voordat er nieuwe groei plaatsvindt in de vorm van nieuwbouwwijken. Recente
ontwikkelingen richten zich naast inbreiding op een nauwer contact tussen de stad en het water.
Een karakteristiek van Grave is de aanwezigheid van de brug met stuw over de Maas. Oak de
opbouw van de stad is kenmerkend en valt te omschrijven als een binnenstedelijke kern
waaromheen de nieuwbouwwijken als scherven liggen. De relatie tussen Grave en haar omgeving
wordt gekenmerkt door het feit dat de bebouwing grotendeels afgeschermd is van het
omliggende landschap.
De tegenwoordig verzwakte historische band tussen Grave en het omliggende landschap was in het
verleden wel sterk aanwezig. Er zij n twee historische relaties aanwijsbaar waaruit dit blijkt. De eerste
relatie heeft te maken met het ontstaan van de stad, hetgeen direct verband houdt met de
eigenschappen van de omgeving. De stad en het waterrij ke natuu rlijke rivierlandschap vloeien in
elkaar over. De tweede historische relatie heeft te maken met de periode dat Grave als vestingstad in
een verder open landschap was gelegen. De vestingwerken word en gedragen door het water en het
water uit de Maas en andere rivieren wordt actief deel van de stad, waardoor het landschap als het
ware de stad wordt ingetrokken. Na ondermeer het slechten van de wallen en de kanalisatie van de
Maas begint de eeuwenoude relatie tussen de stad en het landschap scheuren te vertonen. Dit wordt
in de 20· eeuw versterkt door het plaatsen van in zichzelf gekeerde nieuwbouwwijken om de oude
kem heen. Tegenwoordig zijn daardoor zowel de historische relaties tussen de stad en het landschap
en tussen de stad en het water nauwelijks meer aanwezig. Voor het zoeken naar een hernieuwde
relatie zal, net als bij de eerste twee relaties, water een rol spelen. De noodzaak voor meer
waterbergingsruimte wordt daarbij aangegrepen om het water te laten optreden als intermediair
tussen stad en landschap en hun gezamenlijke geschiedenis. In de hernieuwde derde relatie draagt
water de structuur van zowel de stad als het landschap. Ge'fsoleerde elementen word en verbonden en
doordat de wijken contact maken met het water openen zij zich naar de omgeving . Historische
structuren warden opgenomen in het nieuwe waternetwerk en kunnen weer (deels) warden hersteld,
zodat degeschiedenis van het stedelijke en landelijke gebied zichtbaar wordt.
Met de hernieuwde relatie als basis wordt een conceptplan gemaakt dat zal leiden tot een visie voor
Grave en omgeving. In het concept wordt rekening gehouden met de specifieke kwaliteiten die
aanwezig zijn in het gebied en met het beleid dat betrekking heeft op de stad en het omliggende
landschap. Kernpunten zijn het zichtbaar maken van de historische structuur van de vestingwerken,
het openen van de nieuwbouwwijken naar de omgeving en het contact leggen tussen binnen- en
buitendijks land. Een netwerk van wateroppervlakten zorgt vooreenheid. Om te komen tot een visie
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modellen zijn geen uitwerking van het concept, maar een hulpmiddel om te onderzoeken welke
ingrepen wel en niet mogelijk zijn in het gebied.Bij dat onderzoek wordt per model gelet wat de
mogelijkheden en beperkingen zijn op verschillende schaalniveau's, bij hoog en laag watersituaties
en voor de functies occupatie, natuurontwikkeling, recreatie en waterberging. Na het beoordelen van
de modellen warden de bruikbare elem en ten meegenomen naar de visievorm ing. Centraal in de visie
staan de begrippen historie en identiteit. Stedebouwkundige ingrepen op de raakvlakken tussen
binnendijks en buitendijks gebied en tussen stedelijke en landelijk gebied zorgen voor een
hemieuwde onderlinge relatie tussen deze gebieden. Bij die ingrepen is water het middel dat zorgt
voor samenhang en binding. Gelet op de omvang van de voorgestelde ingrepen en de
uitvoeringskosten dient de visie te warden opgevat als een gewenst toekomstbeeld voor een termijn
van 30 tot 40 jaar. De uitvoering kan in fasen plaatsvinden en het gebied als geheel is op te delen in
en kele deelgebieden.
Een van deze deelgebieden bestaat uit de oude binnenstad met de restanten van de vestingwerken
en het gebied ten noorden daarvan . Dit gebied wordt verder uitgewerkt tot een ontwerp op
wijkniveau, om te illustreren op welke wijze de uitvoering van de visie mogelijk is . Het gebied ligt
deels buitendijks en wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van de jachthaven van Grave, een
vervallen bedrijventerrein en de uiterwaard. De gemeente heeft voor dit gebied zelf een plan
ontwikkeld, waarin men voor een groat deel streeft naar dezelfde punten die in de gepresenteerde
visie centraal staan. In de ruimtelijke vertaling hiervan zijn deze punten echter nauwelijks nag
zichtbaar, wat ondermeer ge't11ustreerd wordt door het feit dat het zichtbaar maken van de
vestingstructuur gebeurt door n iet meer dan het graven van enkele onopvallende sloten. Daarom
wordt in dit werkstuk een alternatief ontwerp gemaakt, waarin de uitgangspunten uit de visie
ruimtelijk meerzichtbaar warden. In het on twerp warden de historische structuren van de stad en het
landschap gebruikt om een overlap tussen het binnendijkse en buitendijkse gebied te
bewerkstelligen. Deze structuren warden gedragen door het water in de vesting en in nevengeulen
van de Maas in de uiterwaard. Het havengebied vormt de schakel tussen de binnenstad en het gebied
ten noorden daarvan. Nieuwe buitendijkse bebouwing wordt spaarzaam ingepast, waardoor deze
maniervan bouwen een exclusief karakter krijgt.

Tot slot
De resultaten van het onderzoek maken duidelijk dat door gebruik te maken van water als
intermediair tussen de stad en het omliggende landschap, een hemieuwde relatie mogelijk is en
het bebouwde gebied zich weer opent naar de omgeving. De noodzaak voor ingrepen ter
voorkoming van wateroverlast is daarbij gebruikt om verschillende stedelijke en landschappelijke
functies aan elkaar te koppelen en met elkaar te verweven. De onderzoeksresultaten zijn
vertaalbaar naar vergelijkbare plaatsen in Nederland waar een gelijksoortige problematiek speelt.
Daarnaast biedt het onderzoek aanknopingspunten voor aanverwant onderzoek. Een aspect dat
daarbij bijzondere aandacht verdient, is om de problematiek op een grater schaalniveau te
onderzoeken. Verschillende projecten zijn daarbij gerelateerd aan het overal aanwezige water, dat
zodoende als een raamwerk kan dienen om diverse plannen aan elkaar te koppelen. Ontwerpers
en beleidsmakers kunnen leer trekken uit het onderzoek door af te stappen van het idee om
woningbouw af te schermen van het water. Het combineren van wonen met waterberging en
andere functies biedt meer potenties in de toekomst. Pragmatische plannen voor waterberging en
ruimtelijk kwalitatief hoogstaande ontwerpen kunnen op die manier samen zorgen voor een
duurzaam Nederland.

Vooronderzoek
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Inleiding de waterstad
In veel steden neemt water een prominente plaats in. Vaak
wordt dat stedelijke water gezien als een onderdeel van de stad
dat een algemene visuele meerwaarde biedt, of juist als een
specifiek kenmerk dat onlosmakelijk aan het herkenningsbeeld
van een bepaalde stad is verbonden, zoals een rivier. Ook zijn er
dikwijls puur functionele associaties, wanneer men
bijvoorbeeld kijkt naar de waterhuishouding in de stad. Dan
weer roept water herinneringen op aan het verleden, en in
datzelfde verleden had men waarschijnlijk ook weer andere
opvattingen over het water in de stad. Kortom, er bestaat een
stortvloed aan relaties tussen steden en water, en deze relaties
veranderen door de tijd heen en nemen in belang af of juist toe.
Teneinde meer helderheid te verschaffen aangaande dit
onderwerp, zal in dit deel van het onderzoek geprobeerd
worden een zo breed mogelijk overzicht te geven van de relatie
tussen de stad en het water.

1

Water en de stad

Nederland behoort tot de stroomgebieden van de grote
rivieren, echter daarnaast is ons land ook opgedeeld in een
aantal kleinere deelstroomgebieden met gebiedsspecifieke
eigenschappen (Uit: Minder blauw op straat, 2002, pp.33-34).
De wateroppervlakten in de steden maken evengoed deel uit
van die stroomgebieden als het water in het landelijke gebied.
In het verleden was het vaak het geval dat wanneer een stad
groeide de waterstructu ur van het voormalige open gebied
geheel in de stad werd ingepast. Sloten werden dan
omgevormd tot grachten. Op die manier kon het bestaande
afwateringssysteem op dezelfde manier blijven functioneren.
Dit was zeker in de laaggelegen poldergebieden van groot
belang om de voeten droog te houden. In steden waar een
rivier doorheen stroomt, is het visueel het meest duidelijk dat
het water in de stad geen stilstaande en gesloten geheel is,
maar deel uit maakt van een groter netwerk. Echter ook in
steden waar de doorstroming van het water minder direct
zichtbaar is, is dat toch het geval. In hooggelegen gebieden
stroomt het water langzaam van hoog naar laag, ook door de
stad. Voor gebieden onder de zeespiegel geldt een zelfde
verhaal, a Ileen gaat het water daar van laag naar hoog. De
doorstroming in Hoog-Nederland is meer natuurlok, in LaagNederland helpt de mens daarbij.

l.l

Stedelijk water

Onder stedelijk water wordt in feite al het water verstaan dat
een plaats heeft gekregen in het stedelijke weefsel. Het gaat om
zowel natuurlijke wateroppervlakten (rivieren, beken, meren
en dergelijke) als om door de mens aangelegde structuren
( onder andere kanalen, vaarten, vijvers). Ook ondergrondse en
overklu isde stromen word en gerekend tot stedelijk water,
zaken als waterleidingen en rioleringsstelsels echter niet.

niet zo ...
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1.1.1 De stad in het netwerkvan water
De wateroppervlakten in de Nederlandse steden zijn meestal
geen losstaande structuren, maar maken deel uit van regionale
waternetwerken die door de eeuwen heen ontstaan zijn . De
geschiedenis hiervan komt uitgebreid aan bod in het hoofdstuk
over watersteden in Nederland. Hier zal word en uiteengezet dat
het stedelijk water geen gesloten systeem vormt, maar
onderdeel is van een groter waternetwerk en dus niet los
daarvan kan worden beschouwd.

... maar zol Trek de BLAUWE grensl
CHAii IHGI WATERS: vasthoud o en 1ct1aanhaudcn
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Chaining waters [2]

Wanneer bij het kijken naar een stad wordt ingegaan op de
aanwezigheid van water, is het van belang daarbij een aantal
zaken in ogenschouw te nemen . Het is op de eerste plaats goed
om te weten hoe de wateroppervlakten in de stad in relatie staat
tot het regionale waternetwerk . Ten tweede zullen de functies
van het stedelijk water dienen te worden belicht en tenslotte is
het van belang om te weten hoe de inwoners van de stad met
het water in hun omgeving omgaan. Deze punten komen eerst
in dit hoofdstuk aan bod. Daarna zal nog worden duidelijk
gemaakt wat precies wordt verstaan onder een "waterstad".
Het is immers te eenvoudig om elke stad waar water aanwezig
is meteen een waterstad te noemen.

1

Deelstroomgebieden in Nederland [ 1]

..

Het ordenend principe van de watersystemen wordt vaak
onvoldoende onderkend, dat geldt zeker voor de stad. In
vroeger tijden werd zoals gezegd het watersysteem van het
landelijk gebied in de stad opgenomen bij uitbreiding, in de loop
van de 20· eeuw was dit niet meer het geval. Hierdoor
ontstonden op den duur problemen als een verstoorde
waterbalans, onvoldoende doorstroming en stankoverlast
(Poortvliet, 2002, pp.464-471). Door de aanleg van riolering
werd het beheer van het oppervlaktewater steeds verder
verwaarloosd. Pas de laatste decennia breekt het besef doordat
het stedelij k waterbeheer op een an dere man ier moet word en
aangepakt. Het water in de stad wordt nu steeds meer
beschouwd als een onderdeel in de gehele keten, wat leidt tot
betere resultaten in waterbeheer. Een voorbeeld van een
strategie voor een duurzaam regionaal watersysteem is dat van
"chaining waters". Hierbij zet een coalitie van waterschappen,
drinkwaterbedrijven en regionale besturen zich in voor een
water en ruimte concept in de Randstad. Dit concept past in de
zogenaamde strategie van de 2 netwerken S2N (een
waternetwerk en een verkeersnetwerk) en h iervan is een
uitwerking gemaakt voor de Randstad en het Groene Hart. Op
dit moment wordt goed bruikbaar water van uit de grote rivieren
om de Randstad heen geleid en verdwijnt het in zee.
Tegelijkertijd wordt er drinkwater aan de duinen ontrokken,
waardoor deze uitdrogen en verzilten. Het concept van
Chaining waters biedt een alternatief voor deze tegenstrijdige
situatie. Het water uit de grote rivieren wordt het Groene Hart in
geleid en daar vastgehouden, waarna het gebruikt kan worden
als drinkwater.

Bij voorkeur wordt het water vastgehouden op de grens tussen
stad en land, zodat het voor beide benut kan warden en
meehelpt het Groene Hart beter af te bakenen (Aalbers en
Jonkhof, 2003, pp.73-85). Dit voorbeeld maakt duidelijk dater
een verandering gaande is in het denken over water in de stad.
Het water kan van nut zijn voor een veel grater gebied dan
a Ileen de stad zelf en ook de stad zelf profiteert hiervan.

1.1.2 Functiesvan stedelijkwater
Het water in de steden heeft door de eeuwen heen een aantal
functies vervuld, waarvan sommige nog altijd relevant zijn en
andere meer naar de achtergrond verdrongen zijn. Bepaalde
functies uit het verleden zij n nu zelfs totaal verdwenen.
Waterhuishouding
In de vorige paragraaf is reeds aan de orde gekomen dat de
grachten en vaarten in de stad vroeger vaak sloten waren
geweest. De reden dat men sloten heeft gegraven in het
landelijke gebied is om de grondwaterstand te ku nnen verlagen
en overtollig water af te voeren. De grachten in de stad werken
in feite volgens hetzelfde principe. Dit is wellicht de
belangrijkste functie die het water in de stad heeft en heeft
gehad. Zeker voor de hedendaagse versteende stad geldt dat
regenwater weinig ruimte heeft om in de bodem te kunnen
infiltreren. Een goede waterh uishoudkundig systeem is daarom
onontbeerlijk. Vanaf het ontstaan van de steden tot nu toe is
deze functie altijd relevant geweest. Gezien de verwachte
toename van neerslag en vooral van plotselinge stortbuien is
het voor een stad tegenwoordig wellicht nodig om waar
mogelijk nieuwe stedelijk water in te passen.
Verdediging
In de late Middeleeuwen volstond een aarden wal alleen niet
meer om de stad te beschermen tegen vijandelijke legers. Er
werden daarom steeds vaker ook buitengrachten en singels om
de stad heen gelegd . Dit geldt voomamelijk voor de steden in
Laag-Nederland. Vanaf de 16 ' eeuw werden de
verdedigingsstelsels steeds complexer van aard en werden
rand veel steden de bekende stervormige wallenstelsels
aangelegd, afgekeken naar Italiaans voorbeeld. Deze stelsels
bestonden over het algemeen uit een stervormige wal met
ravelijnen (uithammen voor de kanonnen ), bastions en glaces
(vlakke hellingen aan de rand van het verdedigingswerk). De
gehele structuur bestond zodoende uit schillen en tussen twee
schillen in werd vaak een gracht uitgegraven. Vaak maakten de
waterstelsels om een stad ook nog deel uit van een waterlinie of
stelling, waarbij gebiedsinundatie er in geval van oorlog voor
moest zorgen dat de vijand zijn opmars moest staken (Smoak,
1984 ). Tegenwoordig is deze militaire functie niet meer
relevant. De verdedigende functie van het water kan ook
betrekking hebben op de bestrijding en voorkoming van brand.
Het water kon als bluswater warden benut en de grachten als
bufferzone tussen stadsdelen, zodat het vuur minder snel om
zich heen kon slaan. In deze zin kan het water in de stad nog
steeds een verdedigende functie vervullen.

De trekschult vormde lange tijd het belangrljkste vervoenniddel
tussen st:eden [ 5)
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Be'lnvloeding van het grondwaterpeil door sloten
en g ra chl'en I 3)

Transport en handel
In de tijd dat de kwaliteit van de landwegen in ons land nog te
wensen overliet, waren de waterwegen de belangrijkste
infrastructurele verbindingen. Dat gold voor binnen de stad,
maar in grotere mate nog voor de verbindingen tussen steden
onderling. Het vervoer over water vond buiten de stad via
trekschuiten plaats en ging voor die tijd relatief snel, ook omdat
het waterwegennet wijd vertakt was. Dit net bestond
voornamelijk uit kanalen, trekvaarten, turfvaarten en de
bevaarbare rivieren (Van der Waud, 1987). In de stad zelf werd
het vervoer voortgezet over de grachten naar de havens en
kades, waar de feitelijke handel dan plaatsvond. De kades
waren het verlengstuk van de rijen pakhuizen erlangs en
vormden daarmee een een heid. Tegenwoordig is de
transportfunctie van het water binnen de steden marginaal. Op
de kanalen en rivieren buiten de stad vindt nog wel transport
plaats, alleen heeftdeze een veel grootschaliger karakter.
Sanitair gebruik
De grachten en rivieren in de stad werden voor de komst van
riolering en waterleiding ook veelvuldig in gebruik als sanitaire
voorzien i ng. Men d ron k het water en gebruikte h et ender
andere ook om afval(water) in te lozen en kleding te wassen .
Waterputten konden niet overal aan de vraag naar drinkwater
voldoen en drinkwater in kruiken uit het buitenland waren
a Ileen voor de allerrijksten weggelegd . Aan het eind van de 19"
eeuw werden in steeds meer steden waterleidingen aangelegd
en kwamen er rioleringsstelsels tot stand. Het vervuilde
oppervlaktewater werd namelijk steeds vaker in verband
gebracht met allerlei ziektes en epidemieen. Als wasplaats en
loosplaats voor afval werd het water nog wel langere tijd
gebruikt, vooral door bedrijven (Jansen, 1984 ). Heden ten dage
is ook het gebruik van het water in dit opzicht afgenomen, wat
de waterkwaliteit ten goede is gekomen. De Wet
Verontreiniging Oppervlaktewateren uit 1969 heeft hier veel
aan bijgedragen.

'
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Naarden als voorbeeld vaneen s!Ervormige vestingstad [4]

De aanleg van een riool rond 1900
[6)
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Recreatie
Dit is vandaag de dag een van de belangrijkste functies die het
stedelijke water nog vervult. De recreatieve functie van het
stadswater is tegelijk ontstaan met de aanleg van de singels om
de steden heen. In tijden van vrede kon men hier de drukke en
vuile stad ontvluchten en een wandeling maken langs hetwater.
Nu wordt het water gebruikt als jachthaven en voor
rondvaarten en kadeactiviteiten. Waterfietsen, kanoen en
roeien zijn daarnaast ook vormen van gebruik die de laatste
jaren in opkomst zijn. Ook in bevroren toestand is het stedelijke
water al lang in gebruik voor schaatsen en andere ijsgebonden
recreatieve doeleinden. Behalve de genoemde actieve vormen
van waterrecreatie kunnen ook zaken als langs het water
gelegen terrasjes gerekend worden tot recreatief gebruik van
het stedelijke water.
Beeldbepalende functie
De tot nu toe genoemde functies hebben voor het merendeel
een functioneel karakter. Het water in de stad heeft echter vaak
ook een belangrijk aandeel voor het beeld van die stad. Een
gondelier varend over een kanaal roept onmiddellijk het beeld
op van Venetie, net zoals dat geldt voor het beeld van
Amsterdam, dat onmiddellijk herkend wordt bij het zien van
grachtenpanden, grachten en bruggen. Ook het noemen van de
naam van een rivier of meer roept vaak onmiddellijk associaties
op met een bepaalde stad. De Seine, dat is Parijs, zoals de Tiber
in een zin wordt genoemd met Rome en Lake Michigan hoort bij
Chicago. Daamaast zijn veel steden herkenbaar aan hun
silhouet, gezien vanaf het water. Het beeld van Manhattan met
zijn kenmerkende torens op de achtergrond is alleen compleet
met het water van de Hudson rivier op de voorgrond. Andere
voorbeelden zijn de bekende afbeeldingen van silhouetten van
Nederlandse steden, gezien vanaf het water waaraan ze liggen.
De beeldbepalende functie van het water is door de eeuwen
heen relevant geweest en wordt nog steeds aangewend om
st eden herken baar te m aken.
Cultuurhistorie
Een functie die aansluit bij de voorgaande en tegenwoordig als
een belangrijk en waardevol aspect van de stad wordt ervaren,
is de cultuurhistorie. Echter vooral in de eerste decennia na
WOii werd hier heel anders over gedacht. Men wilde
vernieuwing en veel oude gebouwen in de binnensteden
moesten plaats maken voor nieuwbouw. Ook werden veel
wateroppervlakten gedempt ten behoeve van wegenaanleg,
waarover meer in de volgende paragraaf. Aan het eind van de
jaren '70 ziet men in dat men in feite bezig is de eeuwenoude
geschiedenis van de steden uit te wissen en worden
cultuurhistorische waarden steeds belangrijker. Ook bij de
overheid brak dit besef door en in de Nota Belvedere u it 1999
spreekt zij zich uit over de vraag hoe de identiteit en diversiteit
van het stedelijke en landelijke landschap gewaarborgd kunnen
blijven in de toekomst en welke financiele en bestuurlijke
m iddelen zij hiertoe za I inzetten. Ook het water in de stad wordt
daarbij gezien als een elementair onderdeel van het
Nederlandse stedelijke landschap.
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Zeker in combinatie met de waterhuishouding zal de
cultuurhistorische functie van het water bepalend zijn voor het
functioneren en het aanzien van de steden in de toekomst (Uit:
Not a Belvedere, 1999).

1.1.3 Dempingen en ontgravingen
In direct verband met de genoemde mentaliteitsomslag in de
jaren '70 van de vorige eeuw staan de projecten die sindsdien
zijn opgestart om verdwenen stedelijk water terug te brengen.
Voordat er zal worden ingegaan op de ontgravingen, komen
eerst de dempingen aan bod die in het verleden hebben
plaatsgevonden. Het water in de stad verdween ten slotte n iet
zonder reden.

•
Een jachtha ven nabij de btnnensldcl (7)

•
Nijmegen gezien vanaf de Waal, direct herkenbaar door het Valkhof en
de St. Stevenstoren [8]

Het beeld van de Hollandse
binnenstad als culb.Jurhistorisch
erfgoecl (9]

•

Het dempen van de stede/ijke wateren
Er bestaat een tweetal perioden waarin bijzonder veel
wateroppervlakten werden gedempt. De eerste periode van
grote aantallen dempingen is in de laatste 4 decennia van de 19·
eeuw. Door de aan leg van riolering verloren een groot aantal
afwateringssloten en achtergrachten hun functie en deze
werden massaal gedempt. Aan het begin van de 20· eeuw
waren vrijwel alle voormalige open riolen verdwenen. De
invoering van de Vestingwet in 1874 droeg ook bij aan het
aantal dempingen. Veel steden braken namelijk hun
verdedigingswerken af en op die manier verdween ook het
water in de singels. Op sommige plaatsen werd het water in
parken verwerkt, maar het meeste verdween. Nadat de
grootste hygienische problemen zij n opgelost, vindt er ook een
afname plaats van het aantal wateroppervlakten in de stad dat
wordt gedempt. Vaak werden er ook grachten overkluisd, dat
wil zeggen dat ze voortaan ondergronds lie pen. De Bin nendieze
in 's-Hertogenbosch is hiervan een bekend voorbeeld. Wanneer
een gracht of haven echter overkluisd of versmald werd, was
het risico op totale demping wel groter.

'
De demping van de Steigersgracht in Rotterdam (10) en het reeds gedempte
Rokin in Amsterclam (11]
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De tweede periode waarin veel water in de steden gedempt
werd, was in de wederopbouwjaren na WOii. Zeals eerder al
gezegd wilde men van het verleden af en de stad opnieuw
opbouwen, vooruitgang stond voorop. Dit hield ender andere in
dat men graag grote brede wegen tot in de binnenstad wilde
laten reiken en er veel parkeerplaatsen bijkwamen. De ruimte
die hiervoor nodig was ging vaak ten koste van de grachten en
havens. Zo werd in Utrecht in 1972 de Catharijnesingel
gedempt voor een nieuwe brede verkeersweg, in Haarlem werd
in 1969 een aantal singelgrachten drooggelegd ten behoeve
van een nieuwe weg die het centrum moest ontsluiten en in
1972 wordt in Leiden de Trekvliet gedempt voor een
tweebaansweg. Een andere argument dat wordt aangedragen
om grachten te dempen is het du re onderhoud van kademuren
en bruggen en stankoverlast veroorzaakt door stilstaand water
(Smock, 1984 ). Het verschil met de eerste dempingsperiode is
dater nu veel grote en vaak beeldbepalende wateroppervlakten
verdwijnen. In de 19• eeuw waren het vooral kleinere
zijgrachten en dergelijke. Nadat in de jaren '60 het aantal
dempingen op zijn hoogtepunt is gekomen, neemt de behoefte
aan nieuwewegen in de stad af. Bovendien ontstaat ervanuit de
samen leving weerstand tegen de vele dempingen, hierop zal nu
verder worden ingegaan bij het kijken naar de ontgravingen die
de laatste 10tot15jaar plaatsvinden.
Het ontgraven van stedelij ke wateren
In de jaren '70 komt het vooruitgangsdenken ender druk te
staan, mensen willen niet langer allerlei megastructuren in hun
stad, maar streven naar kleinschaligheid. Water in de stad
wordt niet meer als last ervaren en het aantal dempingen neemt
af tot er uiteindelijk geen meer plaatsvinden. Deze
mentaliteitsomslag treft uiteindelijk ook de stedebouw en het
water in de stedebouw wordt in dejaren '80 en '90 herontdekt.
De auteurs Meyer, Hooimeijer en Nienhuis dragen hiervoor een
viertal oorzaken aan:
•

•

•

•

Maatschappelijke protesten tegen het verdwijnen van
complete ecologische systemen, met name op de grens
tussen zoet en zout. Dit leidt tot de aan leg van de met
beweegbare deuren uitgeruste Oosterscheldedam, die
de getijdenwerking niet verhindert zeals de andere
dammen dat wel doen
Maatschappelijke protesten tegen dijkverzwaringen in
het rivierengebied. Doordat de dijken breder en hog er
worden, zouden veel oude boerderijen aan de dijken
verdwijnen en wordt het contact met het water totaal
belemmerd. Hierdoor komen er meer genuanceerde
ontwerpen voor dijkversterking
Buitendijkse haventerreinen verdwenen, waardoor er
ruimte voor woningbouwprojecten nabij het centrum en
het water kwam
In het postmoderne tijdperk is de aandacht gericht op
"identiteit''. Water draagt in dat opzicht samen met de
architectuu r en stedenbouw veel bij de identiteit van de
stad

•
De gedempte singel in Utrecht met aan de rechterzijde de verkeersweg die
ervoor In de plaats kwam [ 12]

In de jaren '90 ontstonden zodoende (ideeen voor)
stadsuitbreidingen aan rivieroevers, in uiterwaarden, in oude
havengebieden, op opgespoten eilanden en op zee. De nieuwe
vrijzinnige houding ten opzichte van de veiligheid werd echter
afgestraft door de bijna-overstromingen in het rivierengebied
die volgden. Dit vormde een keerpunt in het denken over
waterbouw en stedelijke ontwikkeling. Stedenbouw,
landschapsontwerp en waterbouw zijn weer tot elkaar
veroordeeld. Hierdoor kunnen nieuwe ruimtelijke concepten
ontstaan, waarbij water het sturende en ordenende principe is
(Hooimeijer e.a., 2005, pp.8-18). Het ontgraven van gedempt
stedelijk water is in dit verband een veel gebruikt middel om het
water en de stedebouw opnieuw te verenigen. Er zijn allerlei
projecten op gang gekomen die proberen oftewel de oude
situatie in de stad exact te herstellen of op een speelse wijze het
water opnieuw een plaats in de stad te geven. Het water
verhoogt daarbij de ru imtelijke kwaliteit en draagt bij aan een
betere waterhuishouding. Bovendien fungeert het water als
bindend middel tussen diverse doelstellingen die worden
nagestreefd bij de aanpak van sociaal-ruimtelijk verpauperde
en onsamenhangende stadsdelen.
Recente projecten en toekomstige mogelijkheden
Er zullen nu enkele plan nen en projecten worden genoemd
waarbij het terugbrengen van gedempt stedelijk water centraal
staat en die een goede weergave zijn van de algemene
problematiek omtrent de ontgravingen. Een vroeg project is dat
van het herstel van de oude vesting van Bourtange. Al in de
jaren '60, dus in de tijd dater in veel steden nog volop gedempt
werd, werd een plan onderzocht om het water terug te brengen
in het dorp. In 1972 start men uiteindelijk met de uitvoering en
20 jaa r later is het project voltooid.

I
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Een ander initiatief uit dejaren '70 is het herstel van de Trekvliet
in Leiden Eerder werd al gemeld dat deze in 19 72 werd gedem pt
ten behoeve van een vierbaansweg. Door de grote weerstand
hiertegen ging het aanleggen van de weg niet door en
uiteindelijk werd besloten om de oude situatie dan maar weerte
herstellen. In 1984 stroomde er weer water in Leiden. Dit
project wordt gekenmerkt door het feit dat het precies
plaatsvond ten tijde van de mentaliteitsomslag. Het water werd
wel gedempt, maar het doel waarvoor dat gebeurde werd
uiteindelijk afgeblazen. In Breda is in 1965 de historische haven
gedempt ten behoeve van een parkeergarage en omdat het
water teveel stan koverlast zou veroorzaken . In de jaren '90
ontstaan er ideeen om deze ingreep weer ongedaan te maken.
Het ontgraven van de haven vormt daarbij een onderdeel van
een groter project waarbij water en green als nieuwe
structu urdrager dienen voor toekomstige ontwikkelingen. Deze
structuur vormt zelf weer een onderdeel van een ecologisch
netwerk dat tot in Belgie zal doorlopen . Binnenkort staat er
weer water in de haven. Voor een deel van de in 1972 gedempte
singel van Utrecht is dat reeds het geval. Hier stroomt sinds
enkele jaren weer water door een deel van de singel, die
gedempt was om er een nieuwe verkeersweg aan te leggen die
het winkelcentrum Hoog Catharijne moest ontsluiten. Door het
ontgraven van de singel wordt de historische situatie in de
Utrechtse binnenstad weer hersteld (De Vries, 1996, pp. 28-40,
48-55, 79-83). De komende jaren wil men ook het resterende
deel van de gedempte singel ontgraven.

De te ontgrnven haven van Breda maakt onderdeel
uit van een groter waterproject dat de nieuwe
structuurdrager van de stad gaat wo1"den [ 13)
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Er zijn nu enkele voorbeelden van projecten genoemd waarbij
het ontgraven van eens gedempt stedelijk water reeds voltooid
is of nog in gang is. Daarnaast bestaan er op veel plaatsen in
Nederland nog soortgelijke plannen en initiatieven, die nog
wachten op uitvoering en implementatie. Er bestaan onder
meer ideeen voor het Rokin in Amsterdam, de haven van
Woudrichem, de singe! in Den Haag en een aantal gedempte
grachten en de haven van Haarlem (Lammers, 2002, pp.618619). De meeste van deze projecten omvatten voormalige
grachten en havens, vaak ooit beeldbepalend voor de steden
waarin ze liggen. Men ziet nu in dater in het verleden fouten zijn
gemaakt onder het mom van vooruitgang en grijptde kans aan
om het terugbrengen van het water te com bineren met andere
(binnen )stedelijke plannen en ideeen. Het water kan daarbij
dienen als bindmiddel om meerdere doelen te verenigen. Wat
de projecten in ieder geval duidelijk maken is dat de wens om
water in de stad te hebben weer leeft, zowel bij de inwoners als
bij de ontwerpers. Het water in de stedebouw is herontdekt.

1.2

De waterstad naderomschreven

De combinatie van water en de stad is er door de eeuwen heen
altijd geweest en zoals uit het voorgaande blijkt, is het ook nu
een onderwerp dat lee ft bin n en de stedebouw en de pu blieke
opinie. Omdat er verder in dit werkstu k vooral geschreven zal
worden over de waterstad, is het van belang duidelijk te maken
wat hiermee eigenlijk precies wordt bedoeld. Een stad waar
water in ligt, hoe ft im mers n iet per def in itie een waterstad te
zijn. In de catalogus van de 2· Internationale
Architectuurbiennale wordt de volgende definitie gehanteerd
voor het beg rip waterstad (Koekebakkere.a., 2005, p.15):

"Een stad die zich niet van het water afkeert, maar die er door
de functionele aanpak van de waterproblematiek juist mooier
en duurzamer op is geworden"
Deze omschrijving impliceert dat een stad met water pas een
waterstad is wanneerer interactie plaatsvindttussen destad en
het water. Alleen de aanwezigheid van water is niet genoeg, het
water dient te zijn ingepast in het stedelijke weefsel en bij te
dragen aan het duurzaam voortbestaan van de stad. Ook het
esthetische aspect speelt een rol. De stad moet effectief met
zowel de bedreigingen als met de potenties van het water zijn
omgesprongen vanaf haar ontstaan tot aan het heden. Wellicht
dater ook reeds plannen voor de toekomstige relatie tussen de
stad en het water aanwezig moeten zijn. Een stad die aan deze
voorwaarden voldoet kan zich een waterstad noemen. De hi er
gegeven definitie voor de waterstad zal in dit werkstuk worden
overgenomen . Voordat er zal worden ingegaan op de
l\Jederlandse waterstad, vol gt er eerst een u iteenzetting over
watersteden in de were Id.

•

Een impressle van de Catharijnesingel in Utrecht zoals deze er na ontgravlng uit
kan zien (14]
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2.1.2 Tokio
De stad staat al lang bekend als waterstad. Vanaf de 16' eeuw is
met landaanwinningstechnieken een rasterpatroon met
grachten gevormd. Na WOII sloeg de modernisering toe en
verdween het beeld van de waterstad, echter de laatste jaren is
weer sprake van een opleving. De Japanners hebben niet alleen
bescherming gezocht tegen het water (chisui), maar het ook
proberen te gebruiken voor de stad (risui). Religieuze
gebouwen staan vaak aan het water, en daar rondom zijn nu
vaak recreatieve faciliteiten aangelegd. In dejaren '60 zijn veel
geulen en rivieren gedempt of doorsneden en vervuilde het
water. Het groeiende milieubesef leidde echter tot nieuwe
plan nen voor het water en de waterstad staat weer bovenaan de
politieke agenda (Koekebakkere.a., 2005, pp.152-157).

Watersteden in de wereld

Vaak wordt in Nederland gedacht dat ons land uniek is als het
gaat om de relatie tussen land en water. Natuurlijk is het
bijzonder dat meer dan de helft van Nederland onder water zou
staan zonder dijken, dammen en allerlei ingenieuze
afwateringssystemen. Ook hebben in ons land zeer veel steden
hun ontstaan te danken aan de ligging aan het water. Toch zijn
er meer plaatsen in de wereld waarvoor dit geld. Ook word en er
wereldwijd plannen opgesteld om nieuwe relaties tussen stad
en water tot stand te brengen of ju ist oude verbanden opn ieuw
aan te halen. In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op een
aantal steden en projecten in de wereld die aantonen dat de
waterstad geen puur Nederlands verschijnsel is. De kennis die
elders gegenereerd wordt kan bovendien ook ben ut word en
voor plan nen in ons land.
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Vergelijkbare watersteden

Om te illustreren dater op meer plaatsen in de wereld steden
bestaan die een speciale band hebben met het water zal een
onderzoek naar een drietal watersteden word en aangehaald.
De resultaten daarvan zijn tentoongesteld op de 2·
Internationale Architectuurbiennale die in de zomer van 2005
we rd gehouden in Rotterdam. Er is een vergelijking gemaakt
tussen de steden Amsterdam, Tokio en Venetie, die alledrie tot
bloeiende watersteden uitgroeiden. De eerste twee in de 16· en
17· eeuw en de laatste tussen de 11· en 15· eeuw. De
tentoonstelling (Three bays genaamd) laat zien dat de
aanwezigheid van ondiep en sedimentrijk water een
voorwaarde is voor een waterstad om via landaanwinning
condities te kunnen scheppen voor economische ontwikkeling.

2.1.1 Amsterdam
Het IJmeer was ooit veel groter dan nu en pas vanaf de 11· eeuw
kwamen er mensen die de omgeving begonnen te ontginnen.
Het meer bood schepen de mogelijkheid naar Amsterdam te
varen en dit werd dan ook een handelsmetropool. Aan de IJkant
kwamen er havens bij en aan de landkant groeide de stad
richting de nieuwe polders. Op den duur verzande het IJ en nam
de handel af, tot in 1876 eeuw het Noordzeekanaal werd
aangelegd. De stad richtte zich nu meer op de Noordzee en
minder op de Zuiderzee en het IJ. Eind jaren '70 (de Zuiderzee
is al jaren IJsselmeer), komt het idee op om IJburg te bouwen,
geen po Ider, maar een eilandenrijk. Daarbij is tevens veel
aandacht voor natuurontwikkeling en een efficiente
waterhuishouding, zoals het vroeger ook was. Pas nu is de
maatschappij er klaar wordt en wordt het daadwerkelijk
u itgevoerd (Koekebakker e.a., 2005, pp.146-151 ).

Het D-oeverproject in Amsterdam is een voorbeeld van een plan
waarbij cle stad probeert een nieuwe relatie met het water aan te gaan

[15]

Tokio in de tijd datdestad nog Edo heette, een stad met veel water [17]

•

2.1.3 Venetie
De lagune is een ondiepe watervlakte met een netwerk van
kanalen en kreken, oorspronkelijk deel uitmakend van de delta
van verschillende in zee uitmondende rivieren. Oorspronkelijk
kende de lagune meerdere nederzettingen en de ontwikkeling
van de stad en lagune kent een vijftal perioden (Koekebakker
e.a ., 2005, pp.158-163):
Dburg voorde kust van Amsterdam: bouwen boven zeeniveau [ 16]

•
•

Tot aan de 15• eeuw: door middel van wallen worden de
rivieren in hun bedding gehouden
15· tot 17° eeuw: teneinde dichtslibben van de lagune
tegen te gaan worden rivieren verlegd om het water
sneller af te voeren

l

•
•

•

18° eeuw: versterking van de kust met een muu r tot aan
de val van de republiek
1797 1966: de stad richt zich meer op het vasteland en
er komen een vaste weg en spoorlij n naar het land. Het
hydrodynamische evenwicht wordt aangetast door
allerlei ingrepen, zoals het droogleggen van delen van
de lagune voor industrieterreinen in de 20· eeuw
Na 1966: door een grote overstroming dreigt de stad in
de golven te verdwijnen, de bescherming ervan werd
een nationale kwestie. Er komen plannen om de
morfologie van de lagune te herstellen en de stad te
beschermen tegen overstrom i ngen. Waters port wordt
gestimuleerd en het omliggende natuurgebied wordt
beschermd tegen de agglomeraties

•

2.1.4 Overeenkomsten
De conclusie die kan worden getrokken is dat alledrie de steden
aan het water zijn ontstaan en alleen in stand konden worden
gehouden door de aanleg van allerlei waterwerken. De steden
konden groeien door hun gunstige ligging aan het water maar
leefden ook met de angst erdoor verzwolgen te kunnen worden.
Het water was dus zowel bondgenoot als vijand. Langzaam
maar zeker keerden de steden echter hun rug toe naar het
water, de angst ervoor nam af door verbeterde technieken om
het buiten de deur te houden en ook de economische waarde
van het water kromp in. Vooral de laatste paar decennia wordt
de kracht en het gevaar van het water juist weer herontdekt.
Men kijkt terug naar de oude waterstad en gebruikt die kennis
voor projecten die de nieuwe waterstad zullen vormen.

2.2

Venetie, een stad een methet water [18]

Kuststeden en badp/aatsen
Een ander type waterstad dat wereldwijd exponenten kent, is
die waarbij de kust van de zee of het meer waaraan de stad is
gelegen een belangrijk element heeft gevormd voor de groei.
Meestal was het zo dat de ontwikkeling van de kuststrook juist
als motor voor de ontplooiing van de stad diende. Voor Rio de
Janeiro geldt evenwel een ander verhaal. Dit was tot aan de
ontdekking van goud en diamanten in de rn· eeuw een
middelmatige provinciestad, maar groeide al snel uit tot de
belangrijkste havenstad en hoofdstad van Brazilie. Door deze
rijkdom konden fonteinen en publieke tuinen langs het strand
word en aangelegd.

Andere watersteden en recente projecten

De drie onderzochte steden zijn uiteraard slechts voorbeelden
om enerzijds te laten zien dat veel steden h un ontstaan en
ontwikkeling te danken hebben aan het water. Anderzijds
maken de voorbeelden duidelijk dat de aandacht voor het water
in de stad terugkeert. De redenen hiervoor zijn uiteenlopend,
maar vaak zal blijken dat de toenemende waterproblematiek
als gevolg van de klimaatverandering een belangrijke rol speelt
in het geheel. Er zal nu een overzicht worden gegeven van
enkele andere steden en plaatsen wereldwijd die op een of
andere manier met het water verbonden zijn. Hieruit zal blijken
dat de relatie tussen de stad en het water niet alleen op handel
gebaseerd hoeft te zijn, zoals dat bij de drie hierboven
beschreven steden voornamelijk wel het geval was. Aansluitend
hierop komen ook een aantal recente plannen en projecten aan
bod, waarbij wordt gepoogd een relatie te leggen tussen de
stedebouwku nde en het water.
2.2.1 Uiteenlopendewatersteden
Aan het water gelegen handelssteden zoals Amsterdam,
Venetie en Tokio zijn nederzettingen die een "natuurlijke"
ontstaansgeschieden is hebben. Een ander voorbeeld hiervan is
de Chinese stad Suzhou in de delta van de Yangtze, dat net als
de drie hierboven genoemde steden een uitgebreid
kanalennetwerk kent.

Geplande hande/ssteden
Er bestaat echter ook een groot aantal handelssteden dat een
koloniale en dus geplande oorsprong kent. Twee bekende
voorbeelden zijn Batavia (nu Jakarta) en Nieuw Amsterdam (nu
New York). Eerstgenoemde werd in 1619 gesticht als handelsen machtscentrum voor de oostelijke l'Jederlandse kolonien. De
stad vertoont veel ken merken van de idea le stad zoals
omschreven door Simon Stevin. Het centrale element in de stad
wordt gevormd door een gekanaliseerde riv iermond. Batavia
heeft als voorbeeld gediend voor veel andere koloniale steden.
Het in 1626 gestichte New York ligt aan een beschutte
riviermonding en is nog steeds, in tegenstelling tot Jakarta, een
handelscentrum van mondiaal belang. Tot aan de tweede helft
van de 20' was ook de havenfunctie nog dominant aanwezig in
het centru m, dat zorgde voor het contact met het water.
Doordat de handel nu via andere wegen plaatsvindt, is dat
contact verwaterd. Een derde stad die genoemd kan worden als
geplande waterstad is Sint Petersburg. Dit is weliswaar geen
koloniale handelsstad, maar ook deze stad is gesticht (in 1703)
naar het voorbeeld van de l'Jederlandse waterstad (en Stevin)
(De Baan e.a., 2005, pp.28-29, 44-45, 64-65, 68-69). De
moerassige omgeving in de delta van de Neva had immers veel
overeenkomsten met Nederland. Het oorspronkelijke plan
kende ook grachten, maar die zijn nooit gegraven. St.
Petersburg is gesticht om als havenstad te dienen voor het
Russische Rijk, dus in dat opzicht is het toch een havenstad te
noemen.

St Petersburg Is een voorbeeld van een geplande handelsstad [21]

'

•
RJo de Janeiro [22] en een publleketuin metfontein [23]

De Chinese stad Suzhou is een
ontstaansgeschiedenis [ 19] [20]

handelsstad met een nlet-geplande
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Voor de meeste andere kuststeden is het omgekeerde het geval
en zorgde de aanleg van recreatieve faciliteiten voor nieuwe
impulsen. In de voormalige vissersplaats Oostende aan de
Vlaamse Noordzeekust werden rond 1900 langs de kust brede
wandelpromenades gebouwd met hotels, villa's en galerijen.
Oostende werd de Belgische tegenhanger van Scheveningen in
Nederland. In dejaren dertig van de 20· werden wereldwijd een
aantal grootschalige plannen bedacht voor kustplaatsen. In
Chicago had Daniel Burnham (overigens al in 1909) een plan
bedacht, bestaande uit een reeks parken en recreatiegebieden
over een afstand van 40 km langs Lake Michigan. Het doel was
om de rand van de stad een meer sociale functie te geven en de
parken vormen een directe verbinding van de natuur met de
mens. Ook in de Verenigde Staten kwam in deze periode de stad
geroemd als de koningin der badplaatsen tot stand . In Atlantic
City werd voor het eerst de Boardwalk (boulevard)
ge'introduceerd en ook de amusementspier in de oceaan. Na
WOii kwam de stad in verval en verplaatste de nadruk zich op
casino's. In het plan Obus in Algiers kon de architect Le
Corbusier zich uitleven. Hij bedacht daarvoor een
megastructuur met autosnelweg langs de baai van Algiers.
Grote repeterende hoofdvormen worden gecombineerd met
kleinschaligheid. Dit plan heeft raakvlakken met het plan Stad
op Pam pus, dat in de jaren '60 in Nederland werd bedacht door
Van den Broek en Bakema, maar nooit we rd uitgevoerd. Een
laatste groot kuststedelijk project uit de jaren dertig dat hier
genoemd zal worden is van een megalomane omvang. Het gaat
om het uit 1937 stammende plan ROgen, waar de badplaats
Prora door de Nazi's werd gebouwd voor de arbeiders van de
Nationaal Socialistische staat. Langs de kust staat een 4,5
kilometer lang hotel, met aan de achterzijde daarvan een park
met andere voorzieningen (De Baan e.a ., pp .24-25, 30-31, 4647, 50-53, 60-61). Zoals veel andere grootschalige Duitse
plannen uit die periode werd ook dit project nooit voltooid.

•

Een boardwalk in Atlantic City (24]

•

Derail ult het plan Obus van Le C.Orbusier (25]

•
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2.2.2 Recente projecten en plannen
Na WOii verloor de stedenbouw het contact met het water
definitief. Pas in de laatste paar decen n ia wordt dat contact
weer hersteld en komen er ook nieuwe plannen op tafel waarbij
water in het stedebouwkundige ontwerp wordt vervveven. Dit
type waterstad kan word en omschreven als postmodern, n iet in
de m inste plaats omdat er vaak wordt teruggegrepen naar het
verleden. Een recent project is het Forum 2004 in Barcelona. De
stad is in Europa de voorloper van het ontwikkelen van
waterfronten en grijpt grote evenementen aan om
grootschalige vernieuwingen door te voeren. Door
landaanwinning kan de Diagonaal van Cerda nu tot aan de zee
word en doorgetrokken. Een ander bekend project is gelegen in
de Perzische golf en in feite bestaat het uit een aantal
deelprojecten. Voor de kust van Dubai wordt een aantal
eilanden gerealiseerd in de vorm van palmbomen en de
wereldkaart. Alles gebeurd op opgespoten land en er komen
naast villa's ook hotels, themaparken, jachthavens en alles om
de toerist te plezieren. Dubai hoopt hiermee snel tot de top van
toeristische gebieden te gaan behoren . Dit plan kan worden
gezien als een hedendaagse exponent van de megalomane
plannen uit dejaren dertig van de vorige eeuw. In de Spaanse
stad Valencia probeert men een grote stedebouwkundige
ingreep uit de jaren vijftig van de vorige eeuw aan te grijpen
voor nieuwe ontwikkelingen. De stad heeft in de jaren '50 de
rivier waaraan zij ligt verder van het centrum af gelegd. In de
oude rivierbedding is nu een park aangelegd, waar oude en
nieuwe bruggen nog aan het verleden herinneren. Dit project
heeft raakvlakken met de Nederlandse stad Arnhem. De
Rijnstad wil met een nieuwe haven de rivier de stad intrekken
en hoopt men ook eveneens een impuls te geven aan de
open bare ruimte en de intimiteit van het stedelijke karakter (De
Baan e .a., 2005, pp.26-27, 34-35, 70-71).

De handelsstad en de kuststad zijn wereldwijd de meest
voorkomende exponenten van de waterstad . Uiteraard zijn er
veel meer ty pen watersteden te onderscheiden, voor dit
hoofdstuk is het onderscheid tussen de handelsstad en de
(recreatieve) kuststad echter voldoende. Vaak zal er namelijk
overlap gaan ontstaan tussen de verschillende typen,
bijvoorbeeld wanneer ook de door waterstelsels omgeven
militaire stad als apart type wordt beschouwd. Voor de globale
weergave van watersteden en projecten wereldwijd zoals hier
uiteengezet is dat niet van belang. In het hoofdstuk over de
Nederlandse waterstad zal er wel een verder uitgewerkte
typolog ie word en gepresenteerd.

Een deel van het kilometers lange hotel In Prora (26]

Het Forum in Barcelona met de voltooing van de diagonaal van Cerda (27]

!.!

Behalve deze direct in de stad gelegen projecten, bestaan er
ook plannen waarbij water een rol speelt voor de omgeving
rondom steden. Sommige van deze plannen zijn zeer
vernieuwend, terwijl andere juist weer bij oude tradities
aansluiten. De plannen komen uit alle delen van de wereld.
Fresh Kills bij New York was ooit de grootste vuilstort ter wereld,
een ecologische restauratie moet nu water terugbrengen in het
gebied, dat een belangrijk element is in de vormgeving. Ten
zuiden van Berlijn ligt een bruinkoolwingebied dat bijna
u itgeput is en tot een verwoest landschap lijkt te verworden. Er
is nu een plan om water in het gebied te brengen met een
waterkrachtcentrale en een rietveld dat regenwater zuivert. Het
gebied tussen Zuera en de Gallego rivier in Spanje is jarenlang
als stortplaats gebruikt, zodat er geen relatie tussen dorp en
rivier mogelijk was. Nu is er een park aangelegd dat de relatie
herstelt dat ruimte geeft aan de rivier en daardoor ruimte
schept voor recreatie en bescherming . Een drijvend membraan
voor de kust van Californie gebruikt de golfbeweging van het
water om energie op te wekken. Delen van het gebied zijn
toegankelijk voor publiek en dienen als een soort futuristisch
park (Koekebakkere.a., 2005, pp.167, 171-172, 174). De hier
genoemde plannen tonen aan dat water een belangrijk
instrument kan zijn om verwoeste of desolate gebieden weer
bruikbaar te ma ken voor mens en natuur.

2.3
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De kennis die is opgedaan door het kijken naar watersteden en
waterprojecten wereldwijd, kan worden gebruikt bij de analyse
van de Nederlandse waterstad. De watersteden in ons land
kunnen in een wereldwijde context worden geplaatst, om zo
duidelijk te maken dat ons land weliswaar een grote
hoeveelheid verschillende watersteden kent, maar dat de
waterstad als stedebouwkundige entiteit niet alleen
voorbehouden is aan de Lage Landen. Bovendien kunnen de
projecten worden aangegrepen om te onderzoeken of de
buitenlandse werkwijzen wellicht ook voor Nederland als
waterland benutkunnen worden.

•
Plan voor het inbrengen van water In het bljna uitgeputte bnrinkoolgebled ten
zuiden van Berlijn [28]

Bruikbare kennis

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat de oudste watersteden in
de wereld vooral handelssteden waren en dat het water daarin
een belangrijke rol speelde, tot aan de komst van allerlei nieuwe
vervoersmethoden- en tech nieken. Pakweg hon de rd jaar
geleden kwam een ander type waterstad opzetten: de
badplaats. Na een stormachtige beginperiode met zeer
grootschalige projecten nam de aandacht voor de badplaats
enigszins af, maar gezien het feit dat er nu wederom enkele
grote projecten worden uitgevoerd, zal dit type waterstad
waarschijnlijk blijven voortbestaan . Voor beide typen
watersteden, en vooral voor de oude handelssteden, geldt dat
ze nu onderhevig zijn aan een heropleving in hun relatie met het
water. De handelsfunctie is daarbij niet zo zeer relevant meer,
maar voor de waterhuishouding, recreatie en ook de
esthetische waarde, vindt er een herwaardering van het water
in de stad plaats. Weliswaar richten ook steden die er geen
eeuwenoude band hebben, zich meer op het water. In dat
opzicht passen de handelssteden en badplaatsen in een
algemene ontwikkeling zoals die heden ten dage plaats vindt,
de genoemde recente projecten getuigen hiervan. Toch hebben
de oude watersteden net dat "extra voordeel" van een
historische band met het water dat hen uniek maakt. In het
hoofdstuk over watersteden in Nederland zal dit verder
du idelijk word en gemaakt.

Fresh Kills bij New York was ooit een vuilstort, maar wordt nu een watrrijk park

[29]
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Nederland waterland

Het is nu duidelijk geworden dat de waterstad niet puur en
alleen een Nederlands verschijnsel is. Wat ons land wel
bijzonder maakt is de grote concentratie van watersteden en de
diversiteit ervan . Om de geschiedenis van de Nederlandse
waterstad te kunnen begrijpen en verklaren is het allereerst
nodig om de waterkundige geschiedenis van ons land als geheel
te kennen. De bouw van steden in ons land kan hier namelijk
niet los van worden beschouwd. In dit hoofdstuk zal daarom
eerst de watergeschiedenis van Nederland als geheel onder de
loep worden genornen. Vervolgens wordt ingegaan op de
watersteden. Op die rnanier ontstaat een brede kennisbasis
over het onderwerp, deze kan later worden gebruikt bij het
maken van een stedebouwkundig ontwerp.
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De watergeschiedenis van Nederland

Een groot deel van Nederland is in feite door de mens gevormd
en bij dat proces heeft water een grote, zo niet
doorslaggevende rol gespeeld. Dit is ook niet verwonderlijk in
een land dat bestaat uit de delta's en voormalige riviervlakten
van de Rijn, de Maas en de Scheide en dat daarnaast voor de
omvang van het land een relatief lange kustlijn heeft. De
menselijk ingrepen begonnen reeds in de Romeinse tijd, maar
vooral vanaf ongeveer het jaar 1000 is samen met de
natuurlijke landschapsvormingsprocessen het huidige
Nederland tot stand gekomen. Het resultaat is een land dat voor
een kwart onder de zeespiegel ligt en maar liefst tweederde
deel van Nederland zou regelmatig overstromen als er geen
dijken en duinen zouden zijn. Behalve de 3 rivieren waarnaar de
delta's zijn vernoemd, zijn er nog de zijtakken en zijrivieren de
Waal, de IJssel, de Merwede, de Vecht en de Lek. Ook komen er
veel kleinere rivieren en beken uit in de genoemde grote
rivieren. Het waterrijke landschap van Nederland bestaat
verder nog uit een veelheid aan plassen, meren en ven nen.

,
AlUd.:n JJJn
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Rond hetjaar 800 is het Nederlandse landschap nog vrijwel niet
door mensenhanden be·invloed. De belangrijkste processen die
het landschap vorm gaven waren volkomen natuurlijk en
bestonden uit veenvorming, sedimentatie en erosie door de zee
en de rivieren. Hier kwam echter snel verandering in door
ingrijpen van de mens. De veengebieden achter de kust werden
ontwaterd om ze voor landbouw geschikt te maken.

I

TI

Tweederde deel van Nederland zou regelmatig overstromen
zonderdljken [ 30)

' Het stroomgebiecl van
een vlertal grote
rivleren llgt deels In
Nederland [3 1)
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Behalve het begin van Nederland als bewoonbaar land werd
hierrnee ook het startschot gegeven voor het ontstaan van
allerlei en methodes en technieken om dit land droog te
houden. Het gevaar voor overstromingen narn imrners snel na
de eerste ontginningen toe, orndat het nieuwe land door
inklinking van het veen meters lager kwarn te liggen . De eerste
eeuwen nadatde mens besloot hetland teontginnen was erdan
ook sprake van een enorm landverlies. Vooral in ZuidwestNederland gingen grote stukken land verloren in zee. De
zeegaten waardoor het water keer op keer naar binnen
stroomde, werden steeds breder en namen steeds rneer land
mee. Ook de Zuiderzee en de Waddenzee zijn op deze rnanier
ontstaan uit het vroegere merengebied Almaere. De eilanden
Urk en Schokland waren lange tijd de laatste restanten van het
land dat daar vroeger lag. Op den duur gaat men ook over tot
het vastleggen van de beddingen van de grote rivieren.
Verschillende zijtakken van de Rijn en de Maas worden
afgedamd en de mending van de Scheide verandert langzaam
in een tweetal zeearmen. Toch konden de rivieren nog vaak
buiten hun oevers treden omdat er nog geen dijken langs waren
aangelegd. Dat veranderde vanaf de 13• eeuw toen de eerste
rivierdijken werden gebouwd en de rivieren minder vrij in hun
beweging werden. Alie inspann ingen ten spijt om het water te
bedwingen is het landverlies nog altijd enorm. Aan het eind van
de Middeleeuwen wordt de zee erg onstuimig en komen er
regelrnatig storrnvloeden voor, waarvan de St. Elizabethsvloed
uit 1421 de meest bekende is. In Zuidwest-Nederland en in het
Zuiderzeegebied breken veel dijken door of worden
weggespoeld door diepe geulvorrning . In het rivierengebied
treden ondanks de recente dijkaanleg nog steeds grote
overstrorningen op die grote stukken land onder water zetten
(Van de Ven, 2003, pp. 14-101).

De Elizabethsvloed
van 1421 slaat grote
stukken land weg en
zet t:allo ze plaat:sen
onder water [ 32]

3.1.1 De bedwinging van hetwater
De geschiedenis van Nederland waterland staat in het teken van
de omslag van landverlies naar landaanwinning. Daarrnee
gepaard gaande zijn de verandering in de houding ten opzichte
van het water en de ontwikkeling van het waterbeheer en de
waterbeheersing door de eeuwen heen. Zowel de puur
technische, alsrnede de sociaal-rnaatschappelijke en
bestuurlijke kanten van de watergeschiedenis kornen zodoende
aan bod.
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Van landverlies naar landaanwinst
Na de Middeleeuwen komt uiteindelijk een eind aan een lange
periode van landverlies en kan warden begonnen met het
terugwinnen van het verloren land en weer later met het maken
van nieuw land uit water. De mogelijkheden hiervoor werden
geschapen door de toepassing van allerlei nieuwe technieken
die hulp konden bieden bij het droog houden en droogmaken
van het lage land. Ook was het bittere noodzaak om meer land
te krijgen, gezien het feit de bevolking sterk toenam, vooral in
het Graafschap Holland. De hoge zandgronden bleven nog
du nbevolkt. Uitvindingen als de windmolen en de vijzel zorgden
er samen met goed doordachte afwateringsstelsels voor dat
water steeds hoger kon warden gepompt. Het werd mogelijk
om in feite elke plas en meer droog te leggen en te houden. In
de 17' eeuw kwamen er dan ook veel droogmakerijen tot stand,
ook omdat het Holland financieel voor de wind ging. l\Ja deze
Gouden Eeuw ging het minder met ons land en ook het aantal
droogmakingen nam af. Pas met de introductie van het
stoomgemaal kwamen er weer grotere plannen tot stand,
waarvan de droogmaking van de Haarlemmermeer de
bekendste is. Uiteindelijk is het overgrote deel van de plassen
en meren in het Hollandse veengebied drooggemaakt. Verdere
technologische vooruitgang maakt het in de 20· eeuw ook
mogelijk om compleet nieuw land te maken uit de zee. De
totstandkoming van de afsluitdijk en de IJsselmeerpolders
vormt in dat opzicht weer een nieuw hoofdstuk in de
geschiedenis van Nederland waterland. Niet alleen werd
hiermee veel nieuw land gewonnen, maar werd ook de
veiligheid van de kust sterk verbeterd. Met de voltooiing van de
Deltawerken kwam uiteindelijk een nationaal systeem voor
kustbescherming tot stand dat Nederland een grate veiligheid
biedt tegen overstromingen (Van de Ven, 2003, pp.142-191,
290-324, 369-411). Nog vrij recent werd daarom gedacht dat
hierdoor het hoofdstuk van de wateroverlast kon warden
afgesloten. De watergeschiedenis van ons land zal echter
waarschijnlijk nooit eindigen, de afgelopen jaren werd immers
duidelijk dat het gevaar van het water niet per se vanaf de zee
hoeft te komen. Bovendien is het toch maar de vraag of de
huidige kustbescherming wel bestand blijft tegen de
toenemende relatieve zeespiegelstijging. Deze dynamische
situatie waarin Nederland verkeert, vraagt om flex ibele
oplossingen, ook voor de stedebouw. Later zal dit verder uiteen
warden gezet.
De houding ten opzichte van het water
Nu zal eerst warden ingegaan op de houding die de
Nederlanders door de eeuwen heen hadden ten opzichte van
het water. Het aanvankelijke landverlies en later de
landaanwinningen dwingen de bewoners van dat land immers
tot een interactieve omgang met het altijd aanwezige water, dat
zowel vriend als vijand kan zijn. In de beginperiode is er vooral
een houding van acceptatie.Enerzijds wordt dat verklaard door
het feit dat de schaarse bevolking weinig last ondervond van
overstromingen omdat zij op hoge punten in het landschap
woonden en bovendien de bodem nog niet zo sterk daalde. Een
natu urlijke afwatering was nog altijd mogelijk.

•
De molen gecornblneerd met de vijzel kon water meters
omhoogstuwen [33]

Ten tijde van de Rorneinen was de Nederlandse kustlijn nog
vrljwel gesloten en was er nog weinig dreiglng van
wateroverlast [34]
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Anderzijds telt ook mee dat de techniek simpelweg nog lang
niet op een dusdanig niveau was dat er effectieve
beschermingsmiddelen tegen grate wateroverlast konden
warden gemaakt. Naarmate de veenbodems begonnen in te
klinken en er allerlei merencomplexen ontstaan door een aantal
stormvloeden in de 12· eeuw, veranderde de houding ten
opzichte van het water noodzakelijkerwijs van acceptatie naar
verdediging. Vanaf 1300 organiseren de mensen in LaagNederland en het rivierengebeid zich om allerlei defensieve
constructies tot stand te kunnen brengen. Op den duur neemt
de kennis over waterbeheersing zodanig toe dat van een
defensieve omgang men langzaam maar zeker overstapt naar
een meer offensieve houding ten opzichte van het water. In de
15· ontstaat zo steeds meer het besef dat het water te
beheersen is, een beeld dat uitstekend past gezien in het licht
van de Renaissanceperiode. Tegelijkertijd leert men het water
te benutten tegen vijandelijke legers door de aanleg van
waterlinies. Geleidelijk aan wordt het dus mogelijk het water
steeds meer te manipuleren. Zodoende ontstaat aan begin van
de 20· eeuw het idee dat het land volledig maakbaar is en het
water uiteindelijk onder de volledige controle van de
Nederlanders zal komen. In deze manipulatieve houding wordt
men gesterkt door de grate waterbouwkundige projecten die na
WOii tot stand komen. Door een aantal bijna-rampen aan het
eind van de 20· eeuw wordt men echter met de neus op de feiten
gedrukt. Het blijkt dat de offensieve en manipulatieve houding
ten opzichte van het water in de toekomst niet op de huidige
manier kan warden doorgezet. Dijken kunnen niet eindeloos
warden verhoogd en ook bouwen in metersdiepe polders staat
ter discussie. Door de klimaatveranderingen die optreden dient
een andere houding te warden aangenomen om ons land
leefbaar en veilig te kunnen houden. Langzaam maar zeker
wordt er teruggegaan naar een houding van acceptatie, zoals
ook de eerste l\Jederlanders die hadden. Buitendijks bouwen is
niet langer taboe en er warden moedwillig stukken land
teruggegeven aan het water. Alleen op deze wijze acht men het
mogelijk om Nederland te laten voortbestaan samen met het
water (Hooimeijere.a., 2005, pp.21-41).
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Door goede sarnenwerking konden gaten In dijken snel
worclen gedicht, zoais hier in 1624 hetgeval is [35]
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3.1.2 Waterbeheer en waterbeleid
Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat het Nederlandse
landschap ingrijpend is veranderd door de eeuwen heen en dat
de inwoners daar steeds op een andere manier mee omgingen.
Deze vera nderi ngen zou den n iet mogel ij k geweest zij n zon der
een goede organisatie van mensen en middelen. Als er niet zou
zijn samengewerkt, was het immers nooit mogelijk geweest dit
land droog te houden. Er zal nu worden ingegaan op de
ontwikkeling van de georganiseerde waterbeheersing- en
beheersinds het begin van de ontginning van dit land. Ook komt
het overheidsbeleid aan bod dat op dit moment van toepassing
is op de waterbeheersing.
De totstandkoming van waterschappen
Rond het jaar 1000 was er nog geen sprake van de staat
Nederland zeals we die nu kennen. De lage landen bestonden
uit een aantal min of meer onafhankelijke kleine
vorstendommen zeals Utrecht, Brabant, Holland, Vlaanderen
en Gelderland. In de Friese Landen kwam geen vorstendom tot
stand, maar een aantal saamhorige republieken, die samen
verantwoordelijk waren voor het onderhoud van de dijken
aldaar. Buu rschappen, bestaande uit democratisch gekozen
bestuurders, verzorgden in de eerste eeuwen de
waterbeheersing samen met boeren en landbezitters. Vanaf de
13· eeuw ging in Laag-Nederland het beheer van de dijkringen
en van de regionale afwateringsstelsel over van de
buurschappen naar de streekwaterschappen. Deze
schaalvergroting was noodzakelijk doordat de investeringen in
de waterwerken steeds groter werden. Ook de waterschappen
hadden een democratische werkwijze en zijn daarmee de
oudste vorm van democratisch bestuur in Nederland. In de 15'
eeuw nam het aantal polders sterk toe en er kwamen ook aparte
polderbesturen, omdat de grenzen van de polders niet
samenvielen met die van de waterschappen en buurschappen.
Op den duur groeide echter de macht van het heemraadcollege,
waardoor het heemraadtoezicht zich tot de polders werd
uitgebreid. Om zich van lagere heemraden te onderscheiden,
werden daar de streekwaterschappen voortaan
hoogheemraadschappen genoemd. In het midden van de 16•
eeuw bestonden er uiteindelijk vele instellingen voor regionaal
waterbeheer en ook het landsbestuur bemoeide zich meer en
meer met de zorg voor de waterstaat. In de 17' eeuw werd
Nederland een algemeen erkende onafhankelijke staat, toch
bleef de middeleeuwse waterschapsorganisatie echter bestaan
als gevolg van de conservatieve bestuu rscultuur. Het
waterbeheer van de hoogheemraadschappen werd echter wel
steeds omvangrijker en vakbekwamer. De nationale overheid
had tot de Franse overheersing rond 1800 geen enkele
bemoeienis met de waterstaat. Grotere projecten kwamen tot
stand door samenwerking van de regionale organisaties. De
Fransen voeren het vandaag de dag nog steeds gangbare
politieke bestel van 3 niveaus in, waardoor voor het eerst ook de
nationale overheid leiding gaat geven bij ruimtelijke
ontwikkelingen en dus ook het waterbeheer (Van der Woud,
1987).

In de Mlddelee uwen
ging veel land verloren
aan het water, het
beheer van dljkrlngen
bleef echter een lokale
en regionale zaak [36]
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Rond 1900 wordt een waterstaatsdienst opgericht
(Rijkswaterstaat) om zo de snelheid van het handelen toe te
lat en nemen en vanaf 194 7 bestaat er zelfs een a part min isterie
voor Verkeer en Waterstaat. In de jaren '80 van de vorige eeuw
wordt besloten dat alleen de wateren en kustwerken die
onderdeel uitmaken van het waterstaatkundige hoofdsysteem
in beheer van het Rijk diende te zijn. Het gaat daarbij om de
grote rivieren, het IJsselmeer en de kustwateren (Van
Genugten, 1998). De waterschappen hebben het beheer over
de kwaliteit en kwantiteit van de overige oppervlaktewateren.
In de loop der tijd zij n veel (kleine) waterschappen
samengegaan tot grotere, zodat het aantal afnam van circa
3500 in 1850, naar ongeveer 2500 waterschappen in 1950. Op
dit moment zijn door allerlei samenvoegingen nog slechts 27
waterschappen over, wat heeft geleid tot beter georganiseerde
en bovenal goed toegeruste, moderne overheidsapparaten die
verenigd zijn in de Unie van Waterschappen. De
eindverantwoordelijkheid voor een goed waterbeheer in het
hele land ligt echter bij het Rijk, dat het oppertoezicht u itoefent
op de provincies.

'

De 27 waterschappen
die
Nederland
tegenwoordlg telt [39]

•
Ondermeer door allerlel clijkdoorbraken In het rivierengebied, zoals hier in
1861, wordtde roepomeen nationale waterbeheersinggroter [37)

•
Een waterschapsbestuur aan het eind van de 19' eeuw, toen ons
land nog meerdan 3000 waterschappen telde [38)

Integraa/ waterbeheer
Uit het voorgaande blijkt dat het Rijk zich pas een tweetal
eeuwen met het ruimtelijke beleid bezighoudt. De periode dat
er gericht overheidsbeleid begint te komen voor de
waterbeheersing is echter nog veel korter. Bij de
totstandkoming van de IJsselmeerpolders en de Deltawerken is
het Rijk uiteraard nauw betrokken, echter er bestaan hiervoor
geen concrete nota 's die specifiek ingaan op het water.Pas eind
jaren '70 van de 20· eeuw veranderden de ideeen over
waterbeheer, ender andere als gevolg van de enorme
ecologische schade die de Deltawerken hebben aangericht op
de grens tussen zout en zoet water.
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Op het gebied van de waterbeheersing komt vanaf de jaren '80
een nieuwe benadering op, er vond onder andere een
verschuiving plaats van kwantitatief naar meer kwalitatief
beheer. Ook vindt er een verbreding plaats, waarbij de term
integraal waterbeheer en belangrijke rol speelt. Dit is gericht op
het duu rzaam beheren en ontwikkelen van watersystemen. Om
integraal waterbeheer een succes te laten zijn is het van belang
de planning en de uitvoering ervan goed op elkaar af te
stemmen. De inhoud van de te maken waterhuishoudings- en
waterbeheersplannen moet geen belemmering opleveren bij de
uitvoering. Als dat niet het geval is moeten de betrokken
gemeenten, provincies en andere belanghebbenden in staat
zijn tot integrale samenwerking (Schwartz, 1994 ).
Rijksbeleid
Deze ontwikkelingen leiden er u iteindelijk toe dater in de jaren
'80 een serie Nota's over de Waterhuishouding verschijnt . De
derde in de reeks ( uit 1989) vormt de laatste schakel in de reeks
van grote milieunota's na het Nationaal Milieubeleidsplan en het
Natuurbeleidsplan (Lijklema, 1991). Deze nota integreert de
verschillende soorten waterbeleid die in de geschiedenis
gevoerd zijn, zoals kustverdediging, polderpeilbeheer, het
beheer van de (zoet- en zout-) waterkwaliteit,
grondwaterbeheer, drinkwaterwinning en natuurbescherming.
Om tot een duurzaam watersysteem te komen, moest men
eerst formuleren wanneer een systeem duurzaam is. De
opstellers van de nota hebben dat geprobeerd door
zogenaamde streefbeelden op te stellen. Deze streefbeelden
omschrijven de situatie van een watertype wanneer het
duurzaam wordt gebruikt . Het beleid uit de Derde Nota
Waterhuishouding is een zogenaamde meer-sporen-aanpak.
Teneinde het beleid uit de nota kracht bij te zetten werd in 1990
ook de Wet op de waterhuishouding aangenomen, die als
belangrijk instrument geldt bij het integraal waterbeheer. Het
verplicht de provincies om een provinciaal
waterhu ishoudingsplan vast te stellen, waarin het beleid voor
de kwaliteit en kwantiteit van oppervlakte- en grondwater
binnen de provincie wordt uiteengezet (Van Genugten, 1998).
In de Vierde Nota over de Waterhuishouding (getiteld
Waterkader), wordt de lijn uit de voorafgaande nota voortgezet.
Men wil de watersystemen echter nog schoner krijgen en stelt
daarom de streefwaarden bij. Een nieuw en belangrijk punt dat
in deze nota wordt gepresenteerd is Ruimte voor Water. Vooral
als gevolg van de hoge waterstanden in de rivieren in 1995 en
1996, maar ook door het groeiende inzicht in de gevolgen van
de zeespiegelrijzing en de bodemdaling in de Waddenzee, pleit
de nota op verschillende plekken voor meer ruimte voor
n atu urlij ke processen.
Waterbeheer in de 21 ' eeuw
Om dit idee verder uit te werken en kracht bij te zetten is de
Commissie Waterbeheer 21· eeuw (CWB21) in het leven
geroepen. Deze commissie heeft in 2000 een advies
uitgebracht aan het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de
Unievan Waterschappen (Tielrooij e.a ., 2000).

1. beleving van water
2 sociaal-economische bete l<e nts

•
Integraal waterbeheer schematisch weergegeven [ 4D]

Dit advies komt er op neer dater een andere aanpak van het
waterbeleid nodig is om de in te kunnen spelen op de
toekomstige veranderingen. Het huidige watersysteem is n iet
op orde en zal dat in de toekomst ook zeker niet zijn indien er
geen veranderingen plaatsvinden in de wijze van aanpak.
Anticiperen in plaats van reageren en een betere combinatie
van techniek en ruimte zijn enkele van de belangrijkste punten
die de CWB21 naar voren schuift. Deze punten hebben te
maken met de toepassing van meervoudig ruimtegebruik en
het eerder genoemde principe van ruimte voor water. Een ander
speerpunt is de introductie van de drietrapsstrategie van
vasthouden, bergen en afvoeren Deze strategie dient in alle
overheidsplannen als verplicht afwegingsprincipe gehanteerd
te worden en object van bestuurlijke en bestuursrechtelijke
toetsing te zijn.
De aanbevelingen van de CWB21 zijn eind 2001 voor het
overgrote deel door de overheid overgenomen . In het
kabinetsstandpu nt "Anders omgaan met water" wordt duidelijk
dat de zorg over het toenemend hoogwater in de rivieren,
wateroverlast en de versnelde stijging van de zeespiegel
du idelij k op de politieke agenda is komen te staan.

•
De drietrapsstrategie : vasthouden, bergen, afvoeren [ 41]
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Samen met het IPO (interprovinciaal overleg), de Unie van
Waterschappen, en de VNG (Vereniging van Nederlandse
gemeenten) zal het Rijk een communicatieplan opstellen
waarin onder meer aandacht wordt besteed aan wat mensen
zelf kunnen doen om schade en wateroverlast te voorkomen.
De eigen verantwoordelijkheid van de burger wordt hier dus
aangesproken, daarbij gesteund door de voorlichting die de
overheid zal gaan geven. Een bekende campagne in dit verband
is getiteld "Nederland leeft met water". Deze campagne wordt
ondersteund met een voorlichtingsfolder en een website, waar
in korte en begrijpelijke taal wordt geprobeerd om de inwoners
van Nederland duidelijk te maken wat de verwachte problemen
zullen zijn, hoe de overheid daarop inspringt en wat de mensen
zelf kunnen ondernemen. Het water wordt daarbij als
bondgenoot en niet als vijand naar voren gebracht. In 2002 is
het Nationaal Bestuursakkoord Water tot stand gekomen,
waarin de gezamenlijke taakstelling van alle partners is
vastgelegd. De zogenaamde Watertoets vormt een van de
belangrijkste hoofdlijnen voor het nieuwe waterbeleid. Deze
moet voorkomen dat de bestaande ruimte voor water
geleidelijk afneemt als gevolg van landinrichting, de aanleg van
infrastructuur of woningbouw. Nieuwe plannen en projecten
moeten daarom worden getoetst aan de effecten op veiligheid,
wateroverlast en verdroging. De Watertoets kan worden
beschouwd als het hele proces van vroegtijdig informeren,
adviseren, afwegen en uiteindelijk beoordelen van
waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en
besluiten. De toets heeft, zoals vastgelegd in de
Startovereenkomst WB21, een integraal karakter en fungeert
als procesinstrument.

'

Het water als
bondgenoot: een
waterring in de
Randstad zorgt
voor waterberging
en beschermt
meteen het Groene
Hart tegen
ve rs tedel i j king
(42)

De conclusie die kan worden getrokken is dat water een
belangrijke plaats heeft veroverd in de beleidsdocumenten die
de overheid de laatste paar jaar heeft geproduceerd. Met het
begin van de 21 • eeuw is ook bij de overheid het besef
aangebroken dat Nederland waterland a Ileen kan voortbestaan
als er gericht en goed wordt gereageerd op waargenomen
(toekomstige) problemen. Dit alles heeft een grote invloed op
de ruimtelijke ordening en dus ook op de stedebouw. In de
komende paragrafen zal op dit laatste verder worden ingegaan.
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Watersteden in Nederland

De geschiedenis van Nederland als waterland is behandeld en
ook hoe de l\Jederlanders door de tijd heen zijn omgegaan met
het water en welk beleid er tegenwoordig bestaat in dit
verband. Nu zal de positie van de Nederlandse steden in dit
geheel worden toegelicht en in het bijzonder die van de
watersteden.

4.1

Stedelijke groei

Het ontstaan van steden in ons land is nauw verbonden met de
aanwezigheid van het water. De oudst bekende steden, zoals
Utrecht, Nijmegen, Maastricht en Middelburg, zijn allemaal
ontstaan aan een rivier of aan de kust. Daarbij valt op te merken
dat in Hoag-Nederland vrijwel alle oude steden aan een rivier
zijn gelegen. In Laag-Nederland was veel meer water aanwezig
en hier ontstonden ook meer steden, wat nogmaals de indruk
wekt van een verband tussen het ontstaan van steden in ons
land en de aanwezigheid van (veel) water. Het natuurlijke
waterstelsel van vooral Laag-Nederland is tussen 1100 en 1700
getransformeerd naar een hydraulisch systeem van dijken,
dammen, sloten, boezemwaters en molens. De vorming van
steden in dit landschap borduurde voort op deze technologie.
De stedenbouwkundige hoofdstructuu r van de Hollandse stad
bestond in feite uit waterbouwkundige werken. Grachten en
kades vormden de infrastructuu r en de dam was de
belangrijkste openbare ruimte . Ook de trekvaarten tussen de
steden waren zeer snelle en betrouwbare verbindingen voor die
tijd (Hooimeijere.a., 2005, pp.8-17).

'

Door de hoogteverschillen tussen de polders is het landsd1ap vercmderd in een
hydraulisch systeem (43]

4.1.1 Watersteden door de tijd heen
Bij het kijken naar de watersteden wereldwijd werd er een
globaal onderscheid gemaakt in handelssteden en kuststeden.
Nu de watersteden in Nederland aan bod komen, zal een
uitgebreider overzicht van soorten watersteden warden
gepresenteerd. In de catalogus van de 2· Internationale
Architectuurbiennale (genaamd The Flood) wordt door de
auteurs een chronologische volgorde gegeven van de
verschillende typen watersteden zoals die in Nederland
voorkwamen en voorkomen . Deze indeling zal ook in deze
paragraaf worden aangehouden, aangevuld met het noemen
van (bekende) voorbeeldsteden en andere informatie. Op deze
manier ontstaat een overzicht dat de ontwikkeling van de
Nederlandse waterstad door de eeuwen heen weergeeft.
Vroege watersteden
De vroegste nederzettingen zijn gelegen op zandruggen, terpen
en wierden en later ook op dijken. Een voorbeeld hiervan is het
wierdedorp Ezinge, dat rond het jaar 200 aan de waddenkust
was gelegen. Op de wierde staan een aantal boerderijen
random een centrale regenvijver. Tot aan de uitvinding van de
dij k woonde men zo in de lage gebieden van Nederland. In de 8.
en g• eeuw komen nederzettingen alleen om economische of
militaire redenen tot stand. Militaire steden zijn o.a. de
burchtsteden Leiden, Middelburg en Breda. De economische
steden zijn de zogenaamde Hanzesteden, die tot aan de
opkomst van de Hollandse steden het economische
zwaartepunt van Nederland vormden. De Hanzesteden liggen
op kruisingen van waterwegen, omdat het vervoer voor het
overgrote deel nog over water plaatsvindt (Hooimeijer e.a.,
2005, p.22). Bekende voorbeelden zijn Deventer, Stavoren en
Kampen, dat gesticht werd aan de IJsselmonding als
overslag plaats van zeeschepen naar riviersteden. De
Hanzesteden bleven belangrijk tot aan de 15· eeuw, na de St.
Elizabethsvloed van 1421 konden kon de Rijn haar water beter
afvoeren en nam het belang van de IJssel af voor de
scheepvaart. Kampen bloeide pas weer op in de 19• eeuw door
de bouw van 2 strekdammen voor de IJsselmonding in de
Zuiderzee (De Baan e .a ., 2005, pp.38-39, 76- 77).
Handelssteden
Een stad die de overgang van terpdorp naar handelsstad
symboliseert, is Sneek . De stad is ontstaan rondom een
kerkterp, maar groeide uit tot het handelscentrum voor het
noorden. Rond 1450 werd de stad een fraaie handelsstad met
grachten waarlangs koophu izen waren gelegen. In de 15· tot de
17· eeuw bloeide echter vooral de Hollandse watersteden op.
Vanuit de zuidelijke Nederlanden trekt de welvaart naar het
noorden, waar steden met singelgrachten voor de afwatering
tot stand komen. Zierikzee is een stad die door de nabije ligging
van het welvarende Vlaanderen het eerst kan uitbreiden met
nieuwe havens in de 15• en 16' eeuw . Hier zijn echter geen
grachten aangelegd, wat een algemeen verschil vormt tussen
de Zeeuwse en Hollandse steden, zoals Amsterdam,
Rotterdam, Dordrechten Gouda.

•

•

Enkele steden in het Hanzenetwerk [ 45]

•

Kampen in 1300, 1600en 1900: destadgroeitdedoordehandel [46]
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De stadsuitbreiding van Amsterdam in 1612 was de grootste ter
wereld en de grachtengordel vormt het dragende element in het
plan. De waterwegen diende aanvankelijk voor de verdediging,
maar al gauw was transport de belangrijkste functie. Ook het
westelijk en oostelijk havengebied kwamen in de 17· eeuw tot
stand. Amsterdam was in deze periode wereldwijd de
belangrijkste stad. Na 1700 volgt er echter stagnatie.
Dordrecht ligt op de kruising van Maas en Merwede en was
daardoor een belangrijk handelscentrum. De stad bleef
gespaard door de Elizabethvloed van 1421, maar verloor wel
een groat deel van het achterland aan de Biesbosch. In de 18·
werd de haven door Rotterdam overvleugeld, dat vanaf de 17' in
belang groeide tot het uiteindelijk de grootse haven ter wereld
werd. De stad heeft deze positie pas kart geleden moeten
afstaan aan Sjanghai. Een laatste Hollandse handelsstad die zal
warden genoemd is Gouda. De stad ligt op de plek waar de
Gouwe in de Hollandse IJssel stroomt en is altijd verbonden
geweest met het water. Ter beheersing van de
waterhuishouding bestond er een systeem van grachten en om
de stad lagen waterwerken. Door de industrialisatie raakt de
stad in verval, tot in de 19· eeuw de Zuidplas wordt drooggelegd
en er meer werk in de landbouw kwam (De Baan, e.a., 2005,
pp.20-21, 32-33, 36-37, 54-55, 80-81).
Militaire steden
Dit type waterstad wordt van de 16' tot de 19· eeuw gesticht.
Simon Stevin en de Italiaanse bouwkunde drukken daarbij hun
stempel op de vroege vestingbouw. In ons land word en echter
weinig n ieuwe steden gesticht, terwijl dat ik het buitenland wel
vaak het geval is. Hier is het gebruikelijker om bestaande
steden aan te passen. Twee bekende nieuw gestichte
vestingsteden zijn Klundert en Willemstad. Laatstgenoemde is
gebouwd volgens strategische en idealistische plannen.
Voorheen was Willemstad het dorp Ruigenhil en lag op een
eiland aan het Hollands Diep, wat de strategische ligging
verklaart. De stad is grotendeels naar Hollandse ideeen
gebouwd, maar heeft ook enkele Italiaanse invloeden. Een
belangrijk aspect dat verband houdt met de militaire steden is
de aanleg van een aantal waterlinies ter bescherming van
vooral de Hollandse handelssteden. Het principe van de
waterlinie is dat in geval van een dreigende vijandelijke inval
grate delen van het land onder water konden warden gezet.
Daarbij was de exacte waterhoogte doorslaggevend, het water
moest te hoog staan om er goed doorheen te waden en te laag
om er op te kunnen varen (HooimeUer e.a ., 2005, p. 27). Onder
andere de Zuiderwaterlinie en de Nieuwe Hollandse Waterlinie
zijn gebaseerd op waterbeheersing met een systeem van
dijken, kanalen en vestingsteden- en werken. Het
cultuurhistorisch erfgoed dat nu resteert, is van belang voor de
verdere ontwikkeling van de gebieden. Beide linies dienen
staan nu centraal in nieuwe projecten (De Baan e.a., pp. 74-75,
78-97).
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Nieuwe hande/ssteden
Met het aanbreken van de industriele revolutie wordt het in de
18• en 19· eeuw mogelijk om grotere havens te bouwen voor
grotere schepen. l\Ja een periode van stagnatie en nauwelijks
stedelijke groei, betekent dit voor de Nederlandse steden dater
eindelij k weer nieuwe ontwikkelingen plaats gaan vinden. Er
komen nieuwe aanlegpieren, dokken en pakhuizen. Vooral
Rotterdam en Amsterdam komen weer tot bloei. In deze
periode ontstaan echter ook stedelijke problemen doordat de
bevolking in eerste instantie sneller groeit dan de steden. De
binnenstedelijke wateren raken vervuild en veel grachten
warden hierdoor gedempt. Riolering neemt hun plaats in wat
betreft de afvoer van afvalwater. In Rotterdam wordt in 1854
een prestigieus waterproject gerealiseerd . Het plan beoogde de
verbetering van de waterhuishouding en de regulering van de
stadsuitbreiding. Het project werd gevormd door een aantal
singels die random de stadsdriehoek kwamen te liggen en waar
het goed wonen en wandelen was. Het combineren van goed
wonen met waterbeheersing was uniek voor die tijd (De Baan
e.a., 2005, pp.58-59). Het is in deze periode dat parken als een
nieuwe vorm van stedelijk water word en ge'lntroduceerd. Bij
het ontmantelen van de vestingwerken warden deze in veel
gevallen namelijk getransformeerd tot een groene recreatieve
randzone random de oude binnenstad .

'
Hetdroogmaken van de Zuldplas bracht werk voor Gouda met zich mee [47]

•

Het Oost- lnd Isch Zeemaga zijn was het grootste pa khu ls van
Amsterdam [ 49]
Het Kronenburgerpark
in Nijmegen werd
aangelegd op de plaats
van de voormalige
vestingwerken [ 50)

De milltairestad Wiiiemstad llgtstrat:egisch aan het Hollands Diep [ 48]

C.1

Badplaatsen
Aan het eind van de 18° eeuw verandert de houding van de
kustbewoners ten opzichte van de zee. Men ontdekt de kust als
rustplaats waar men gezonde lucht op kan snuiven bij een
ontspannen wandeling. In de tijd daarvoor werd de zee a Ileen
van economisch of strategisch nut beschouwd. Ideeen uit het
buitenland (Brighton, Atlantic City) waaien ook over naar
Nederland en er worden wandelpromenades, paviljoens,
badhuizen en wandelpieren gebouwd in voormalige slaperige
vissersplaatsen aan de kust. Het bekendste voorbeeld is
uiteraard Scheveningen, waar een wandelpromenade werd
aangelegd op de duinen. De terrasvormige opbouw ervan geeft
de plaats haar specifieke karakter. Aan de landzijde van de
duinen kwamen bovendien villaparken (De Baan e.a., 2005,
pp.46-47).

Utopieen
Ook in de jaren na WOii bestaat bij een aantal ontwerpers de
opvatting dat de traditionele stad niet meer voldoet door de
snelle ontwikkelingen. Door het vooruitgangsdenken komen er
ontwerpen tot stand die een complete stad in een
megastructuur omvatten. Een bekend voorbeeld van een
dergelijk plan is het Plan Pampus uit 1964, waarbij een
lintstructuur van eilanden voor de kust van Amsterdam werd
voorgesteld, verbonden door een centrale infrastructu rele as.
De maatsch appij was echter nog n iet klaa r voor een dergel ij k
vernieuwend plan. Pas met de bouw van IJburg heden ten dage
wordt een soortgel ij k plan wel u itgevoerd, uiteraard aangepast
aan de tegenwoordige opvattingen, maar het basisprincipe is
gelijk aan het Plan Pam pus. Een ander plan u it die tijd is getiteld
Hydrobiopolis en omvat een eiland voor de kust van Den Haag
waar 500.000 mensen kunnen wonen. Door de toenemende
kritiek op de megastructuren komt ook dit plan er niet
(Hooimeijere.a., 2005, p.38).

'

Stedelijke dokken en waterfronten
Rond de overgang van de 20· naar de 21 • eeuw worden oude
haventerreinen en spoorzones herontwikkeld, havensteden
worden laboratoria voor experimenten. Daarbij wordt het
industriele erfgoed in acht genomen en wordt het water uit de
voormalige havens betrokken bij de nieuwe plannen.
Voorbeeldprojecten zijn te vinden in Arnhem, Maastricht,
Rotterdam en Amsterdam. In laatstgenoemde stad worden de
oevers van het IJ herontwikkeld. Vanaf de havens in het westen
tot aan IJburg in het oosten zijn de IJ-oevers onder constructie .
De eilanden aan de zuidelijke oever worden vernieuwd en
krijgen elk een eigen karakter. De link met het IJsselmeer die in
187 2 verdween wordt door IJburg weer hersteld.
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•
Het Plan Pampus van Van deb Broek en Bakema werd als te futurlstlsch
beschouwd toen het we rd bedacht [ 53]

•

Scheveningen is ook nu nog een van de belangrijkste badplaatsen aan de
Noordzee [51]

Stadsuitleg
Na de Tweede Wereldoorlog worden veel Nederlandse steden
opnieuw opgebouwd. Er komen veel nieuwbouwwijken bij en
water wordt geleidelijk aan herontdekt binnen de stedebouw.
Zowel voor afwatering als voor recreatie wordt het water
ingeschakeld. In de Amsterdamse tuinstad Sloten wordt het
Slotermeer weer ontgraven en gaat het onder de naam
Sloterplas verder als recreatieplas. De vormentaal van de
binnensteden wordt opnieuw uitgevonden, onder andere bij het
graven van grachten in Almere-Haven. Dit is de plek waar de
eerste bewoners van Almere zich vestigden en water in de stad
is aanwezig in de vorm van grachten, een binnenhaven en
plassen. Omdat een stadscentrum ontbreekt wordt nu een plan
gemaakt voor een stadscentrum met waterfront aan het
Weermeer(DeBaan e.a., 2005, pp.18-19).

•

De Kop van Zuid in Rotterdam Is een goed voorbeeld van een herontwikkeld
haventerreln [54]

Het uitbreidingsplan voor Al mere [ 52]
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De Tweede Maasvlakte ingetekend in de huidlge situatle [SS]

Vrije tijd
Vanaf de jaren '60 van de vorige eeuw is op vakantie gaan een
algemeen goed geworden. Op den duur ontstonden er
vakantieoorden en kwam het massatoerisme op. Uiteindelijk
heeft dit geresulteerd in complete vakantiedorpen, zoals Port
Zelande in Zeeland, dat in dejaren '90 werd gerealiseerd. Deze
vakantiestad is gebouwd op een drooggevallen plaat en naast
woningen voor permanente bewoning zijn er veel
toeristenactiviteiten. Hetstadje is gebaseerd op Zuid-Europese
kustplaatsen met een jachthaven voor de deur en doordat er
ook woon h u izen staan is er altijd levend ig heid. De com binatie
van recreatie en permanente bewoning komt ook terug in het
masterplan Meerstad Groningen uit 2005. Deze
nieuwbouwlocatie aan de oostkant van Groningen is het
antwoord op de toekomstige vraag naar wijken waar mensen
kunnen wonen, werken en recreeren. In het hart van hetgebied
komt een groot meer, gericht op recreatie en waterberging. Het
areaal aan groen wordt net zo groot als dat aan bebouwd
gebied, en rood, blauw en groen gaan hand in hand, hetgeen
Meerstad uniek maakt (De Baan e.a ., 2005, pp.42-43, 48-49).

'
Een impressie van Sd1iphol In zee [ S6]
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De gegeven typologie van watersteden uit de catalogus laat
zien dat het ontstaan van de nu meest bekende watersteden
samenvalt met de totstandkoming van Nederland als
staatkundige eenheid. Het waren de vroege watersteden en de
handelssteden die als het ware de ruggengraat hebben
gevormd voorde groei en bloei van ons land. De handelsstad als
type waterstad bleef door de tijd heen bestaan en
manifesteerde zich in steeds nieuwe vormen, van Hanzestad tot
containermetropool. Vooral de laatste 100 tot 150 jaar wordt
het water in de stad ook vooral gezien als een middel om
recreatie en on ts panning in de stad te brengen. Het is kortom
helder dat de waterstad al eeuwenlang onlosmakelijk is
verbonden met Nederland. Ook voor de toekomst bestaan er
volop plannen om water in de stedebouw te blijven inpassen,
zoals nu zal worden uiteengezet.De gegeven typologie van
watersteden uit de catalog us laat zien dat het ontstaan van de

Container metropool
Waar oude havengebieden tot woonwij ken transformeren,
komen den ieuwe havens steeds verder van het cent rum van de
stad te liggen. Dit komt door enerzijds plaatsgebrek dichtbij de
stad en het feit dat de havenfuncties conflicteren met wonen en
recreeren. Anderzijds worden de schepen steeds groter en is
het handiger als de haven dichter bij zee ligt. Hiervoor is het
dikwijls noodzakelijk nieuw land in zee te maken. De
Maasvlakte in Rotterdam is hiervan een goed voorbeeld. In de
nabije toekomst zal ook de Tweede Maasvlakte gereed komen.
Nu is Rotterdam al de belangrijkste haven van Europa en na
won werden steeds opnieuw grote havengebieden gebouwd.
Bij de plan nen voor de Tweede Maasvlakte is goed gekeken naar
wat voor invloed dat heeft op de kustlijn en de veiligheid van het
gebied.
Drijvende stad en landfill
Wonen aan het water is populair, nu ontstaan er echter ook
plannen voor won en (en werken en recreeren) 6p het water. Het
gaat daarbij zowel om nieuwe eilanden in het water als om
drijvende stadsdelen. In Huizen, Roermond en Amsterdam zijn
er al drijvende won in gen. Het is nu slechts een kleine stap naar
een complete drijvende stad. Het plan voor Schiphol in zee is
wat dat betreft een pakkend voorbeeld. De verplaatsing van de
luchthaven vanuit de h uidige dichtbevolkte omgeving schept
niet alleen mogelijkheden voor de luchthaven zelf, maar biedt
ook een kans voor een herorientatie op de planning en
ontwikkeling van het land als geheel. Het plan kan worden
gecombineerd door de aanleg van een nieuwe stad (De Baan
e.a., 2005, pp.62-63). Ook andere functies kunnen op het water
een plaats vinden, zoals windmolenparken.

I

Port Zela nde is een compleet
vakantiedorp [57]

•
Meerstacl Groningen [ 58]

4.1.2 Plannen voor de toekomst
Er bestaat een veelheid aan plannen en projecten voor de
toekomst waarbij water een rol speelt binnen het
stedebouwkundige ontwerp. Veel van deze plannen zoeken
naar creatieve en soms zelf futuristische oplossingen voor de
verwachte toename van wateroverlast. Ze geven in ieder geval
aan dat water bij de ontwerpers een geliefd element is,
waarmee vernieuwende ontwerpen tot stand kunnen komen.

In Friesland wordt geprobeerd de route van de Elfstedentocht te
combineren met het u itbreiden van de boezem. Langs de
Elfsteden route zijn een aantal projecten gepland die ertoe
moeten leiden dat de Friese boezem meer water kan opvangen,
afvoeren en inlaten. !:en ander plan voorziet in een tribune aan
de finish van de route waar plaats is voor een schaatsbaan en
andere (aan water gebonden) sportvoorzieningen.

~.,

Nabij Kampen kan de flessen hals van de IJssel tot
overstromingen leiden. Een nieuw plan voorziet in een
vloedvlakte waarbij drijvende woningen, paalwoningen en
dijkwon ingen samen met een moerasachtig natuurlandschap
kunnen lei den tot een aantrekkelijke en veilige woonomgeving.
Een vergelijkbaar idee is er voor Wilp, oak aan de IJssel
gelegen . Door het verbreden van de rivier krijgt deze een
grotere vloedvlakte voor waterberging. Er ontstaat dan oak een
kans voor een nederzetting in de uiterwaarden, de enclave
wordt opgenomen in de seizoensdynamiek van het water en
heeft een sterke band met de rivier. Een ander plan is genaamd
Onvoltooid Markermeer. In wat eens de Markerwaard zou zijn
geworden staan nag restanten van de polder in wording. Deze
kunnen warden benut voor de aanleg van verschuivende
eilandjes en natuurgebieden. De randgebieden kunnen warden
gebruikt om Lelystad een nieuw waterfront te geven. Voor de
Randstad en met name het Groene Hart bestaat een plan voor
een riant waterrijk. Dit biedt enerzijds kansen voor
ontwikkelaars, recreanten en flora en fauna. Anderzijds wordt is
de grens van het Groene Hart beter vast te houden als deze uit
water bestaat en zal er minder ongebreidelde verstedelijking
plaatsv inden.

'

Duindoornstad is een plan vooreen op zichzelf staande kuststad
ten noorden van het Rotterdamse havengebied op een
landstrook parallel aan de kust. Dit wordt gecombineerd met
een nieuw natuurlijk te vormen duinlandschap. Het plan
Rotterdam waterstad 2035 sluit hierbij aan. Omdat de stad
verder naa r het westen opsch u ift komen er in de oude stad
mogelijkheden voor nieuwe water- en woonstructuren. Het idee
Ellebogen in de Waal is een zeer futuristisch plan, waarbij
kunstmatige bochten in de rivier dienen als overloopgebied,
Ian gs de rivier ontstaan daarbij absorberende sponzen. Op de
sponzen kan oak woningbouw plaatsvinden, omdat deze een
hybride structuur hebben. Voor de delta van de Maas, Rijn en
Scheide zijn oak een aantal ideeen tot stand gekomen. Een
daarvan heet Catamaranstad, waarbij in de delta bij Goeree
ruimte wordt gezien voor een avontuurlijke relatie met de
natuur. Het gaat om een op een zandbank gebouwd
recreatiegebied. Biesbosch stad is een ander idee, hier vormen
oude kreken nu het hoogste deel van het landschap. Door deze
stroomruggen verder te verhogen kan er op gebouwd warden.
Landbouw tussen de opgehoogde kreken kan plaatsmaken voor
natuur. Een laatste plan is getiteld Deltakracht en Getijdenstad:
de statische kustverdediging van Zeeland moet warden
ingeruild voor een meer dynamische vorm van kustbeheer. Na
2050 breekt de zee weer binnen en het landschap dat ontstaat
wordt Getijdenstad, buitendijkse nederzettingen in een
natuurlijke dynamische omgeving (Koekebakker e.a., 2005,
pp.35-61 ). De zoj uist genoemde plannen en projecten vormden
een onderdeel van de expositie "De nieuwe Hollandse
waterstad", zoals die te zien was op de Internationale
Architectuurbiennale van 2005. Het gaat om enkele van de
bekendste recente ideeen voor de waterstad van de toekomst.

'
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Nabij Wllp kan door het verbreden van de rivler waterberging worden
gecombineerd met woning bou w, recreatle en natuurontwikkeling [ 59)

Rotterdam 2035 : doordat de haven naar het westen opschuift, komt er in de
stad rnimte vrij voor nieuwe waterrijke woongebieden [61]
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Duindoornstad aan de Zuid-Hollandsie kust is een stapsgewijs opgebouwd plan
voor nleuw land in zee [60]

Behalve de hierboven genoemde plannen voor de toekomst
bestaan er nag andere die de relatie tussen stedebouw en water
aangaan. Enkele daarvan zijn wederom Ian gs de IJssel gelegen.
Bij Deventer en Zutphen zijn bypasses geschetst, deze geven
meer ruimte aan de rivier en bieden kansen voor woningbouw,
landschap en natuur. Het gaat om een regionale visie die
kwaliteit levert aan het gebied. Verschillende types
woongebieden kunnen in het rivierenlandschap warden
ingepast. Het is de bedoeling dat de woning zoveel mogelijk
interactie hebben met het water. Het plan voldoet aan de
veiligheidseisen van het Rijk, vergroot bovendien de ruimtelijke
kwaliteit en schept ruimte voor natuurontwikkeling. Daarnaast
zou de IJssel in een klap aan alle veiligheidsnormen voldoen
voor op de lange termijn. Afgezien van plannen voor specifieke
locaties zijn er oak algemene ideeen in omgang die het water en
de stedebouw willen verenigen. Zo heeft Thijs Rijcken
zeshoekige, schakelbare drijvende bouwelementen van
piepschuim en gewapend beton bedacht. Deze kunnen
platforms (eilanden) vormen voor woonwijken etc. Het is
bruikbaar voor gebieden die altijd onder water staan (minstens
1,5 meter). Zowel bestaan water als te inunderen land kan op
die manier nieuwe kansen bieden aan het ruimtetekort en de
waterproblematiek (Bijnsdorp e.a., 2005, pp.3-6).

'
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Thijs Rljcken bedacht zeshoeklge
elementen om mee op water te
kunnen bouwen [62]
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4.2

Watersteden en de /andschappen waarin
zijliggen

De in de vorige paragraaf gegeven ty pologie van watersteden
geeft aan dater in het verleden veel watersteden tot stand zijn
gekomen en dat er ook voor de toekomst allerlei plannen
bestaan om stedebouw en water te blijven com bineren. Daarbij
werden de steden min of meer los van hun omgeving onder de
loep genomen. Een andere typologie gaat uit van de
landschappen waarin de watersteden liggen, met daarbij
onderverdelingen in subtypes. Het gaat om de indeling die de
auteurs Meyer, Hooimeijer en Nienhuis geven in hun "Atlas van
de Hollandse waterstad". Zij onderscheiden een drietal typen
landschappen, te weten de kust, de polder en de rivier. De
steden die in eenzelfde type landschap liggen, vertonen volgens
hen vaak dezelfde kenmerken en hebben vaak een
vergelijkbare ontstaansgeschiedenis. Ook is het zo dat elk van
de drie typen zijn eigen specifieke vraagstukken kent ten
aanzien van de stedelijke ontwikkeling. Oplossingen voor
toekomstige problemen zullen kortom ook een grote
samenhang kennen binnen elk type. Er zal nu worden ingegaan
op de genoemde landschappen en hun steden zoals uiteengezet
door de 3 auteurs, aangevuld met andere informatie.

De
Hollandse
dulnenkust lijkt een
aangesloten geheel,
maar toch zltten er
nog zwakke schakels
In, die moeten
worden verbeterd
[63]

4.2.1 Kuststeden
De kust was eens zeer lang en grillig, steden werden nooit direct
aan de kust gesticht, maar veilig beschermd achter duinen,
zandbanken, geulen en eilanden. Later werd de kust meer
rechtgetrokken waar deze erg open was, zoals in Zeeland en de
Waddenzee. Hierdoor ontstonden wel dilemma's voor de
steden, die zullen worden beschreven aan de hand van 2
situaties: het estuarium van de Westerschelde enerzijds en de
gesloten strandwallen kust bij Den Haag anderzijds. Het
Nederlands kustsysteem kent een sterke dynamiek en vooral de
relatieve zeespiegelstijging (en soms daling) heeft de
ontwikkeling van het huidige kustgebied bepaald en doet dat
nog steeds in toenemende mate. Zuidwest-Nederland en het
Waddengebied hebben grote transformaties ondergaan in de
afgelopen eeuwen, terwijl de duinenkust van Holland
grotendeels onveranderd is gebleven. De menselijke inv loed op
de ontwikkeling van de kust is groot . Er is steeds gepoogd de
kustvorm vast te houden, de kustlengte uit te breiden en land
bij te maken. De kust is hierdoor verworden tot een robuuste,
maar weinig flexibele land-zeeovergang. Mede de toegenomen
verstedelijking van de kustzone de laatste 50 jaar heeft hier aan
bijgedragen. Zeewaartse duingebiedverbreding kan de
veerkracht van de kust vergroten, zoals bij de Delflandse kust
gebeurt . Een herziening van de uit 1958 stammende Deltawet
is nodig.

'

Globaal is een zestal typen nederzettingen te onderscheiden in
het deltalandschap. Dit zijn dus subtypen van het
landschapstype kust, zoals aanwezig in het estuariu m :
•
•

•

•

•

•

Duindorpen: deze zijn veilig gelegen achter de duinen
en georienteerd op zee, zoals Dom burg
Kerkringdorpen: deze dorpen zijn niet direct op de zee
georienteerd, maar wel hoger gelegen op kreekruggen
die niet zijn ingeklonken, zodat ze wel beschermd zijn
tegen hoog water. Een voorbeeld is Serooskerke
Havensteden: havensteden zijn ontstaan aan
natuurlijke kreken die werden uitgediept en vervolgens
als haven gebruikt. Vlissingen is het bekendste
voorbeeld. Veel havens zijn echter later verzand,
waaronder die van Sluis
Voorstraatdorpen: omdat niet op dijk gebouwd mocht
worden legde men een straat aan dwars op de dijk, vaak
aansluitend op de kerkring. Zo ontstonden
voorstraatdorpen als Colijnsplaat
Sleute/steden: dit zijn steden waarbij de haven is
verzand en er een kanaal naar dieper water is gegraven,
waar vaak ook een nieuwe haven werd gebouwd. Een
voorbeeld is Middelharnis
Vakantiedorpen: door de afsluiting van de zeearmen
met de Deltawerken kon voortaan direct aan de zee
worden gebouwd, omdat de getijden verdwenen. De
meeste van deze nieuwe nederzettingen zijn
vakantiedorpen als PortZelande

'
In Middelharnis kornen 3 typen est11ariunmederzettingen setrnen: rond 1550
was de stacl een voorstra atdorp, rond 1650 uitgebreid met een kerkring en roncl
1800 Is de stctd een sleutelstad geworden [65]

Voor het estuarium van Zeeland bestaan ook plannen voor een meer
dynamische kustverdediging, zoals in het plan Getljdenstad [ 64]

Stadsvorming in hetestuarium
Het estuarium tussen Rotterdam en Antwerpen is het meest
grillige deel van de l\lederlandse kust. Er is een onderscheid in
oudland (voor 1400 drooggelegd) en nieuwland (van daarna).
De ene stad is verzwolgen door de zee terwij I de andere ju ist
steeds verder van de zee af kwam te liggen en de haven ervan
verzandde.

De ligging aan het water heeft de vonn van Vlisstngen bepaalcl, zoals hier te
zlen Is In r espectlevelijk 1400, 1550, 1625, 1898 en 2000 [66]
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Walcheren is altijd een van de meest stabiele eilanden geweest
en Vlissingen in het zuiden ervan, is een voorbeeld van een stad
als hydraulisch bouwwerk. De ligging aan de Oosterschelde
heeft de vorm en het beeld van de stad bepaald. De stadsvorm
is een waterbouwkundige constructie waaraan de rest van de
stad is opgehangen. Van handelshaven via oorlogshaven werd
de stad uiteindelijk ook vooral een toeristenstad met een mooie
zeeboulevard. De noodzakelijke toekomstige verhoging van de
zeedijk zal hiermee dienen te worden gecombineerd wil de stad
een badplaats metaantrekkelijk waterfrontblijven.
Verstedelijking van destrandwal/en
De strandwallen zijn een gunstige vestigingsplaats, via
waterverbindingen met het achterland konden de plaatsen de
grote rivieren bereiken. Door de aanleg van een aantal grote
kanalen en andere waterwerken kon het duinengebied op een
aantal plaatsen flink verstedelijken. Ondanks dit en het
toegenomen toerisme is de Hollandse kust nog steeds erg
leefbaar. In de loop der tijd is een vijftal soorten nederzettingen
ontstaan, ook dit zijn weer subtypen van het hoofdtype de
kuststad, ditmaal aanwezig op de starndwallen:
•

•

•

•

•

-

4.2.2 Poldersteden
Het Nederlandse laagland was tot de 8" eeuw een
onbewoonbaar moerasgebied, totdat vanaf hoger gelegen
gebieden men begon met het in cultuur brengen van het lage
land. Met de aanleg van droogmakerijen en bedijkingen
ontstonden ook de poldersteden, in hun totstandkoming en
stedebouwkundige vorm wellicht het meest Hollands van alle
steden. Er zijn veenpoldersteden (Amsterdam, Rotterdam),
droogmakerijsteden (Haarlemmermeer) en omdijkingssteden
(Al mere).

•

I
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Geestrandsteden- en dorpen: dit zijn plaatsen met
goede achterlandverbindingen die daardoor konden
u itgroeien tot steden, zoals Haarlem
Vissersdorpen: deze zijn direct aan de kust gelegen en
hebben soms een eigen haven (Scheveningen), maar
meestal niet (Katwijk)
Badplaatsen: het gaat hier in feite om vissersdorpen die
uitgroeiden tot badplaatsen. Het recreatieve deel van
het dorp is vaak wel van het dorp af gelegen, terwijl het
deel met woonhuizen op de oude plaats bleef bestaan .
Scheveningen is het meeste bekende voorbeeld van een
dergelijke badplaats
Vakantiedorpen: deze liggen vaak aan de
binnenduinrand en worden steeds vaker permanent
bewoond, zoalsJulianadorp
Oude en nieuwe mondingssteden: het gaat h ier om
plaatsen aan de monding van een oude rivier (Leiden) of
een nieuwe waterweg (IJmuiden)

In Den Haag (inclusiefScheveningen) komen alle 5 de subtypes
samen. Destad lag in feite afgelegen, heeft nooiteen ommuring
gehad en is juist daarom de vredes- en regeringsstad bij
uitstek. Villa 's staan op de strandwallen en de arme wijken
hebben zich in de veengebieden gevormd. Ook in Scheveningen
was er aanvankelijk armoede, maar in 1818 werd het de eerste
Nederlandse zeebadplaats . Den Haag en Scheveningen werden
steeds meer verenigd, ook wat betreft de waterhuishouding.
Eind 19° eeuw kwam er een afvoerkanaal naar zee om de
Haagse grachten te kunnen doorspoelen en er kwamen 2
nieuwe havens. Toch zijn veel grachten later gedempt en is de
boulevard flink beschadigd in WOII. Desalniettemin heeft de
kustplaats zich hersteld en om Scheveningen beter te
beschermen zijn er plannen voor kustuitbreiding om de
kustvorm hol te maken (Hooimeijer e.a., 2005, pp.43-97).
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Door de explotatie van de veenboderns is het polderlandschap steeds verder
ingeklonken [ 69]
In dit plan wordt de verhoging van de zeedijk in Vlissingen gecornbineerd met
uitbrelding van de bebouwing aan de boulevard [67]

Po/de rgesc h ieden is
Vanaf de 9e eeuw begonnen dus de eerste (ongecoordineerde)
veenontginningen, waarmee het startsein werd gegeven voor
het ontstaan van Holland. In de lle eeuw deed de rationele
verkaveling haar intrede, echter nog altijd zonder vooropgezet
inrichtingsplan. In de 13e eeuw was heel het gebied ontgonnen
en begon de inklinking van het land, waardoor dijken werden
aangelegd en veenpolders ontstonden. Door turfafgravingen
werden dat later weer (gevaarlijke) plassen. Orie eeuwen later,
in de 16e eeuw, konden de veenplassen en meren in een keer
worden drooggemalen door de komst van de droogmakerij. De
Beemster kreeg het eerste totaalontwerp, gebaseerd op Stevin
en deze vorm van blokverkaveling werd pas verlaten bij de
Wieringermeer.
'
De Beemster was de
eerste polcler met een
totaalontwerp [70]

•

Den Haag e.n Scheveningen herbergen sarnen alle 5 de subtypen van de
strandwalneclerzetting, zoals hler te zlen in 17 57, 1891, 1927 en 2003 [68]

In de 17e eeuw ontstonden er lusthoven in de polders, maar na
de gouden eeuw verdwenen deze ook weer. Pas in de 19e en 20e
eeuw kwam er weer stedelijkheid terug in de polders met
n ieuwe u itbreidingswijken. Met de 4 IJsselmeerpolders wordt in
de 20e eeuw veel nieuw land gemaakt, door hun omvang
worden deze minder strak van inrichting. In totaal telt
Nederland nu 3000 polders, de meeste zijn verstedelijkt of
onderhevig aan schaalvergroting in de landbouw. Echter
verstedelijking is ook een manier om inklinking tegen te gaan
door verbeteringen in de waterstructuur (Koekebakker e.a.,
2005, pp.105-143).
Drie subtypen polders
Het Hollandse laagland bestaat aid usu it een aaneenschakeling
van afzonderlijke polders met elk hun eigen
ontstaansgeschiedenis. De een is al eeuwenoud, de ander nog
relatief jong. Bovendien bestaan er hoogteverschillen van
enkele meters tussen de polders, ook van direct aan elkaar
grenzende. Dit heeft eveneens gevolgen gehad voor de
stedelijke ontwikkelingen in die polders. Zoals gezegd wordt er
een drietal gebieden onderscheiden binnen het hoofdtype van
het polderlandschap:
•

•

•

Veenontginningen: bij veenstroompjes had de bodem
voldoende draagkracht om nederzettingen te bouwen.
Vanaf de 10· eeuw werd ook het omliggende veen
ontgonnen en daarbij ontstonden de typische
la nggerekte cope-stroken. Het veen k Ion k in en de
natuurlijke afwatering moest vervangen worden door
bemalingen. Het ontginningslandschap veranderde
aid us in een poldersysteem
Droogmakerijen: land dat aan het water was verloren,
kon weer worden teruggewonnen door de komst van de
windmolen en later het stoomgemaal. Men groef een
ringvaart om een plas en pompte deze leeg, waarna er
op het drooggevallen land een afwateringssysteem werd
aangelegd
Bedijkingen: dit vormt de stap naar het veroveren van
nieuw land uit zee en andere wateroppervlakten
(Zuiderzeepolders). Hier werd geen ringvaart gebruikt.
Men legde echter in open water een dijk aan, waarna het
water uit het omsloten gebied werd gepom pt

De Zulderzeepolders, zoals hier de
Noordoostpolder, zljn minder strak van
vorm dan de veenpolders en
droogrnakerijen (71]

•
Het patroon van afwateringskanalen is het belangrijkste
kenmerk van het polderlandschap. Soms wordt dit patroon ook
opgenomen in stadsuitbreidingen, zoals in de Jordaan het geval
is. Omdat het polder-boezemsysteem vaak getrapt is, komen in
een klein gebied veel versch illende waterstanden voor. In de
veenpolders volgt de afwatering nog de natuurlijk
omstandigheden, terwijl het poldergrid van de droogmakerijen
in een keer werd ontworpen en ook de basis vormt voor alle
ruimtelijke systemen (poldermodule).

'

'
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Van links naar rechts de veenpolder, dedroogmakerij en de bedijking [72]

Amsterdam geprojecteerd op de oude polderverkaveling, die onder andere in
de Jordaan nog terug te zien is in de vorm en rid1ting van de bouwblokken [73]

In de laatste IJsselm eerpolders wordt gebroken met het grid en
komen gekromde wegen, dijken en vaarten voor. Waar de oude
landbouwverkaveling door een nieuwe stedelijk raster wordt
overschreden, worden de dijken vaak gebruikt als drager van
het nieuwe patroon. Het gaat daa rbij zowel om nog gebruikte
als in onbruik geraakte dijken uit alle periodes. Ook molens en
gemalen worden in de stad opgenomen, maar vaak verworden
ze tot slechts nostalgische objecten en verraadt de omgeving
niets van hun oude functie. Het vestigingspatroon bij de
veenpolder is dat langs de hoofdontsluiting van de polder werd
gebouwd, waardoor lange linten ontstonden. In de
droogmakerij is de bebouwing veel meer gespreid en
ontstonden dorpen op strategisch kruispunten in het grid.
Stadstypen verbonden aan de polderlandschappen
De verschillende polderlandschappen leveren verschillende
typen steden op. Bij alle drie is sprake van een strikte
beheersing van de stadsplattegrond. Bij de veenpolderstad
vormt de droge kern de basis van de nederzetting, van waaruit
verdere ontginning in de natte gebieden mogelijk was. De later
aangelegde poldersteden ontberen een droge kern
(Willemstad, Almere). Een veenpolderstad bij een dam van een
veenrivier heeteen damstad en daar ontstonden vaak overslagen handelscentra (Amsterdam). Strikte beheersing van de
waterhuishouding is van levensbelang voor de damstad,
waardoor de kenmerkende grachtenstelsels ontstonden.
Omdat stadsuitbreidingen in het veen duur zijn, werden hier
vaak smalle straten aangelegd en ontbreken pleinen. Het
openbaar !even vond plaats aan de kades. Door tabula rasa zijn
de nieuwe steden zeer maakbaar, alles draait om beheersing
(Almere). Door de winning van turf hebben de Hollanders net zo
veel van hun grondgebied verwoest als dat ze door inpoldering
hebben gewonnen. Toch overheerste altijd het idee van
maakbaarheid, zeker met de inpoldering van de
Haarlemmermeer. Het ontwerp van de polder en de steden was
gebaseerd op waterbouwkundige en economische dimensies,
de ideale stad van Simon Stevin verbeeldt dit. In de
Amsterdamse grachtengordel is dit idee ook verwerkt. Als een
van de eerste stapte Delft rond 1400 van zijn droge kern af, de
uitbreidingen zijn opgenomen in de structuur van het
polderlandschap.

Wan neer later het trekvaartennetwerk tussen steden tot stand
komt, wordt de eerste moderne economie geboren, waarbij
men met bewuste intenties de ontwikkelingen stuurt. Als in de
19· eeuw het vervoer over land belangrijker wordt en er
riolering wordt aangelegd, verdween het water in de polderstad
als ontwerpelement. Bovendien werd veel bestaand water
gedempt. Stedebouwkunde en waterbouwkunde kwamen los
van elkaar te staan, de eerste was er voor het ontwerp, de
tweede voor de techniek. Aan het eind van de 20· wordt water
herontdekt in het on twerp, n iet in de laatste plaats door de
toegenomen waterproblematiek. Veel steden hebben ook een
waterplan, omdat wan neer op een plaats in het netwerk wordt
ingegrepen, dit gevolgen heeft voor het hele systeem.

Morfologie en waterbeheersing
De samenhang tussen het polderlandschap en zijn steden komt
tot uitdrukking in de morfologie van de waterbeheersing. Er is
een viertal technische voorwaarden die bepalen hoe in een
polder kan worden gebouwd:
•

Voldoende beveiliging: dijkringen beschermen een
graot gebied, daarbinnen liggen polders, van elkaar
gescheiden door waterbergingen in de vorm van
boezemwater
• Bergen en afvoeren: overtollige neerslag wordt in de
polders opgevangen en vastgehouden voor gebruik. Het
overschot wordt afgevoerd, zo is er volledige controle
over de hoeveelheid water in de polder. Ook omdat er
veel steden in de polder liggen is een optimale
beheersing van levensbelang. Het water in de stad moet
bovendoen een veelheid aan doelen bieden zoals
berging, ontwatering, recreatie, drinkwater, irrigatie en
dergelijke
• Waterkwaliteit: door water te laten circuleren kunnen
prablemen met algen en stank worden voorkomen.
Daartoe bestaat er een circulatiemodel van S. Tjallingii:
Afstromend regenwater afvoeren via
opperv la ktewater
Scheid en van schoon en vuil water bij de bran
1.
Afstromend regenwater laten infiltreren (wadi's)
Planten van waterplanten en andere zaken die
het ecosysteem helpen
• Bouwrijp maken: met heipalen is het toch mogelijk te
bouwen op de slappe veenbodem. Voor beheersing van
de grondwaterstand zijn 3 typen maatregelen
voorhanden: verlaging van het peil van het open water,
drainage in de bodem en terreinophoging. De laatste
decennia is een verschuiving waar te nemen in het
gebruik van de 3 types . Er is meer ruimte voor water en
het vasthouden daarvan dan 30 jaar geleden

'
De inpoldering van de Haarlemmenneer maakte een eind aan de bedreiging
die het water vormcle voordeomliggende steden [74)

In de toekomst zullen de steden met nag meer water te maken
krijgen en dat is een slechte combinatie met de grate verstening
van de afgelopen 50 jaar. Het ontwerp van de nieuwe
polderstadlandschappen kan niet voortborduren op modellen
die uitgaan van stad en landschap als afzonderlijke entiteiten.
Nieuwe ontwerpprincipes zijn het landschapstheater en de
plantage. Nederland beschouwen als een waterstad is het begin
van het toekomstbeeld. Cruciaal daarbij is denken door de
schalen heen en per schaal de eigen logica en opgave
herkennen (Hooimeijer e.a., 2005, pp.152-209).

•

4.2.3 Riviersteden
Nederland bestaat u it de delta van een a an ta I grote rivieren en
dat heeft een grote invloed gehad op het praces van
verstedelijking. De om gang met het water is door de tijd heen
veranderd en de loop van de 20· eeuw hebben veel steden de
rug naar de stad toegekeerd. De laatste jaren is er sprake van
een omslag, en dit is ook nodig met het oog op wateroverlast.
Nederland kent dus veel grote rivieren, en deze hebben
verschillende kenmerken. De Maas stroomt in zijn eigen
sediment en heeft een eigen vallei gevormd, de Waal bestaat uit
verschillende vervlechte geulen met eilanden ertussen en de
IJssel is een van nature meanderende rivier. Tegenwoordig zijn
de lopen van alle rivieren vastgelegd door kanalisatie. Hierdoor
kw amen de rivieren hoger te liggen dan het land en vormden ze
steeds minder een afvoerplaats voorde regionale systemen, die
lager zijn gelegen. Om tegen overstromingen te beschermen
was er voorheen maar een oplossing: dijkverhoging. Echter
omdat dit niet eindeloos door kan gaan en het landschap
hierdoor ernstig wordt aangetast, is het nu gangbaarder de
rivier meer ruimte te geven. Vooral het hoogwater uit 1993 en
1995 heeft het denken over veiligheid in een straomversnelling
gebracht.
Een viertal eenheden in het rivierlandschappen
Het Nederlandse rivierenlandschap kan grofweg in 4 eenheden
warden onderverdeeld. Vanaf het punt waar de rivieren ans
land binnenkomen tot aan de mending in de Noordzee en het
IJsselmeer bestaan immers verschillen in de manier waarap de
rivieren in hetlandschap hun plaats hebben gevonden:

•

De onbedijkte Maas: dit gebied loopt van Zuid-Limburg,
waar de Maas Nederland in noordelijke richting
binnenkomt tot aan het punt waar de rivier afbuigt naar
het westen. De loop van de rivier is vaak (al dan niet
natuurlij k) veranderd, waardoor er in het landschap veel
verlande meanders liggen. Daardoor zijn terrassen
gevormd met soms grote hoogteverschillen. Bij steden
werden kaden aangelegd (Maastricht) en later werd er
veel aan grind- en kleiwinning gedaan

De lopen van de grote rivleren komen in verschillende vormen voor, met enkele
of rneervouclige lo pen en beddlngen [ 7 5]

•
r ,

De viersoorten rivierlandschappen In Nederland [76]

•

•

•

Het centrale rivierengebied: dit gebied wordt gevormd
door de Nederrijn en Lek, de Waal en de bedijkte Maas
tussen Arnhem en Nijmegen enerzijds en Rotterdam en
Dordrecht anderzijds. De strook wordt begrensd door de
Brabantse zandrug, de Veluwe en de Utrechtse
Heuvelrug. Kenmerkend zijn hier de oeverwallen en
komgebieden, waaronder de Betuwe. Vanaf de 10· eeuw
is het veengebied van de waarden ontgonnen en
ontstonden de kenmerkende lange cope-ontginningen.
Tegenwoordig zijn de Maas en de Waal waterstaatkundig
gescheiden, vroeger was dat niet het geval, wat vaak
leidde tot plotselinge wateroverlast
Het IJsseldal: de rivier de IJssel begint als een aftakking
van de Nederrijn en het IJsseldal wordt begrensd door
banddijken, die echter niet zo hoog zijn. De
uiterwaarden zijn daarentegen wel breed, waardoor er
veel ruimte is voor wateropvang ten tijde van een hoge
afvoer
De estuariene overgangsgebieden: de IJssel kende eens
een heuse delta, waar vroeger terpen zijn aangelegd.
Het gebied is later ingepolderd waardoor de terpen nu in
contrast zijn met de omliggende ruitverkaveling. In het
westen van het land is de delta vaak veranderd en zijn
geen terpen aanwezig. De natuur sloeg toe (SintElizabethsvloed) waardoor ondermeer de Biesbosch kon
ontstaan en de mens greep in (Merwede). Van noord
naar zu id wordt het gebied geken merkt door
havengebieden, agrarisch gebied en waterrecreatie
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Op terpen: deze liggen overal in het rivierengebied
behalve Ian gs de on bedijkte Maas. Lan gs de Ijssel
liggen ze ook in de uiterwaarden. Op Kampereiland bij
Kampen zijn veel huisterpen ontstaan, die later hun
waterkerende fu nctie verloren door de indij king van het
gebied. Nu bestaat de vraag om dit gebied weer als
overstroomgebied open te stellen in tijden van nood en
de terpen hun oude functie terug te geven

'

Langs dijken en dam men: wanneer de tussenruimten
tussen de terpen werden opgevuld konden
veenontginningsdorpen ontstaan, zeals Dordrecht.
Langzaam maar zeker werd meer gebied ingedijkt en bij
de stad betrokken. Bij de overgangsgebieden tussen het
rivierenstelsel en de zee monden veenstromen uit in de
nv1er. Hier werden dammen aangelegd om het
achterland te beschermen. Op de dammen konden
vervolgens handelsnederzettingen ontstaan, waarvan
Gorinchem een bekend voorbeeld is
Op oeverwallen: de steden die hier ontstonden zij n
minder lineair van karakter (Zaltbommel, Dev enter, Den
Bosch). De waterwegen zijn minder dominant aanwezig.
De Bommelerwaard is een van de meest bekende
oeverwalgebieden en is rond 1300 geheel omdijkt. De
dijken zijn echter steeds hoger geworden waardoor het
contact tussen Zaltbommel en de Waal minder werd.
Met de dij kverhoging van 2000 is geprobeerd dit contact
te herstellen
Tegen hogere (zand)gronden: het gaat hier om
Maastricht, Nijmegen en Arnhem, deze steden hebben
zowel binding met de rivier als met het achterland. Niet
de kade, maar het plein vormt het middelpunt van de
stad. Arnhem lag oorspronkelijk niet aan de Rijn, maar
deze werd speciaal daarvoor in 1530 verlegd. Na WOii
werden veel nieuwbouwwijken gebouwd in het zuiden,
deze hadden noch binding met de stadskern noch met
de rivier. Vanaf de jaren '80 komen er plannen om het
gebied tussen de stadskern en de riv ier te
herstructureren
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Nederzettingen in rivierenland
De oeverwallen en stroomruggen worden al lang bewoond
omdat ze altijd droog bleven. Vanaf de 8' eeuw legde men kades
en dammen aan en kon er ook op andere plaatsen worden
gebouwd en het land worden ontgonnen. Grote steden uit die
tijd waren ender andere Nijmegen, Zutphen en Maastricht. Het
rivierengebied lag lange tijd op de grens tussen verschillende
graafschappen, waardoor er veel kastelen lagen. Vanaf de 14·
eeuw ontstonden aaneengesloten dijkringen, wat wel tot
gevolg had dater regelmatig dijkdoorbraken waren. De meeste
riv iersteden werden later Han zested en, en daar we rd de kade
de centrale plaats in de stad en niet het markt- of kerkplein.
Later verzandde de IJssel, maar door de aanleg van het
Pannerdensch Kanaal in 1707 werd de rivier toch weer
bevaarbaar. Door de industrialisering nam de transportfunctie
van de rivieren af. Overstromingen werden tegengegaan door
dijkverhogingen. Er is een viertal verschillende
riviernederzettingen te onderscheiden, dit zijn dus de subtypen
van het hoofdtype rivierstad:
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De !open van de rivieren zijn regelmatig aangepast, voor meer veiligheid en
beter bevaarbaarheid [77]

Tot 1800 wa ren de u iterwaa rden in feite van iedereen, daarna
kw am er rijksdijkbeheer en werden rivieren gekanaliseerd. Aan
het eind van de 20· eeuw worden de uiterwaarden steeds vaker
tot natuurgebied gemaakt als onderdeel van de Ecologische
HoofdStructuu r ( EHS). In gebieden met vele komgebieden en
oeverwallen kon de fruitteelt tot bloei komen door de
aanwezigheid van kalkrijke grond. l\la WOii zijn veel
komgebieden echter heringericht en verdwenen het oude
landschap en de oude waterstelsels aldaar. Voor de toekomst
wil men het water meer vasthouden in de haarvaten van het
rivierengebied en komter meer ru imte voor de rivier.

Sd1ematische weergave van een riviernederzetting op een terp (links) [79] en
opeendijk(red1ts) [80]

Op Kampereiland zijn veel huisterpen gelx>uwcl, nu nog zichtbaar in het
onclertussen bedijkte lanclschap [78]
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Schematische weergave van een rivlernederzetting langs een dam (links) [81]
en op een oeverwal ( rechts) [ 82]
Schematische weergave van een
riviernederzetting tegen hogere
gronden [83]

Na de invoering van de vestingwet bouwden veel steden een
stadsfront dat naar het water was gericht (Kam pen, Deventer),
anderen bleven juist met hun rug naar het water gekeerd
(Zaltbommel, Tiel). De laatste decennia zoeken riviersteden
steeds meer het water op in hun stedebouwkundige plannen.
De laatste 2 eeuwen is veel overstromingsoppervlak verdwenen
en dat wreekt zich nu. Er komen daarom steeds meer plannen
om de rivieren weer meer ruimte te geven. Dat schept oak
mogelijkheden voor natuu rontwikkeling en stedebouw.
Stadsfronten van rivieren kun nen warden herontwikkeld en er
komen mogelijkheden voor nieuwe projecten in uiterwaarden
bij de stad. Zowel h et gevaar als de potentie van het water
warden aid us herontdekt (Hooimeijer e.a., 2005, pp.98-151).
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Riviersteden zoeken in nieuwe µlannen vaker het water op, zoals hier in
de Usselbuurtschappen bij Zutphen: boven de situatie In de zorner en
onder in de winter [84]
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Hoofdonderzoek

Stedebouw en water

Gralfe (N}il<i r wa te r - Afst ud

Stedebouw in waterrijke gebieden
In het licht van de door de eeuwen heen veranderende
opvattingen over de relatie tussen stedebouw en water, kan
worden gesteld dat sinds een aantal jaren een nieuw
veranderingsproces op gang is gekomen. Na een periode die
wordt gekenmerkt door het feit dat de stad en het water een tijd
lang van elkaar gescheiden zijn gehouden, dringt in ons land
steeds meer het besef door dat zij samen juist een symbiose
kunnen vormen. Het elkaar opzoeken van stad en water heeft
aan de ene kant een door de waarschijnlijke
klimaatverandering noodzakelijkheid in zich, maar biedt
anderzijds ook kansen aan het verfraaien van de waterrijke
Nederlandse steden en hun directe omgeving. Deel II van het
onderzoek richt zich op het verkrijgen van inzicht in de
mogelijkheden en beperkingen die er bestaan bij het inrichten
van de openbare ruimte in een gebied dat permanent of
regelmatig onder water staat. Met behulp van deze informatie is
het vervolgens mogelijk algemene suggesties te doen voor de
stedebouwku nde aangaande het combineren van waterberging
met defuncties occupatie, recreatie en natuurontwikkeling
Het onderzoek zal dan ook toespitsen op gebieden die normaal
gesproken onder water staan of die ku nnen overstromen. Dit
soort gebieden zijn over het algemeen buitendijkse stukken
land langs de grote rivieren, noodoverlopen in binnendijks
gelegen landelijke gebieden en andere laaggelegen terreinen.
Er wordt in dit deel dan ook in feite toegewerkt naar uitspraken
over hoe om te gaan met stedebouw in overstroombare
gebieden in het rivierengebied. In deel III zal een dergelijk
gebied het onderwerp zij n voor het on twerp, dat als
praktijkvoorbeeld dient bij het onderzoek.

5

De omgang met het water

Alvorens in te gaan op de mogelijkheden die er bestaan voor de
inrichting van de openbare ruimte in waterrijke,
overstroombare gebieden, zal eerst worden gekeken naar hoe
het water zich in de openbare ruimte kan manifesteren. Vanuit
deze bredere context wordt toegewerkt naar een verhaal
waarbij de nadruk op de omgang met water in
nieuwbouwplannen ligt. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk het
beleid toegelicht dat van toepassing is op dit onderwerp.
Tenslotte wordt ingegaan op de vraagstukken over dejuridische
aspecten die hierbij komen kijken en op de vraag hoe de
open baarheid van het water feitelijk geregeld is.

5.1
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In dejaren '70 en '80 van de vorige eeuw wordt het water in de
stedebouw als het ware herontdekt en komt water in de wijken
niet alleen maar grootschalig voor in parken. Ook in de directe
omgeving van de woningen legt men wateroppervlakten in de
vorm van vaarten, vijvers en poelen. Omdatdit vaak stilstaand
water is en er geen systeem van doorstroming bestaat, zijn
deze wateroppervlakte heden ten dage vaak dichtgegroeid met
riet en bomen en struiken langs de oevers. De plannen uit de
jaren '90 hielden meer rekening met doorstroming en de
wateroppervlakten zijn vaak ook groter en gericht op contact
met de omliggende bebouwing. Dit concept wordt in
heden?aagse u itbreidingsplan nen steeds verder doorgevoerd,
zoals in het plan Meerstad Groningen. Hier worden diverse
functies, zoals woningbouw, recreatie en natuurontwikkeling
zoveel mogelijk in een plan gecombineerd. Het resultaat is een
woon- en werkgebied met een groot areaal aan water, dat
bestaat uit groot centraal meer en een aantal kleinere
wateropperv la kten. Het geheel is met el kaar en met de
omliggende meren en kanalen verbonden via een complex
watersysteem (De Baan e.a., 2005, pp.42-43). De woon- en
werkgebieden liggen veelal direct aan het water, of op eilanden
in het grote meer, waardoor er veel contact is tussen het water
en de stedelijke omgeving.

Water in de wijk

Sinds het moment dat de eerste uitbreidingswijken werden
gebouwd bij l\Jederlandse steden, is daarbij regelmatig gebruikt
gemaakt van water in het ontwerp. De wijze waarop en de mate
waarin het water zich in de nieuwbouwplannen manifesteerde
varieert enorm. In deze paragraaf wordt dit aan de hand van
een aantal voorbeelden verder toegelicht, eveneens wordt
belicht wat in feite het nut en de noodzaak zijn van water in
woonwijken.

5.1.1 De vorm van het water
Water in nieuwbouwwijken in Nederland komt in een veelheid
aan vormen voor. Het varieert van op zich staande
waterstructuren zoals fonteinen en kleine vijvers tot complete
en complexe in de wijk ge'integreerde watersystemen. Dat het
gebruik van complexe watersystemen niet alleen iets is van de
afgelopen paar jaar, bewijst hetWaterproject van Rotterdam uit
1854. Dit project is in feite de eerste grootschalige uitbreiding
van Rotterdam na het slechten van de stadswallen. Door het
integreren van een degelij k watersysteem met voldoende
doorstroming in het plan als geheel konden de problemen die in
de stad bestonden met de waterhuishouding sterk verbeteren.
Ook kwam het de leefbaarheid in de nieuwe wijken en parken
ten goede (Hooimeijere.a., 2005, pp.182-185).
Toch was het slechts een beperkt deel van de woningen dat in
de nabijheid van water lag, de meeste 19" eeuwse wijken in
Nederland zijn immers dichtbebouwd met weinig open ruimte.
In de oude stadskernen was nog wel relatief veel water
aanwezig in de vorm van grachten en havens, de eerste
uitbreidingswijken kenden dit vaak niet of slechts in beperkte
mate. In de eerste paar decennia van de 20· eeuw werden de
wijken al wat ru imer van opzet en was er meer plaats voor
parken en ook water. Echter pas na de Tweede Wereldoorlog
kwamen er tijdens de wederopbouwfase echt grote
nieuwbouwplannen tot stand, met eveneens grote
wateroppervlakten. Ondanks de ruime en vooral groene opzet
van deze wijken, concentreert het meeste water zich wel in
centrale parken, zoals bij het Zuiderpark in Rotterdam het geval
is. Doordat de stad in de oorlog ernstig beschadigd was, was de
woningnood hoog en een grote nieuwbouwwijk met een groot
stadspark werd daarom goed realiseerbaar. Het water in het
park bestaat uit een reeks vijvers (waaronder een kanovijver),
met elkaar verbonden door een stelsel van sloten. Een paar van
deze sloten zijn doorgetrokken tot in de omringende wijken,
maar zoals gezegd ligt het overgrote deel van de
wateroppervlaktes in het park. Het Zuiderpark wordt op dit
moment grondig gerenoveerd, waarbij de het netwerk van
water wordt omgevormd tot een duurzaam watersysteem (De
Josselin De Jong, 2005, pp.36-45). Het aantal oppervlak aan
water wordt meer dan verdubbeld tot 35 hectare en de sloten
en vaarten in de wij ken vormen nu samen met het water in het
park een functioneel geheel. Hierdoor is het mogelijk om bij
hevige neerslag water uit de wijken te bergen in het park, waar
het minder voor overlast zorgt.
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De toename in wateroppervlak in het gerenoveerde Zuiderpark

[85]

Grav ( N)a ar w Le r - f\f ' t udeerv

Het maken van contact tussen de bebouwde omgeving en het
omliggende water is een lijn die steeds verder wordt doorgezet
binnen nieuwe stedebouwkundige plannen en projecten. Voor
Dordrecht is bijvoorbeeld een visie opgesteld waarbij de oude
handelsstad en de nabijgelegen Biesbosch met elkaar
verweven worden . Hierbij kunnen nieuwe rivierfronten
ontwikkeld worden, deels buitendijks. Het water wordt deel van
het stedelijke leven en de fluctuaties in het waterniveau zullen
dagelijks worden ervaren Behalve voor Dordrecht zelf, kan de
visie ook verder worden uitgewerkt voor de andere
Drechtsteden in de buurt (Van Tilborg, 2006, pp.14-15). Visies
als deze laten zien dat binnen de stedebouwkundige discipline
het water een steeds grotere rol is gaan spelen. Werden in de
eerste uitbreidingswijken nog slechts enkele op zich staande
waterpartijen ingepast in de groenstroken, langzaam maar
zeker kwamen steeds complexere watersystemen tot stand.
Bovendien werd het steeds belangrijker gevonden om de
bebouwde omgeving een directe relatie aan te laten gaan met
het water. Van wonen bij het water en wonen aan het water is er
nu ook een ontwikkeling gaande richting wonen op het water.
Bin nen de stedebouwkundige discipline leeft deze ontwikkeling,
wat onder meer blijkt uit het feit dat een concept van een
drijvende stad in oktober 2006 de Royal Haskoning
Deltacompetition heeftgewonnen (Nijwening, 2006, p.5). Dit is
een prestigieuze prijsvraag voor studententeams, die in het
teken stond van leven met water. Deze lijn naar een grotere
interactie tussen water en stedebouw zal naar alle
waarschijnlijkheid verder worden doorgezet.

'

Inte1actieve relatle b.1ssen de bebouwde omgeving en net water [86]

5.1.2 Nut en noodzaak van een waterrijke omgeving
Er is nu geconstateerd dat er door de jaren heen steeds meer
water in nieuwbouwplannen wordt verwerkt en dat dit water
ook een grotere rol is gaan spelen in het geheel. De vraag die nu
gesteld kan worden is waarom deze ontwikkeling heeft
plaatsgevonden en wat nu eigenlijk het nut van het water in de
stedelijke omgeving is. Naast het feit dat mensen het als prettig
ervaren om in de nabijheid van water te wonen, speelt ook het
feit mee dat Nederland in de nabije toekomst waarschijnlijk met
een grotere toestroom van water te maken krijgt. Meer
neerslag, een grotere aanvoer van water over de rivieren en
een zich voortzettende relatieve zeespiegelstijging maken het
noodzakelijk dat er nieuwe concepten komen binnen de
stedebouw om de bewoonde gebieden in Nederland te
beschermen tegen het water. De verdedigende strategie alleen
(zoals het blijven ophogen van dijken) biedt niet langer
garanties voor duurzame veiligheid. De noodzaak om contact
aan te gaan met het water is onmiskenbaar aanwezig, alleen
dan kunnen op de lange termijn de steden in Nederland blijven
voortbestaa n.
Afgezien van de constatering dat stedebouw en water een
hechtere relatie aangaan uit noodzakelijk oogpunt, speelt ook
mee dat mensen wel moeten willen wonen in nieuwe waterrijke
woonmilieus. Een woonwijk waar nauwelijks vraag naar is,
moet im mers vermeden word en. Daarbij is het van belang een
onderscheid te maken in wonen aan het water en won en op het
water. Uit diverse bronnen komt naar voren dat wonen aan het
water populair is en dat de vraag hiernaar voldoende groot zal
blijven. De heer J. Fokkema van de Vereniging van Nederlandse
Projectontwikkeling Maatschappijen (Neprom) plaatst echter
wel de kanttekening dat het niet zo moet zijn dat nu ineens
massaal overal langs het water woningen worden gebouwd,
maar dat er ook voldoende landwoningen moeten blijven
worden gebouwd (Rase.a., 2003, p.12). Woningbouw aan het
water is dus uitstekend, maar moet wel gelijk opgaan met
reguliere woningbouw. Een andere verhaal is het voor
woningen op het water. Deze zullen namelijk in veel kleinere
hoeveelheden dienen te worden gerealiseerd om verkoopbaar
te blijven. Zowel in Leeuwarden als in Jou re zijn projecten met
woningen op het water geflopt, aldus makelaar K. Sinnige. Er
waren gewoonweg veel te veel woningen op het water
gebouwd, terwijl de vraag ernaar niet groot is . De makelaar is
echter veel enthousiaster over woningen aan het water, waarbij
juist de vraag het aanbod ruim overtrof. Als reden hiervoor
geeft hij dat mensen vaste grond onder de voeten willen
hebben als ze de voordeur verlaten (Bijnsdorp e.a., 2005,
p.21 ).
Deze voorbeelden tonen aan dat het ook voor
projectontwikkelaars nog aftasten is hoe nieuwe
stedebouwkundige concepten als wonen op en aan het water
zich in de markt zullen inpassen. Voor woningen op het water
was een geringe belangstelling, terwijl de woningen aan het
water op dezelfde locatie een overweldigende populariteit
genoten. Dit houdt dus in dat in toekomstige
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nieuwbouwprojecten er rekening mee moet worden gehouden
dater voldoende vast land is waarmee de woningen verbonden
zijn. Het is niet zo dat elke wateroppervlakte meteen tot een
woonwijk kan worden omgevormd door er woningen op het
water te realiseren. Het bepalen van de juiste verhouding
tussen wonen op en wonen aan het water zal geleidelijk aan
steeds duidelijk worden.

'
5.2

Wo11e11 aan het water is popupalr
[87]

Beleid inzake water en woningbouw

Nieuwe stedebouwkundige concepten worden in de praktijk al
volop bedacht, in deze paragraaf komt aan de orde hoe de
overheid omspringt met deze gang van zaken en worden enkele
juridische aspecten toegelicht. De laatste paar jaar is veel
nieuw beleid opgesteld om de gesignaleerde toekomstige
problem en met wateroverlast het hoofd te kunnen bieden. Hier
wordt vooral ingegaan op die onderdelen van het beleid die van
toepassing zijn op buitendijkse gebieden langs de grote
rivieren. Op die manier wordt het duidelijk dat behalve de
beroepspraktijk ook de overheid het belang van een goede
relatie tussen stedebouw en water hoog op de agenda heeft
staan.
5.2.1 Buitendijkse woonlocaties
Het belang rijkste overheidsbeleid inzake gebieden die
regelmatig overstromen is uiteengezet in de Beleids/ijn grate
rivieren uit juli 2006. Dit rapport is het vervolg van de
Be/eidslijn ruimte voor de rivier uit 1997 en het u itgangspunt is
het waarborgen van een veilige afvoer en berging van
rivierwater onder normale en onder maatgevende
h oogwaterstanden. De beleidslij n biedt een systematische
aan pak om stap voor stap de afwegingsgronden en de
rivierkundige voorwaarden voor ruimtelijke initiatieven in het
rivierbed te kunnen bepalen ten behoeve van de beoordeling
van initiatieven voor activiteiten. Er wordt onder meer
duidelijkheid geschapen over de risico's en
verantwoordelijkheden ten aanzien van ontstane schade door
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hoog water aan activiteiten in het rivierbed. Initiatiefnemers in
het rivierbed zijn bijvoorbeeld zelf aansprakelijk voor schade en
zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om zich
tegen potentiele schade te beschermen. Bij hoogwater is er in
het buitendijkse gebied immers geen sprake is van een ramp.
Door de bouwwijze of de situering van de activiteit zo te kiezen
dat de kans of de gevolgen van hoogwater zo gering mogelijk
zijn kan de gebruiker zijn risico's, ook wat betreft veiligheid,
aanzienlijk beperken. Aan de dynamiek van het water
aangepaste bouwvormen, drijvend of op palen, biedt in dit
opzicht interessante mogelijkheden, zo staat in de beleidslijn te
lezen (Beleids/ijngroterivieren, 2006, p.33).
Een ander aspect dat in de Beleidslijn grote rivieren wordt
behandeld is het omgaan met een aantal locaties in het
rivierbed, die door de Beleidslijn ruimte voor de rivier
ruimtelijk-economisch in de knel zijn gekomen. Buitendijkse
gebouwen zijn vaak leeg komen te staan en terreinen zijn gaan
verrommelen, waardoor de ruimtelijke kwaliteit onder druk is
komen te staa n. Om toch een perspectief te bi eden aan d it soort
locaties heeft de overheid hiervoor een experiment
aangekondigd, te weten het Experiment met aangepast
bouwen (Emab). Dit houdt in dat voor een vijftiental locaties
langs de grote rivieren de eigenaren nu de mogelijkheid hebben
om in overleg met alle betrokkenen een projectvoorstel te
ontwikkelen (Beleids/ijn grate rivieren, 2006, pp.45-46). Eind
2005 is reeds een publicatie uitgekomen waarin de Emablocaties en de gang van zaken hierbij verder worden toegelicht.
Hierin wordt u itgelegd dat gemeenten de kans krijgen om te
experimenteren met innovatieve bouwvormen in het rivierbed.
Dat kunnen bijvoorbeeld woningen op palen of drijvende
woningen zijn . De locaties kunnen zich op die manier verder
ontwikkelen zonder dat de bescherming tegen overstromingen
in het geding komt. Den ieuwe bouwvormen zorgen ervoor dat
de rivier voldoende ruimte houdt. Aangepast bouwen geeft
zowel een flinke kwaliteitsimpuls aan een gebied als meer
ruimte voor water en slaat daarmee twee vliegen in een klap
(15 experimenten met bouwen in het rivierbed, 2005) . Er zijn 3
soorten gebieden :
• Cultuurhistorische gebouwen: het gaat vooral om oude
steenfabrieken, die een andere functie kunnen krijgen
om het gebouwen te kunnen blijven onderhouden
• Stedelijke ontwikkelingsgebieden: dit zijn vaak verlaten
bedrijventerreinen bij de rivier, deze kunnen worden
herontwikkeld tot aantrekkelijke stedelijke
waterfronten
• Recreatiegebieden: dit zijn meestal plassen die door
ontgronding zijn ontstaan en waar zich een
recreatiegebied heeft gevormd. Door een soepelere
regelgeving moet het mogelijk worden deze gebieden
verder op te waarderen

De voorwaarden voor de 15 locaties zij n dat ze n iet in strijd met
overige wet- en regelgeving moeten zijn, dat de gemeente de
vergunningenaanvraag coordineert en ondersteunt, dat de
mate van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in verhouding
moet staan tot de ruimtelijke winst voor waterberging en dater
geen belemmering voor toekomstige rivierkundige
maatregelen moet zijn (Randvoorwaarden voor projecten,
200 5). In Bijlage A zij n de ra ndvoorwaarden nader toegelicht.
Er kan worden geconcludeerd dat deze gang van zaken ook
voor de architectuur en stedebouw nieuwe kansen inhoudt.
Experimenteren met aangepast bouwen betekent op zoek gaan
naar heel nieuwe oplossingen voor heel gewone gebruikseisen,
zoals parkeerplaatsen, riolering en de bereikbaarheid voor
hulpdiensten. De aangepaste woningen zijn bijvoorkeur
onderhoudsarm, omdat voor onderhoudswerkzaamheden
boven het water strenge eisen geld en. Ook mogen de
aangepaste bouwwerken geen schade ondervinden bij
hoogwater. De mate van rivierverruiming moet in redelijke
verhouding staan tot de omvang van het bouwproject.
Tegenover een hele woonwijk in het rivierbed zullen grotere
investeringen in rivierverruiming staan dan tegenover een
enkele woning. Rivierverruiming kan daarbij op verschillende
manieren ontstaan. Voorbeelden zijn het verlagen van een
uiterwaard, het verwijderen van obstakels in het winterbed of
het verleggen van de dijk.
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5.2.2 Juridische aspecten
De overheid raakt doordrongen van het feit dat bouwen in
overstroombare gebieden in de nabije toekomst steeds vaker
als reele optie wordt gezien. Overheidsbeleid alleen is echter
niet voldoende om alle bijkomende zaken op een juiste manier
te regelen. Er komen ook vraagstukken aan de orde over de
juridische status van een woning op het water en over de mate
van openbaarheid van het water in een waterwoonwijk.
Hierover vol gt nu een korte uitweiding.

Een woning is alleen een vast bezit als het recht op de plaats
zeker is, voor een landwoning is dat min of meer
vanzelfsprekend. In feite is het zo dat het recht op de woning
verbonden is aan het recht op de plaats, voor een drijvende
woning (of woonboot of woonark) is dat het recht op de
ligplaats. De grond onder en naast de waterwoning kan dus in
bezit of pacht komen van de bewoner. Woningen op palen,
terpen en woningen die alleen drijven bij hoog water zijn zeker
onroerend goed. Een permanent drijvende woning is alleen een
onroerende zaak wanneer hij bij zijn vaste ligplaats is
aangekomen en verankerd is. Op een drijvende woning die
geregistreerd is als registergoed kan hypotheek gevestigd
worden en de bewoner heeft ook recht op hypotheekaftrek.
Omstandigheden als een duurzame ligplaats, verbinding met
n utsvoorzieningen en stabilisering met meerpalen zijn daarbij
echter niet noodzakelijk (Ploeger, 2005, pp.4-6 ).
De grond (en dus ook het water) onder en bij een drijvende
woning kan dus gerekend worden tot het eigendom van de
bewoner. Hiermee is dus een deel van de vraag over de
openbaarheid van het water beantwoord, namelijk dat het
water onder en bij de al dan n iet drijvende waterwoning niet tot
de open bare ruimte mag word en gerekend ( behalve wanneer
de eigenaar van de grond daar specifieke toestemming voor
geeft). Het overige water in de wijk kan eigendom zijn van de
rijksoverheid, van de gemeente, van waterschappen of van
overige particulieren. In ieder geval mag word en aangenomen
dat dit water openbaar toegankelijk is en dus tot de algemene
open bare ru i mte gereken d mag word en. In het geval van een
waterwoonwijk zal het water zeer waarschijnlijk eigendom van
een overheidsinstantie zijn of van het waterschap.

•

De 15 EMAB-locaties in Nederland [88]
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Dat zal gebeuren aan de hand van de Vijfde Nota over de
Ruimte/ijke Ordening uit 2001, waarin de gewenste ruimtelijke
kwaliteit aan de hand van een zevental criteria wordt bepaald.
Deze dienen richting te geven aan de ruimtelijke inrichting van
Nederland voor de komende 30 jaar (Vijfde Nota over de
Ruimte/ijke Ordening 2000/2020, 2001, pp.21-23 ). Een van de
criteria is duurzaamheid en deze zal hier nader worden
toegelicht. Voor een overzicht van de overige criteria wordt
verwezen naar bijlage C. Over het criterium duurzaamheid is
een extra overheidsuitgave gepubliceerd in 2003, waarin het
behouden en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving
centraal staat. Er wordt een zevental projecten gepresenteerd
die de voordelen van duurzame stedebouw aantonen. De
leerpunten die daarbij zijn gegenereerd kunnen in drie groepen
worden verdeeld. De eerste groep betreft de morfologische en
cultuurhistorische eigenschappen van een gebied, het gaat om
de volgende punten:
• Geologische en morfologische verschillen kunnen leiden
toteen afwisselend ingerichte omgeving
• Door met deze verschillen rekening te houden, ontstaan
er meer mogelijkheden voor natuur en duurzaam
waterbeheer
• Cultuurhistorische waarden kunnen worden behouden
door ze een nieuwe functie te geven, door nieuwe
functies in een historische omgeving te plaatsen en door
de cultuurhistorische kwaliteit als inspiratiebron voor
nieuwe ontwikkelingen tegebruiken
• Cultuurhistorie geeft karakter aan een gebied
• Monumentale gebouwen bieden vaak
aanknopingspunten voor ongebruikelijke
functiecombinaties.

De omgang met de openbare ruimte

Dit hoofdstuk zal bestaan uit twee delen, waarbij in het eerste
deel onderzoek plaatsvindt naar de omgang met de openbare
ruimte in het Nederlandse stedelijke en landelijke gebied in het
algemeen. Daarbij spelen ook zaken mee als ruimtelijke
kwaliteit en vragen over onderhoud en beheer. In het tweede
gedeelte wordt aan de hand van de verkregen informatie
vervolgens beredeneerd op welke wijze de omgang met de
openbare ruimte zal verlopen in waterrijke, overstroombare
(binnendijkseen buitendijkse) gebieden.

6.1

De openbare
steden

ruimte

in

Nederlandse

Deze paragraafvormt heteerste deel van dit hoofdstuk, waarbij
op de eerste plaats aan de hand van het boek "De stad op
straat" een beeld wordt geschetst van de veranderingen die zijn
opgetreden in de openbare ruimte in Nederlandse steden.
Daarna komt wordt in dit verband kort ingegaan op de
begrippen ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Tot slot volgt
een uitweiding over het onderhoud en het beheer van de
open bare ruimte.

6.1.1 De stad op straat
Het boek De stad op straat uit 1999 is een uitgave van het
Sociaal Cultureel Planbureau en bevat een verzameling van
essays over de stedelijke openbare ruimte, bezien vanuit een
groot aantal wetenschappelijke disciplines. De samenhang
tussen de sociale en culturele veranderingen in de steden en de
veranderingen in de open bare ruimte is daarbij een belangrijk
thema in deze studie, die is samengesteld en deels geschreven
door de auteur R. Van der Wouden. Voor het onderzoek naar de
omgang met de openbare ruimte zijn diverse passages uit het
boek bruikbaar. Deze passages zijn uitgebreid toegelicht in
bijlage B. Kort samengevat kan worden gesteld dat het boek
van Van der Wouden de aandacht vestigt op de
schaalvergroting van de openbare ruimte. Daarbij is steeds de
nadruk gelegd op het feit dat de open bare ruimte nog altijd door
de bewoners wordt ervaren in h un directe gezichtsveld en dater
dus voor gewaakt moet worden dat de menselijke maat niet uit
het oog wordt verloren bij het inrichten van diezelfde open bare
ruimte. Aan de hand van de in de bijlage weergegeven
passages zal in paragraaf 2.2.1 gekeken worden naar hoe de
omgang met de openbare ruimte in waterrijke gebieden vorm
kan krijgen.
6.1.2 Ruimtelijke kwaliteiten duurzaamheid
Behalve kennis te hebben over de totstandkoming van de
open bare ruimtes in Nederland is het ook van belang te weten
hoe de kwaliteit daarvan gewaarborgd kan worden. In de
volgende paragraaf wordt nader ingegaan op het beheer van de
open bare op buurt- en wijkniveau, hier wordt nu het algemene
overheidsbeleid aangaande ruimtelij ke kwaliteit behandeld.

•
Door de schaalvergroting in de open bare ruimte Is vaa k de menselijke maat uit
het oog verloren. Dit kan leiden tot openbare ruimtes die nog nauwelijks
openbaar zijn te noemen, zoals de ban lieus in Parljs (89]
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Water wordt bin nen de du urzame stedebouw als paradepaardje
beschouwd, de tweede groep leerpunten omvat dan ook alle
aspecten die hiermeesamenhangen:
• Bestaande en vroegere waterlopen kunnen het
raamwerk van een stedebouwkundig plan bepalen en
dragerzijn van groen, natuuren verkeer
• Oppervlaktewater, mits goed ingepast, wordt door
bewoners als kwaliteitskenmerk ervaren
• Water in de stad biedt aanknopingspunten voor
duurzaam waterbeheerop alle niveaus.
De laatste groep leerpunten heeft betrekking op het betrekken
van de bewoners bij de planvorming:
• Betrokkenheid en functiemenging leiden tot
duurzaamheid
• Betrokkenheid kan op buurtniveau worden
georganiseerd via een bewonersvereniging waar alle
bewoners verplicht lid van zijn
• Wan neer het doe I wordt gesteld dat de be won ers dew ij k
zelf gaan beheren, is in de opbouwfase zorgvuldige en
professionele begeleiding vereist.
Uit de projecten blijkt dat duurzame stedebouw niet alleen
milieuvoordelen kent, maar vooral ook aantrekkelijke buurten
en wijken oplevert met een meerwaarde voor alle partijen.
Bewoners stellen het op prijs wanneer elementen uit het
vroegere landschap nog in hun buurt te zien zijn,
cultuurhistorische elementen zorgen daarbij voor identiteit.
Groen en blauw worden zeer gewaardeerd, variatie en
functiemenging zorgen voor levendigheid en een gevoel van
veiligheid ( Duurzame stedenbouw geeft meerwaarde aan de
stad, 2003). In paragraaf 2.2 zal worden gekeken op welke
wijze de hier genoemde leerpunten bruikbaar zijn bij
stedebouw in overstroombaregebieden.

6.1.3 Beheervan de open bare ruimte
In de vorige paragraaf is het overheidsbeleid behandeld inzake
de materiele aspecten van de open bare ruimte, hier zal nu
worden ingegaan op het beleid dat van toepassing is op het
beheer van de openbare ruimte. In de publicatie Bekeken
beheer u it 2003 wordt ingegaan op de kernv raag over de
betekenis van beheer in naoorlogse woonwijken in Nederland.
Deze wijken zijn vaak eenzijdig en extensief gebruikt, wat mede
komt door de te grote schaal van de openbare ruimte. Als
oplossingen worden genoemd schaalverkleining, verdichting en
een gevarieerder woningaanbod. Op die manier is het mogelijk
de eenzijdige open bare ruimtes om te vormen tot meervoudig
intensief gebruikte ruimtes waarmee de bewoners binding
hebben. Het beheer van een ruimte is daarbij gericht op het
optimaliseren van de sociale, economische en fysieke waarde
van die ruimte of de buurt (Bekeken beheer, 2003). In dat
opzicht speelt het ontwerp van de openbare ruimte een grote
rol, zoals duidelijk wordt uit de publicatie Effectief beheer van
de openbare ruimte uit 2003. Voor een optimale afstemming
dient per deelgebied een onderscheid gemaakt te worden naar

Naast de functie die de openbare ruimte kan hebben, bepaalt
ook de mate van openbaarheid welke mogelijkheden er zijn
voor participatie in beheer (Ruimte van ons allemaal, 2006 ).
Aan de hand van een aantal projectvoorbeelden komen in deze
publicatie ook nog een aantal leerpunten naar voren. De
belangrijkste daarvan zijn de constatering dat iedereen
behoefte heeft aan voldoende priveruimte en dat bij de
inrichting van de openbare ruimte de verschillende functies op
een logische manier kunnen warden gescheiden.

de mate van gebruik. Een intensief gebruikt deelgebied vraagt
een ander ontwerp dan een minder gebruikt deel van de
openbare ruimte. Bij intensieve benutting dient sprake te zijn
van een extensieve (functionele) inrichting en toepassing van
specifieke materialen. De inrichting van de openbare ruimte is
ook van belang voorde (sociale) veiligheid en toezicht (Effectief
beheer van de open bare ruimte, 2003).
Het voorgaande heeft duidelijk gemaakt hoe het beheer van de
open bare ruimte samenhangt met de inrichting ervan. Nu zal
nader warden ingegaan op hoe de bewoners van de wijken en
buurten kunnen bijdragen aan het beheer van de openbare
ruimte. Deze mensen zijn tenslotte degenen die gebruik
moeten en kunnen maken van de openbare ruimte, daarbij is
participatie en betrokkenheid van groot belang. In de
overheidsuitgave Betrokken bewoners uit 2006 wordt het
succes van burgerparticipatie gemeten aan de hand van een
aantal essentiele voorwaarden. Het gaat onder meer om het
geven van openheid over de gang van zaken, over duidelijkheid
omtrent de rol en inbreng van de betrokken partijen en hoe
deze partijen met elkaar om gaan. Ook is het van belang dat de
problematiek leeft in de bu urt en dat de burgerparticipatie op
een adequate manierwordt begeleid (Uit: Betrokken bewoners,
2006). Ook in de publicatie Ruimte van ons allemaa/ uit 2006
staat participatie bij het beheer van de openbare ruimte
centraal. Hierin word en eerst de fu ncties van de open bare
ru imte genoemd:
•

•

•

Op de eerste plaats is de openbare ruimte de
toegangsweg tot gebouwen en functies, zowel voor
mensen als voor goederen als energie en water. De
fysieke functie van de openbare ruimte vereist fysiek
beheer: onderhoud van groen, water, verharding,
straatverlichti ng en verkeersm iddelen. Doe I is te zorgen
dat de open bare ru imte schoon en heel blijft, zodat deze
haar fysiekefunctie kan blijven vervullen
De openbare ruimte heeft ook een belangrijke sociale
functie: het is de plek waar mensen elkaar ontmoeten
en de plek die zij samen gebruiken voor uiteenlopende
doeleinden . Bij de sociale functie horen sociaal beheer
en toezicht om gewenst gebruik te bevorderen en
ongewenst gebruik te voorkomen
Op de derde plaats geeft de open bare ruimte identiteit
aan de bebouwde omgeving . De openbare ruimte moet
een aantrekkelijk vestigingsmilieu opleveren voor
bewoners en bedrijven. Er is aanvullend beheer nodig,
gericht op een verdergaand niveau van schoon, heel en
veilig

De gewichtsverhouding tussen deze verschillende functies
bepaalt voor een groot deel wie er verantwoordelijk is voor
inrichting en beheer. Hoe meer functies, hoe intensiever het
gebruik en hoe groter de levendigheid. Dan is het ook mogelijk
om meerdere partijen verantwoordelijk te maken en om
budgetten te koppelen en meer geld voor beheer vrij te ma ken.

Als laatste zal in deze paragraaf over het beheer van de
openbare ruimte nog speciaal aan de orde komen hoe
waterbeheer in een woonwijk kan worden geregeld. Dit is
im me rs van g root belang voor een overstroom baar
woongebied, dat vaak en veel met water te maken heeft. In de
publicatie Water in de st ad uit 2005 wordt duidelij k gemaakt dat
waterbeheer en het maken van een goede openbare ruimte
nauw met elkaar samen hangen. Ook al gaat deze publicatie
voornamelijk over het herstructureren van bestaande wijken,
toch komt er een aantal belangrijke punten naar voren die ook
uitstekend bruikbaar zijn bij het inrichten van een
nieuwbouwwijk in waterrijke gebieden. Een van die punten is
om voortaan te beginnen met water bij het inrichten van de
openbare ruimte en dit niet -zoals gebruikelijk- als bijzaak te
beschouwen. Ook is het van belang om neerslag af te koppelen
van het riool, zodat de kans op watervervuiling bij een grote
toestroom van water (meestal in de vorm van neerslag) zo klein
mogelijk wordt. Het gaat erom dat er een natuurlijk
watersysteem in de wijk ontstaat, dat ervoor zorgt dat pieken
en dalen in de watertoevoer worden verkleind en zo verdroging
en wateroverlast tegengaat . Een goed ingerichte waterrijke
omgeving is bovendien prettig voor de bewoners, omdat deze
veel mogelijkheden voor ontspanning en recreatie biedt . Door
te letten op de vormgeving van de oevers en taluds kunnen
deze ook op een voor kinderen veilige manier warden
gerealiseerd. Bewoners zullen zich snel realiseren dat het in
stand houden van een goed werkend watersysteem in hun wijk
alleen maar voordelen biedt. Hierdoor zullen ze veel eerder
geneigd zijn om mee te helpen aan het beheervan de openbare
ruimte. Door het betrekken van de bewoners bij de
planvorming wordt dit effect nog extra versterkt . Tenslotte
speelt mee dat woningen in de buurt van water een
economische meerwaarde hebben, mits het water goed wordt
onderhouden (Water in destad, 2005).

•

Een waternetwerk als
basis voor een
woonwljk levert
bijzondere openbare
rulmtes op (91]

•

•
Intercatle tussen het wate1; de bebouwde omgevlng en de openbare ruimte

[92]

6.2

De openbare ruimte in een waterwijk

Deze paragraaf vormt het tweede gedeelte van dit hoofdstuk,
waarin aan de hand van de bevindingen uit het eerste deel
wordt beredeneerd hoe om te gaan met de open bare ruimte in
waterrij ke woongebieden . Op de eerste plaats wordt gebru ik
gemaakt van de passages uit het boek De stad op straat.
Vervolgens wordt nog ingegaan op de activiteiten die in een
buitendijkse woonwijk mogelijk zijn, welke kwaliteiten een
dergelijke wijk heeft en hoe het beheer van de open bare ruimte
geregeld kan worden. Bij het beredeneren daarvan wordt
zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de kennis die in het eerste
deel van dit hoofdstuk is opgedaan.

6.2.1 Dewaterstadopstraat

De openbare ruimte als ontmoetlngsplaats Is een aspect van de soclale functle

[90]

Aan de hand van de informatie uit paragraaf 2.1.1 zal op de
volgende pagina in een schematisch overzicht worden
weergegeven hoe de wijze waarmee wordt omgegaan met de
open bare ruimte in Nederlandse steden op een positieve
manier bruikbaar is voor waterrijke uitbreidingswijken. De
weergegeven passages uit de essays u it De stad op straat
worden aldus toegepastop waterwijken.
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De omgang met de openbare ruimte in
Nederland, zoals weergegeven in het boek De
stad OD straat
Een herbergzame stad geeft de gebruiker en
bewoner een beeld van historische continu"iteit
en breukvlakken. De geschiedenis van de stad
en het omliggende landschap is daarbij
\ zichtbaar in de open bare ru imte
De meest leefbare wijken bevinden zich aan de
randen van de steden. Hier wordt de openbare
ruimte als meest prettig ervaren

In een goede openbare ruimte zijn voldoende
veilige speelmogelijkheden aanwezig, dit
bevordert tevens de leefbaarheid

De openbare ruimte omvat steeds vaker de
open ruimte als geheel, dus ook met inbegrip
van het landelijke gebied. De invloed van de
stad reikt tot op het omliggende platteland

De open bare ru 1mte in het 1anoe111Ke geb1ed
wordt wanneer de landbouwfunctie verdwijnt
vaak op een toeristische en idyllische manier
ingericht
Water heeft een grote visuele
aantrekkingskracht en is uitermate geschikt
voor recreatief gebruik

Het huidige beleid aangaande de inrichting van
de openbare ruimte vat de open ruimte als
geheel opals openbare ru imte, waarbij splitsing
van functies niet meer bestaat. Het
cultuurlandschap wordt toegankelijker gemaakt
en aantrekkelijker ingericht

De omgang met de openbare ruimte in
waterrijke, voornamelijk bu itendijkse
woonaebieden
In de openbare ru imte zijn (voorma lige)
waterstromen ziclhtbaar, groenzones worden
ingericht met gebiedseigen vegetatie. Huidige en
voormalige waterwerken zoals dijken en terpen
krijgen een beeldbepalende plek in de wijk, ook
eventuele vestingwerken worden in de openbare
ruimte verwerkt
Een waterrijke wijk ligt meestal aan de rand van
de stad, dit komt de leefbaarheid van de
openbare ruimte ten goede. De wijk is onderdeel
van de attractieve en recreatieve functie van het
omliggende landelijke gebied, de levendigheid
die dit brengt bevordert de leefbaarheid van de
ooenbare ruimte
In een waterrijke woonomgeving liggen
speelmogelijkheden op een veilige afstand van
het water. De oevers en taluds hebben bovendien
een vlakke helling of het water is afgeschermd
van de speelmogelijkheid. Ook kan de
soeelmoaeliikheid ziin omheind
Een woongebied dat tevens dient voor de berging
van water is ruimer van opzet dan een reguliere
woonwijk. De vele open ruimte die daardoor
aanwezig is, behoort vrijwel allemaal tot de
openbare ruimte. De agrarische functie van de
open ru imte wordt vervangen door de
recreatieve functie en natuurontwikkeling, in
combinatie met waterberg ingwordt verva ngen
door de recreat i eve functie en
natuurontwikkeling, in combinatie met
waterberging
LJe open ru1mte 1s behalve een v1suee1
aantrek kelijk gebied ook een verblij fplaats voor
de bewoners. Dat betekent dat de openbare
ruimte een grote toegankelijkheid en
gebruiksvriendelijkheid heeft en niet alleen
bestaat uiteen idvllisch landschap
Wonen in de nabijheid van water biedt naast
visuele en recreatieve kwaliteiten ook een
positieve en onderscheidende bijdrage aan de
woonfunctie zelf. De stedelijke openbare ru imte
moet baat hebben bij de aanwezigheid van het
water
In een waterwijk wordt de open en openbare
ruimte gebruikt om de functies occupatie,
waterberging, natuurontwikkeling en recreatie te
koppelen en elkaar aan te laten vullen . Het
cultuurlandschap waarin de wijk wordt
aangelegd blijft zichtbaar in de totaalstructuur

"TJe omgang met ae openbare ruimte in De omgang met de openbare ruimte in
Nederland, zoals weergegeven in het boek De wate rrij k e, voorna m e /ijk buite ndij k se
stad OD st raat
woonaebieden
I n het beleid worden ook plannen gemaakt om Een waterwijk kan passen in een breder concept
de openbare ruimte op te schalen tot op het dat behalve de wijk zelf ook het onliggende
schaaln ivea u van de streek of reg io
( riviere n)l a nd schap o m v a t. Mee rd e r e
waterprojecten in de regio kunn en op die manier
aan elkaar worden aekoooeld
Het beheer en gebruik van privaat beheerde Privaat beheerde openbare ruimtes kunnen
openbare ru imten wordt meestal via publiek- evenwel onder water komen te staan, voor het
private samenwerking (PPS) geregeld in een onderhoud en beheer hiervan bieden specifieke
speciale constructie
PPS-constructies u itkomst
In de postindustriele publieke orde staat de De bewoners van een waterwijk krijgen door de
kwestie van identiteit centraal, waardoor dagelijkse confrontatie met het water een
mensen in de openbare ru imte zoeken naa r grotere bindin g daarmee, en aldus met de
zelfexpressie
open bare ruimt e waa rin dat wa t e r het
structuurgevende element is. De identiteit van
de bewoners wordt verbonden met het water
Mensen wonen in een bepaa lde openbare De mensen die niet in de waterwijk wonen, maar
ruimte, maar werken in een andere en zoeken deze bezoeke n voor recreatie of uit culturele
ook naar identiteit in een andere openbare o verweg ing e n ku n ne n ee n vo rm v a n
ruimte, dit heet meervoudig burgerschap
burgerschap met de waterwijk aa ngaan . Door dit
recreatief of cultu reel bu rgerschap k rijgen de
bezoekers meer binding met de omgeving in de
waterwijk, wat de leefbaarh eid van de openbare
ruimte aldaar ten aoede komt
De ontwikkelingen in de postind ustri ele Een waterwij k zal op de eerst e plaats een
samenleving hebben geleid tot het ontstaan van woonwijk zijn , maar er kunnen ook enkele
postindust ri e le stede lij ke landschap pe n, aspect e n va n de g enoe md e stede lijke
waarvan de versch illende open bare ruimten landsch appen in terug komen. In de recreatieve
elkaar ku nnen overlappen
zones zij n cu lt urele activ it eit en mogelijk
(geexposeerd e ru imte), verbonden aan het
water. Ook elementen uit de geetaleerde en
geextaleerde ruim te kunnen in een waterwijk
aanwezig zijn, zoals uitgaansgelegenheden aan
het wat er en waterg ebonden in tens ieve
recreatie
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6.2.2 Knelpunten en kansen in waterrijke
woongebieden
Voordat er verder wordt ingegaan op het beheer van de in
waterrijke woongebieden gelegen openbare ruimtes, zoals hier
geschetst, zal eerst worden stilgestaan bij de mogelijkheden
die een dergelijke wijk biedt en de knelpunten die kunnen
optreden. Dat gebeurt aan de hand van het speculeren over de
wijze waarop de ruimte in een waterrijke woonomgeving kan
worden ingericht. Op die manier is het alvast mogelijk globaal
te kijken naar de activiteiten en functies die mogelijk zijn in de
openbare ruimte. In hoofdstuk 3 vindt vervolgens
gedetailleerder onderzoek plaats naar de praktische
inrichtingsmogelijkheden in waterwijken.

verhoogd aangelegd kun nen worden, is het van belang dat ze in
geval van hoog water goed ge"isoleerd zijn en niet met water of
vorst in aanraking komen. Het rioolstelsel is afgekoppeld van de
hemelwaterafvoer, hierdoor is deze veel kleinschaliger en
kunnen de leidingen door dijken heen gelegd word en. Ook geld
hier weer dat de leidingen goed ge"isoleerd zijn. Voor vrij in het
landschap staande of drijvende woningen is het mogelijk eigen
energiecentrales en waterzuiveringsinstallaties in te bouwen.

'

In paragraaf 2.1.3 werden al 3 functies genoemd die de
openbare ruimte kan hebben, te weten de infrastructurele
functie, de sociale functie en de identiteit gevende functie. Deze
indeling wordt hier op bepaalde punten gewijzigd en
aangepast, mede omdat een woongebied dat onder water kan
komen te staan, andere eisen aan de open bare ruimte stelt en
ook andere mogelijkheden biedt. De activiteiten en functies die
hier worden onderscheiden zijn in een viertal groepen
geordend:
Verkeer en vervoer
Wat betreft de verkeersfunctie kan een onderscheid gemaakt
worden in wegen die niet onder water komen te staan en wegen
waarbij dat wel mogelijk is . Bij hoog water verliezen de voor
auto's bedoelde wegen hun functie. Deze wegen komen dan
ook onder water te staan, zonder dat dit bijkomende nadelige
gevolgen heeft. Wegen en paden die ervoor dienen om de
woningen te bereiken blijven ook bij hoog water bruikbaar. Het
gaat daarbij om opritten en steigers naar woningen en
woongroepen en om een route door de wijk bedoeld voor
langzaam verkeer. Deze kleinschalige wegen komen op palen te
staan of liggen op taluds . Ook is het mogelijk bij hoogwater
tijdelijke drijvende wegen in te passen. Daarnaast kan bij hoog
water een bootdienst als een vorm van openbaar vervoer
worden ingezetom mensen te verplaatsen van hun woning naar
de rest van de st ad of wel lie ht naar andere gebieden. Een ander
aspect van verkeer en vervoer is het parkeren . Wanneer de wijk
n iet onder water staat, parkeren de meeste mensen hun auto
bij de woning . In het geval van paalwoningen kan dat ook onder
woning, zodat het straatbeeld autovrij blijft. Voor drijvende
woningen geldt dat wanneer deze direct aan een kade is
gelegen, de auto via een steigeroprit tot bij de woning wordt
gereden. Mensen in vrij liggende drijvende woningen parkeren
hun auto's op een parkeerterrein op een andere plek in de wijk.
Wanneer de wijk onder water komt te staan, verplaatsen de
bewoners hun auto's naar hoger gelegen delen. Hiervoor wordt
ruimte vrijgehouden, deze ruimte kan wanneer niet gebruikt
voor parkeren ook andere activiteiten een plaats bieden. Een
laatste punt dat van doen heeft met de vervoersfunctie is het
vervoer van energie en (afval)water. Gasleidingen en
elektriciteitskabels worden waar mogelijk langs
steigerconstructies richting de woningen geleid. Als ze niet

11 rle r~

- 5eptem ut>r 2007

Ontspanning en recreatie
Een gebied dat niet permanent onder water staat, maar dat wel
voor waterberging is gereserveerd, biedt veel ru imte aan
recreatieve activiteiten . De bebouwing za l immers ofwel een
lag ere dichtheid hebben of geconcentree rd gelegen zij n. De
grote stukken openba re ruimte die zo on tstaa n lenen zich
uitstekend voor het ontwikkelen van diverse op ontspanning en
recreatie gerichte activiteiten, zoals wandelen, sport ( land - en
watersport) en strand- en oeverrecreatie. De recreatieve
voorzien ingen worden waarschijnlijk niet alleen door de
bewoners van de waterwijk gebruikt, maartrekken ook mensen
uit de om liggende wijken en wellicht van verder aan . Hierdoor
wordt de openbare ru imte veelvuldig gebru ikt en dat kom t de
leefbaarheid van de wijk ten goede. Een levendige openbare
ruimte draagt immers bij aan de woonkwaliteiten van de
bewoners. De speci fi eke eigenschappen van de openbare
ru imte in een waterrijke (buitendijkse) woon wijk geven
identiteit aan de bebouwde omgeving , waardoor een
aantrekkel ijk woonm il ieu ontstaat.

'

Een wijk die direct aan een
r l vle r of waterpl as Is
gelegen , heeft een breed
sca l a aan rec r eat ie v e
mogelijkheden vlakbij [94)

Een netwerk van loopbruggen maken een waterrljke woon wij k goed
ontslultbaar voo r (voornamelijk} 1<1 ngzaa rn verkeer [ 93]

Openbare voorzieningen
Hierbij gaat het om de materiele aspecten van de openbare
ruimte, zoals bestrating, straatmeubila i r en
groenvoorzieningen. De bestrating van de autowegen bestaan
uit asfalt of betonplaten, in ieder geval massief genoeg om niet
weg te spoelen , wat bij klinkers een risico is . Voor langzaam
verkeer vormen met hout beslagen paden (zoals
knuppelwegen) ook een mogelijkheid, mits de constructie goed
verankerd is. Straatmeubilair, straatverlichting,
verkeersborden en andere openbare voorzieningen worden in
de bodem verankerd om niet weg te spoelen. Ook wat betreft
materiaalgebru ik wordt rekening gehouden met het feit dat de
voorzieningen regelmatig onder water staan en aan de
stroming worden blootgesteld. Daarbij speelt tevens mee dat
het materiaal eenvoudig weer schoon te maken is na een
overstroming. Groenvoorzieningen zijn in een wijk die kan
overstromen in voldoende mate aanwezig, de specifieke
situatie stelt echter wel enkele eisen aan het groen. Er wordt
gebruik gemaakt van waterm innende bomen , die zonder
problemen enkele weken per jaar met de wortels en de stam in
het water kunnen staan. Voor struiken geldt in feite hetzelfde,
hierbij speelt nog mee dat een strategische plaatsing van
groepen struiken ervoor kan zorgen dan drijfvuil de wijk niet in
drijft, maar door de bossages wordt tegengehouden . Aangezien
hoog water vrijwel altijd in de winter optreedt, biedt dit geen
belemmering voor de aanplant van eenjarige bloemperken in
de lente en de zomer. Groenzones waar gras ligt, kunnen
probleemloos enkele weken onder water komen te staan.

Sociale contacten
De openbare ruimte is zogezegd de plek waar mensen elkaar
ontmoeten en de plek die zij sa men gebruiken voor
uiteen lopende doeleinden. Dat geldt evengoed voor een
waterrijke woonwijk, hierbij speelt echter het feit mee dat de
openbare ruimte voor een onbepaalde t ijd onder water kan
komen te staan . Dat levert u iteraard problemen op bij het
aangaan van soc i a le contacte n, ook al is de
overstrom ingsperiode vaak maar van korte duur. Om deze
problemen te ondervangen , worden woningen zoveel mogelijk
met het vasteland en met elkaar verbonden via steigers en
loopbruggen . Op die ma nier komen woningen niet ge"fsoleerd te
staan ged urende de t ijd dat het merendeel van de openbare
ruimte onder water staat. Daarnaast zijn er in de w ij k
ontmoetingsplekken die ook bij hoog water droog staan en die
ook dan goed bereikbaar zij n. Een dergelijke plek kan worden
beschou wd als een centraal buurtplein, waar (toevallige)
ontmoetingen plaatsvind en . Het met elkaar verbinden van
woningen hoeft niet voor elke woning te gelden , een aantal
mensen zal er juist voor kiezen om gedurende het hoge water
geheel vrij te staan va n de bebouwde omgeving en de vrij heid
die dit metzich meebrengt op prijs stellen.
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De vier groepen activiteiten en functies die hier zijn genoemd,
vatten samen hoe het dagelijkse gebruik van de openbare
ruimte kan plaatsvinden in een wijk die onder water kan komen
te staan of waar permanent veel water aanwezig is. De nadelen
die hoog water met zich meebrengt, worden zoveel mogelijk
ondervangen en zijn meestal maar tijdelijk van aard. De
meeste tijd van het jaar kan de openbare ruimte in een
waterwijk op een normale man ier functioneren, wat niet
wegneemt dat er speciale aandacht moet zijn voor die korte
periode dat er aanpassingen nodig zij n. Wat vaststaat, is dat
een wijk die naast wonen ook ruimte biedt aan waterberging,
een aantal kwaliteiten heeft die in een "reguliere" woonwijk niet
aanwezig zijn. Zo biedt een waterwijk een grotere veiligheid en
bescherming tegen wateroverlast op de lange termijn, omdat
een overstroming door het ontwerp van de wijk al ondervangen
wordt. Een reguliere woonwijk zal bij bijvoorbeeld een
dijkdoorbraak totaal onleefbaar worden. De aanwezigheid van
het water biedt daarnaast ook extra kwaliteiten aan een
waterwijk, de openbare ruimte wordt een dynamische
omgeving, omdat het water constant in beweging is en vorm
geeft aan de omgeving. Dit alles komt het woongenot ten
goede.

'

De specifleke kwalit:Elten die een waterwijk bledt zijn bij deze impressle goed
zichtlxrnr [95]

6.2.3 Inrichting en beheer
Nu g lobaal bekend is wel ke activ iteiten en fu ncties er zoa I
mogelijk zijn in de openbare ruimte van waterwijken, kan er
worden ingegaan op hoe die openbare ruimte beheerd kan
worden. Daarbij gaat het ook om het waarborgen van de
ruimtelijke kwaliteit van de open bare ruimte en hoe de wijze
van in richting daarbij kan helpen. Er wordt hier wederom zoveel
mogelijk gebruik gemaakt van de informatie uit het eerste deel
van dit hoofdstuk.

Duurzame open bare ruimte
Om mee te beginnen wordt gekeken naar hoe de ruimtelijke
kwaliteit van de openbare ruimte in een waterrijke wijk kan
worden gewaarborgd aan de hand van de zeven criteria zoals
genoemd in paragraaf 2 .1.2. Daarbij is speciale aandacht voor
het criterium van duurzaamheid. De ruimtelijke diversiteit van
een waterwijk wordt juist zichtbaar door het stedelijke en het
landelijke gebied met elkaar in contact te brengen, in plaats van
een scherpe lijn tussen deze twee te trekken. Op die manier
wordt duidelijk dat waterberging niet langer alleen in het
landelijke gebied plaatsvindt, maardat dit ook een functie is die
ge"fntegreerd kan worden met andere functies, zoals wonen en
ontspanning. De economisch en maatschappelijke
functionaliteit wordt hierdoor versterkt. De culturele diversiteit
van waterrijke woongebieden komt naar voren door de historie
van het waterrijke landschap zichtbaar te maken in de
openbare ruimte en activiteiten te ontwikkelen die verband
houden met de historische landschappelijke kenmerken. Een
waterrijke woonomgeving heeft grote positieve effecten op de
woonomgeving, waardoor verpaupering weinig kans krijgt. De
aantrekkelijkheid van het waterrijke landschap draagt bij aan
een mooie inrichting, die door gebruik te maken van een
kleinschalige maatvoering aansluit bij de menselijke maat.

Teneinde een duurzame openbare ruimte te realiseren, kan op
de eerste plaats gebruik worden gemaakt van de morfologische
en cultuurhistorische eigenschappen van het gebied. Door
rekening te houden metde afwisselend ingerichte omgeving die
dat oplevert, bestaan er in een waterrijk gebied volop
mogelijkheden voor het maken van een duurzame open bare
ruimte met een duurzaam watersysteem. Cultuurhistorische
elementen aanwezig in het landschap krijgen in de waterwijk
een zichtbare positie en dragen bij aan een afwisselende en
karakteristieke woonomgeving. Door gebruik te maken van de
aanwezige kwaliteiten wordt een duurzaam stedelijk en
landelijk gebied mogelijk. Een van de grootste kwaliteiten is het
water, zoals blijkt uit overheidspu blicatie over duu rzaam heid,
en dat geldt zeker voor een woongebied dat ook voor
waterberging gebruikt wordt. In een waterwijk worden de
bestaande en vroegere waterlopen gebruikt als raamwerk voor
het globale stedebouwkundige plan. In plaats van pas op het
laatste moment na te denken over een plaats voor het water in
een ontwerp, wordt er bij een waterwijk juist mee begonnen.
Aan het raamwerk van water kunnen allerlei uiteenlopende
functies worden opgehangen, waaronder occupatie, recreeren
en natuurontwikkeling. Daarnaast biedt het raamwerk
aanknopingspunten voor een duurzame openbare ruimte bij al
die functies. Tenslotte wordt nogmaals gewezen op de
kwaliteitsimpuls die de aanwezigheid van water geeft aan het
woongenot en de positieve bijdrage die dit heeft voor de
betrokkenheid van de bewoners bij hun dagelijkse omgeving.
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•
Een niet-cluurzame woonwljk zal regehnatig problernen onclervinden met
wateroverlast [96], terwijl een duurzaam ingerlcht:E woonwijk deze problemen
op voorhand ondervangt [97]

Beheer
Ook bij het beheer van de openbare ruimte speelt het
watersysteem als dragende factor een rol. In een woongebied
dat regelmatig of permanentonder water staat is het van belang
de bewoners te betrekken bij het beheer en onderhoud van dat
watersysteem. Op die manier blijft de open bare ru imte schoon
en leefbaar en dat is zeker na een overstroming van groot
belang, wanneer de door het water achtergelaten rotzooi moet
worden opgeruimd. De bewoners worden bewust gemaakt van
het feit dat een goed beheer op de lange termijn voor veel
minder werk en overlast zorgt dan wanneer het beheer niet
goed geregeld is. De wijze waarop de bewoners betrokkenheid
krijgen, is door ruimte te bieden aan bewonersparticipatie. Al
bij het ontwerpen van de waterwijk krijgen de toekomstige
bewoners uitleg over het belang van een goed beheer van de
open bare ruimte. Door de mensen het besef te geven dat zijzelf
kunnen bijdragen aan een kwalitatief goede woonomgeving,
wordt meer betrokkenheid geschapen. Daarbij gaat het niet
alleen om het beheer van de fysieke woonomgeving, maar ook
sociaal toezicht. Dit laatste is voor een wijk die een onbepaalde
tijd onder water kan staan zeker van belang. Zoals eerder al
bl eek bestaat im mers de kans op isolatie van woningen bij hoog
water. Sociaal toezicht kan mede helpen dit te voorkomen.
Teneinde het de bewoners mogelijk te maken mee te helpen
aan het beheer van de open bare ru imte, is een goede
organisatie vereist, evenals financiele ondersteuning. Bij het
bouwen van de waterwijk, zal een bijdrage aan het beheer vast
kunnen worden gelegd in de koopovereenkomst, waarbij ook
omschreven wordt wat van de bewoners gevraagd wordt
betreffende het beheer en wat de gemeente (en eventueel het
waterschap of rijkswaterstaat) voor haar rekening neemt. Al dit
soort maatregelen draagt bij aan een grotere betrokkenheid
van de mensen die in de waterwijk wonen bij hun dagelijkse
omgeving.
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Ontwerpcomponenten

Nu duidelijk is hoe de omgang met het water en de openbare
ru imte in een waterrij k woongebied ka n verlopen, is h et tijd om
te kijken naar hoe dit vorm kan krijgen in modellen en
ontwerpen. Om mee te beginnen wordt in dit hoofdstuk
ingegaan op de wijze waarop woningbouw en infrastructuur
mogelijk zijn, waarbij ook de technische aspecten aan bod
komen. Daarna volgt een paragraaf over mogelijkheden voor
waterberging. Vervolgens zullen de functies natuur en recreatie
worden toegelicht en tenslotte is het mogelijk te zoeken naar
combinaties van al deze functies. Als visuele ondersteuning
worden hierbij impressietekeningen getoond die een idee
geven van de mogelijkheden.

7.1

Vormen, dichtheden en bouwtechnieken

In deze paragraaf komt aan bod op welke wijze woningen,
wegen en voorzieningen kunnen worden geconstrueerd en
gerangschikt in een waterwijk. Er worden verschillende
benaderi ngen gepresenteerd over hoe een waterwijk
modelmatig valt in te richten. Ook passeren de voor- en
nadelen van het op en aan het water wonen de revue. De
meeste informatie in deze paragraaf is daarbij afkomstig van
een tweetal architectenbureaus dat gespecialiseerd is in het
ontwerpen van waterwoningen en waterrijke woon milieus. Het
gaat om de bureaus Attika Architecten uit Amsterdam en
Waterstudio.l\IL uit Rijswijk. Deze informatie heeft voor het
merendeel betrekking op woningen die op het water worden
gebouwd (al of niet direct verbonden met het land), maar is
desalniettemin ook bruikbaar voor gebieden die niet in zijn
geheel permanent onder water staan.

7.1.1 Kwaliteiten
Teneinde de voordelen van op en aan het water won en groter te
laten zijn dan de nadelen, worden er grenzen gesteld aan de
dichtheid waarin gebouwd kan worden. Alleen dan is het
mogelijk om wonen op het water een aantrekkelijk alternatief
te laten zijn voor wonen op het land. Nadelen als een
beperktere toegankelijkheid, minder comfort bij slecht weer en
overlast van muggen, vallen dan weg tegen de voordelen die
ontstaan bij bouwen in lage dichtheden en de maatvoering die
daarmee samen hangt. De voordelen zijn te groeperen in twee
soorten essentiele stedebouwkundige kwaliteiten, op de eerste
plaats de woonkwaliteiten:
• Door de directe verbondenheid met het water is er sterk
contact met de natuur
• De nadrukkelijke fysieke ervaring van het water, die
zich uit in de weidsheid van het uitzicht over het water
en naar de wal toe, in de sterke ervaring van het weer
en in het horen van typischewatergeluiden
• Er zijn veel recreatieve mogelijkheden in de nabije
woonomgeving
• De aanwezigheid van het water compenseert de
afwezigheid van parken op het water

De tweede groep stedebouwkundige kwaliteiten zijn de
gebruikskwaliteiten, teweten:
• Doordat parkeren vaak op de wal plaatsvindt wordt de
verkeersveiligheid bij de woning vergroot en wordt het
u itzich t n iet belem merd door geparkeerd staande auto's
• Er is een overgangsgebied van open bare ruimte naar de
particuliere ruimte in de vorm van een voorerf of een
on tslu itingssteiger
• De woningen beschikken over een prive buitenruimte
aan het water
• Er is de mogelijkheid om een vaartuig af te meren bij de
woning

7.1.2 Technieken
Bij het realiseren van een woonwijk in een waterrijke omgeving
worden andere technieken gebruikt dan bij een reguliere wijk.
Er spelen andere externe factoren mee en de woningen moeten
op een andere manier met het land zijn verbonden. De
technische aspecten die van belang zij n bestaan allereerst uit
de eigenschappen van de bodem. Zowel voor woningen op
pal en en terpen als voor drijvende won ingen is het van belang
dat de bodem voldoende stevig is voor het dragen van
woningen of de verankering. Een zandlaag heeft daarbij een
grotere draagkracht dan klei. Andere tech nische aspecten
hebben te maken met het weer en andere natuurlijke
invloeden. In een waterrijke wijk zal meer wind staan doordat
er minder obstakels zijn. Voor paalwoningen op het water en
drijvende woningen geldt daarnaast dat de woningen worden
belast door golven, waterstandfluctuaties, stromingen in het
water en drijfijs (Op het water wonen, 1993, pp.8-9). Bij het
kijken naar de factoren die van invloed zijn op de te gebruiken
technieken speelt ook mee of de bouwlocatie binnendijks of
buitendijks is gelegen. Buitendijks worden de natuurkrachten
meer direct ervaren, onder meer bij de waterstandfluctuaties.
Deze zijn binnendijks nooit meer als enkele decimeters, terwijl
buitendijks het waterpeil meters kan stijgen of er juist helemaal
geen water blijft staan. Ook de lengtes van de golven
verschillen binnendijks en buitendijks. De buitendijkse golven
zijn groter en hier zullen dan ook maatregelen moeten worden
getroffen om de golven af te zwakken tot een acceptabel
niveau. Te grote golven zijn nadelig voor het comfort en de
veiligheid van met name drijvende woningen. De stroming van
het water is buitendijks eveneens groter, wat extra eisen stelt
aan de verankering van de woningen (Op het water wonen II,
1995, p. 17) .

'
Wonlngen direct
gelegen aan het water
hebben een groter
contact met de nab.1ur
""'~~~-.,_~ 1 en
vaak een weids
uit:zicht [98]

Deze essentiele kwaliteiten zorgen voor een meerwaarde van
wonen op het water. Daarnaast spelen er nog andere factoren
mee die de kwaliteit van de woonomgeving moeten
garanderen. Het gaat dan op de eerste plaats om comfort, in
verband met de deining van de drijvende woning en de wind.
Om het wonen comfortabel te houden zal de hoeveelheid
deining en wind middels golfbrekers, windschermen en
schuilplekken zo klein mogelijk blijven. Een tweede belangrijk
aspect is de veiligheid. Het plaatsen van hekwerken en
redd i ngsm iddelen is daarbij risicoverm in derend, maa r zal n iet
ten kost moeten gaan van het uitzicht, dat tenslotte als grote
kwaliteit word gezien. Elke woning zal binnen de 80 meter van
een weg liggen waar hulpdiensten kunnen komen, dit is zeker
voor de brandweer een absolute voorwaarde. Aardgasleidingen
leveren explosiegevaar op en dienen te worden vermeden als
dat mogelijk is, mantelbuizen om de riolering voorkomt
lekkages in het milieu. Parkeerterreinen die op de wal liggen
zullen worden verlicht en goed zichtbaar zijn om auto-inbraken
te voorkomen. Een laatste veiligheidspunt gaat over het
materiaalgebruik in het algemeen. De materialen die worden
gebruikt moeten berekend zijn op de meeste ruwe
weeromstandigheden en ook bestand zijn tegen aanvaringen
met boten. Een derde en laatste factor die meespeelt wanneer
het gaat om de kwaliteit is het milieu. Het ecosysteem waarin
de waterwijk komt te liggen moet zo min mogelijk worden
belast, drijvende woningen geven daarbij de minste
milieubelasting. De gebruikte materialen moeten in ieder geval
niet giftig zijn, of niet in contact kunnen komen met het water.
Eerder werd de mantelbuis om het riool al genoemd om
lekkages te voorkomen, behalve voor de veiligheid van de
bewoners, levert dit ook voordelen op voor de milieukwaliteit
(Ophetwaterwonenll, 1995, pp.7-9).

•
Een impressie van Attika Architecten die laat zien dat de inrichtlng van een
drijvende wijk nogal verschilt van een reguliere woonwijk, hieruit komen juist
de kwalitelten van een dergelijke wijk naar voren [99]

Constructies
Rekening houdend met de hierboven genoemde factoren, kan
worden ingegaan op de constructies en technieken die
bruikbaar zijn bij het bouwen van een waterwijk. Bij het
verankeren van woningen die op het water zijn gelegen, is er
een drietal opties voorhanden:
• Dobberpalen: deze techniek is geschikt bij het
ontbreken van dragende zandlagen. Een dobberpaal is
een paal met een stabilisatiering die de belasting over
de bodem verdeelt, de woning kan meegaan met het
niveau van hetwater
• Vaste palen: wanneer er wel dragende zandlagen in de
bodem aanwezig zijn, kan de woning of weg op palen
staan. De woning kan op een vaste positie blijven of
meegaan met het waterniveau. In plaats van palen
kunnen ook verzwaarde kettingen worden gebruikt bij
dragende zandlagen, hierbij zal de woning echter altijd
op h et water d rij ven
• Damwandringen: met deze techn iek maakt het soort
ondergrond niet uit, in feite is het een vorm van land
maken, omdat er een cilindrische stalen damwand
wordt geplaatst en gevuld met grond. Woningen zijn
vervolgens om deze ring gegroepeerd. Er bestaat ook de
mogelijkheid voor lijnvormige structuren van
dam wan den gevuld met grond, geschikt voor wegen die
een groter draagvermogen nodig hebben dan
bijvoorbeeld een drijvende weg
Ook de keuze voor vaste of drijvende constructies heeft te
maken met de conditie van de bodem. Vaste constructies zijn
a Ileen mogelijk bij een draagkrachtige bodem, terwijl drijvende
constructies te alien tijde toepasbaar zijn. Drijvende
constructies zijn daarentegen vaak kleiner van aard, dit om de
stabiliteit te waarborgen. Binnendijkse drijvende constructies
kunnen tot drie lagen hoog zijn, buitendijks is twee lagen echter
het maximum. De keuze voor drijvende of vaste steigers heeft
te maken met hoeveel het water kan fluctueren. Drijvende
steigers zijn beter wanneer het water veel fluctueert, er kan dan
gebruik worden gemaakt van een scharnierende brug tussen
land en water, in plaats van voor elke woning apart een brug te
maken, wat veel duurder is. Voor een gebied dat slechts tijdelijk
onder water staat of waarbij het water weinig fluctueert, zijn
vaste constructies geschikter. De drijvende won ingen en wegen
zullen op drijflichamen komen te liggen, welke in lengte en
breedte minstens zo groot moeten zijn als de heersende
golflengte, om te veel deining tegen te gaan. Het materiaal van
de drijflichamen moet bestand zijn tegen water, wind, ijs en
constante beweging. Betonconstructies zijn daarbij op de lange
termijn het meest geschikt. De productie van de drijflichamen
kan plaatsvinden in een droogdok, waarna deconstructies naar
de gewenste locatie worden gesleept (Op het water wonen II,
1995, pp.18-22).

dan 80 meter bedragen Dit is de afstand die de brandweer
maximaal kan overbruggen vanaf de wal (Uit: Op het water
wonen II, 1995, p.27). Wat betreft de opbouw van de
infrastructuur zijn er enkele typen van structuren te
onderscheiden. Er kan sprake zij n van een brede rechte pier
met zijtakken waaraan de woningen zijn gelegen. Ten tweede
bestaat de mogelijkheid een com binatie van rechte en gebogen
pieren aan te leggen, geschikt voor cirkelvormige geclusterde
bebouwing. Een laatste optie is een brede rechte pier waaraan
direct grotere elementen zijn gekoppeld (Op het water wonen,
1993, pp.29-31).

•
Sd1els van een dobberpaal (links) en een damwandring (rechts) [100]

7.1.3 Infrastructuur
De wegen in een waterrijke woonomgeving kunnen uiteraard
ook worden aangelegd zoals dat bij een reguliere wijk het geval
is, wanneer het gebied overstroomt, zijn deze wegen echter
tijdelijk niet bruikbaar. Vandaar dat het nodig is om ook andere
oplossingen achter de hand te hebben om het gebied te ku nnen
ontslu iten. Pieren en steigers zijn gesch ikte manieren om
woningen bereikbaar te houden, ongeacht de stand van het
water. Ook zijn ze geschikt als drager voor de
nutsvoorzieningen. De keuze voor vaste of drijvende pieren
hangt wederom samen met de geschiktheid van de bodem.
Parkeren zal vooral op de wal gebeuren om de woonomgeving
autovrij te houden, echter op de grotere pieren kunnen wel
auto's komen. Dit is ook het geval wanneer parkeren
plaatsvindt op het eigen terrein. De maxima le afstand van de
kop van de pier tot de woning mag in geen enkel geval meer

•

Naast de hier voorgestelde wegen in de vorm van steigers en
pieren, bestaan er nog andere mogelijkheden om wegen aan te
leg gen in waterrijke gebieden. TNO heeft samen met een aantal
betrokken ontwerp- en adviesbu reaus een demontabele
drijvende weg van aluminium ontwikkeld. Een dergelijke weg is
op de eerste plaats bedoeld om tijdelij ke omleidingen aan te
kunnen leggen bij wegwerkzaamheden. Het is echter ook
mogelijk om de weg op te bouwen in een buitendijks gebied dat
als gevolg van hoog water minder bereikbaar wordt. Doordat de
drijvende weg uit eenvoudig te plaatsen componenten bestaat
is het mogelijk deze snel aan te leggen en ook weer te
verwijderen. Het is eveneens mogelijk een brug in de
constructie te verwerken, zodat kleine vaartuigen hun vrije
doorgang over het water behouden (WaterForum Online,
2003).
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Versd1illende d1ijvende wonlngen zijn gekoppeld aan een steiger, die vast kan
staa n of net a Is de woni ngen 111eefluctuee1t met het waterni vea u [ 101]

De proefopstelllng van de d1ijvende weg, waarbij diverse varianten mogelijk
zljn [102]

Gwv ( N) ad 1

Nutsvoorzieningen
Behalve wegen bestaat de infrastructuur ook uit de leidingen en
kabels die naar de woningen toe moeten worden aangelegd. Op
het land liggen de meeste van deze leidingen ondergronds. Dat
levert daar al veel moeite op om ze bloot te leggen, in een
gebied dat onder water staat is het nog problematischer. Beter
is het om de nutsvoorzieningen aan de pieren en steigers te
koppelen of wanneer dat niet mogelijk is, ze op de bodem te
laten rusten. Daarbij is een diepte van minimaal 40 centimeter
vereist om bevriezing te voorkomen. Om leidingen die aan de
pieren en steigers vastzitten te isoleren, is het mogelijk
hiervoor speciale compartimenten van isolatieschuim te maken
in de steigerconstructie (Op het water wonen, 1993, p.33). Er
wordt een aantal verschillende nutsvoorzieningen
onderscheiden, waarbij diverse aanpassingen nodig zijn om
realisatie in een waterwijk mogelijk te maken:
• Waterleiding: deze mogen zeker niet bevriezen en
zullen aldus ge'isoleerd moeten worden of met een
thermolint verwarmd bij vorst. Doordat de woningen en
steigers bewegen, zu llen de leidingen flexibel moeten
zijn op bepaalde punten. De waterleiding kan behalve
aan de steiger gem on teerd ook op de bod em Iiggen in de
vorm van een hoofdleiding met zijtakken naar de
woningen. Deze ingreep is echter veel duurder. Teneinde
de diameter van de waterleiding klein te houden is het
ook mogelijk om oppervlaktewater te gebruiken voor
bijvoorbeeld het doorspoelen van het toilet. Hiermee
wordt kostbaar leidingwater bespaart
• Riolering: ook hierbij is het van groot belang bevriezing
te voorkomen, dat kan op dezelfde manier als bij de
waterleiding. Een rioolstelsel met vrij verval is in een
waterwijk vaak niet mogelijk, bovendien is het niet
toegestaan grote rioolbuizen door een dijk heen te
leg gen. Om deze twee redenen is het beter gebru i k te
maken van een persriolering. Deze is veel compacter en
buigzamer en de afvalstoffen kunnen hogerop worden
geperst. In elke woning zal een kleine persinstallatie
komen, tezamen leveren de woningen voldoende druk
• Aardgasleiding: technisch is het mogelijk een
aardgasleiding aan te leggen in een waterwijk, maar dit
is kostbaar om het veilig en goed functionerend te
maken. Beter is het om te kiezen voor alternatieven op
elektriciteit
• Elektriciteit, telefoon en kabel: deze zijn eenvoudig in de
steigers te verwerken, wat bovenal
onderhoudsvriendelijker is dan kabels in de grond. Op
verbindingspunten zijn de kabels extra buigzaam en
beschermd tegen risico op beschadigingen
l'Jaast deze primaire leidingen en kabels is het ook nog mogelijk
om drukleidingen voor de brandweer in de steigers en pieren te
verwerken. Op die manier is het niet nodig dat de brand weer
met zwaar materieel de steigerconstructies op gaat (Op het
waterwonen II, 1995, p.22-23).

~1e1(s~ 1 b~

-,~1 )
•

I

a l?Etl ''"
~taS E t@f E>l •
Ii

-1

~ lllr

Verschillende nut:svoorzieningen kunnen sarnen in een steiger warden
geplaat:st, dit bespaa1t rulmte en zorgt ervoor dat de leldlngen goed bereikbaar
blijven [103]

7.1.4 Bebouwing
Vaak worden waterwoningen beschouwd als zijnde een
veredelde vorm van een woonboot. Toch zijn er nogal wat
verschillen tussen deze twee vormen van wonen aan en op het
water. Een woonboot is op de eerste plaats een schip dat voor
woondoeleinden is aangepast, terwijl een waterwoning een
speciaal voor bewoning ontworpen drijvende constructie is.
Varen met een waterwoning is absoluut onmogelijk, de woning
kan hoogstens over het water gesleept word en. Ten tweede
wordt een woonboot gezien als een avontuurlijke vorm van
won en, waar slechts een beperkt aantal men sen behoefte aan
heeft. Een waterwoning is in deze context veel meer een
tussenvorm van een landwoning en een woonboot. Mensen
zullen veel eerder geneigd zijn de stap te maken naar een
waterwoning dan naar een woonboot (Op het water wonen,
199 3, pp .13 -17). Een derde onderscheid heeft te ma ken met de
schaa lg rootte waarop gewerkt ka n word en. Een woon boot is in
feite een losstaand element dat een extra toevoeging kan
geven aan een bepaald gebied. Een waterwoning daarentegen
kan in diverse vormen en schaalgroottes voorkomen en
hiermee is het dan ook mogelijk een groter concept uit te
werken.

'

Ondanks het Feit clat
waterwoningen en
woonboten in ee.n
vergelijkbare omgeving
liggen, zijn de twee toch
echt zeer verschillend [ 104]
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De volgende drie soorten ingrepen die mogelijk zijn met wonen
op en aan het water verduidelijken dit (Op het water wonen II,
1995, pp.11-13):
• Parasitair: een of meer woonboten worden in een
bestaand kanaal, rivier of plas geplaatst. De
oeverstrook wordt hierbij informeel geprivatiseerd,
bewoners maken gebruik van de bestaande
infrastructuur. De woonboot is hier dus een element dat
aan een bestaande situatie wordt toegevoegd om
beleving van het water in de wijk te versterken
• Solitair: een solitair complex bestaat uit meerdere
d rijvende woni ngen met eigen voorzieni ngen. Dat hou dt
in dat er onder andere infrastructuur, speelplekken en
parkeerplaatsen nodig zijn speciaal voor de won in gen.
Met woonboten is een dergelijk complex al veel lastiger
te realiseren dan met drijvende woningen, die in meer
diverse vormen ku nnen word en toegepast
• Symbiotisch: deze ingreep gaat uit van een positieve
wederzijdse be'invloeding van wonen op het water en
won en op het land. De benodigde voorzieningen van
beide vormen kunnen worden ge·1ntegreerd.
Waterwoningen profiteren daarbij van de
groenvoorzieningen op het land, terwijl de
landwoningen tegelijkertijd de prettige effecten van het
water ervaren
Deze soorten ingrepen laten al zien dat een waterwoning meer
is dan een drijvend platform alleen en ook niet met een
woonboot over een kam geschoren mag worden. Met een
waterwoning zijn uiteenlopende manieren van inrichten
mogelijk en de woning hoeft niet per se volledig door water
omgeven te zijn om een waterwoning genoemd te worden. Er
zijn meerdere mogelijkheden waarop een waterwoning in een
wijk kan worden ingepast, waarbij de mate waarin het water
een rol speelt divers kan zijn. Het effect van een waterrijke
woonomgeving is daarom ook afhankelijk van de positie van de
woning ten opzichte van het water. Daarbij zijn vier specifieke
posities te onderscheiden (Bouwstenen voor waterrijk, 2002,
pp.9-13):
• Wonen nabij het water: hierbij staat de woning
weliswaar op het land, maar heeft deze wel een groot
contact met het water, dat kan dus bijvoorbeeld ook een
terpwoning zijn. Bijzondere kwaliteiten die hierbij
ontstaan zijn de dynamische omgeving, het weidse
u itzicht, de aanwezigheid van recreatieve voorzieningen
en de flora en fauna
• Wonen op de grens van land en water: de woningen
staan voor een deel in het water, bijvoorbeeld op palen.
Hierdoor profiteren de woningen van het directe contact
met hetwater, maar ook van het land. Dit vertaalt zich in
de mogelijkheid voor een landtuin en een waterterras,
een eigen parkeerplaats en een afmeerplaats voor een
vaartuig. Door middel van hekwerken,
reddingsmiddelen en verlichting wordt de veiligheid
vergroot
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Wonen op het water verbonden met het land: deze
positie biedt de meeste variatiemogelijkheden, welke
in twee hoofdtypes kunnen worden samengevat:
o De woning op palen: deze hebben een vaste
positie ten opzichte van het land en een
fluctuerende positie ten opzichte van het water.
De toegankelijkheid vanaf het land is daardoor
beter dan vanaf het land. Voordelen van een
woning op palen zijn dat de woning stabiel en
comfortabel is, er een onbelemmerde
doorstroming kan zijn onder de woning door en
dater hogere bebouwing mogelijk is
o De drijvende woning: hierbij staat de positie ten
opzichte van het water vast en fluctueert de
positie ten opzichte van het land. Hierdoor is er
een groot contact met het water en wordt de
dynamiek van het water intens beleefd . De
onderzijde van de woning moet minstens een
halve meter van de bodem af liggen om het
vastzuigen van de woning in de bodem te
voorkomen. Dit vereist een waterdiepte van
minimaal twee meter, omdat de woning
ongeveer anderhalve meter zal zinken. De
woning kan eventueel naar een andere plaats
word en versleept en is d us n iet per defin itie
plaatsgebonden, terwij I een pa al woning dat wel
is
Teneinde de paalwoningen en drijvende woningen met
het land te verbinden wordt gebruik gemaakt van
steigers . Daarbij heeft een vaste steiger meer voordelen
bij een paalwoning en is een drijvende steiger beter voor
een drijvende woning. Het steigerhoofd, oftewel het
punt waar de steiger aan land komt, biedt plaats aan
diverse voorzieningen voor de woningen . Het gaat
onder meer om een parkeervoorziening, een pomphuis
voor de riolering, het bruggenhoofd, eventueel een
toegangshek en een gemeenschappelijke berging voor
fietsen, containers en dergelijke. De steiger biedt naast
de verkeersfunctie ook ruimte aan een blusleiding voor
de brandweeren aan de nutsvoorzieningen
Vrij wonen omringd door het water: de woning is
uitsluitend met een vaartuig bereikbaar, waardoor de
inrichting van de woonomgeving en de invloed van weer
en wind bij deze positie het meest verschilt van die bij
een land woning. De bereikbaarheid van de woning is
dus niet groot, ook het aansluiten van de
nutsvoorzieningen is lastig. Hierdoor en door de
ge"fsoleerde ligging zal deze vorm van wonen slechts
voorenkele mensen geschiktzijn

•
De mogelljkheden die waterwonlngen kunnen hebben ten opzlchte van het water [105]

Typen waterwoningen
Het voorgaande heeft duidelijk gemaakt hoe een waterwoning
in de wijk kan liggen, nu zal dieper worden ingegaan op het
typeren van de woningen. Er bestaan reeds uiteenlopende
ontwerpen voor waterwoningen, deze kunnen echter naar
groepen worden geordend. De eerder genoemde
architectenbureau's die zich hebben gespecialiseerd in
waterwoningen hebben elk ook een eigen ordening gemaakt.
Attika Architecten bijvoorbeeld maakt een onderscheid in een
viertal woonvormen, meestal bestaande uit clusters van
woningen:
• Vrijliggende won in gen: dit is de enige niet geclusterde
woonvorm, hierbij is de woning direct aan de steiger
gelegen en heeft deze geen gemeenschappelijke semiopenbare ruimte. De woning is met dobberpalen
verankerd
• 6-woningen cluster: een zestal woningen is rondom een
gemeenschappelijke buitenruimte geplaatst. Dit heeft
als voordeel dat er een veilige centrale plek ontstaat,
waar ruimte is voor een speelplek of
gemeenschappelijke groenvoorziening. De woningen
sluiten drie van de vier zijden van de ruimte af, de vierde
zijde vormt de ingang vanaf de steiger. Deze constructie
is veran kerd met dobberpalen
• Ronde clusters: een aantal drijvende woningen is
rondom een damwandring geclusterd . Ook de steiger
hecht zich aan deze cirkelvorm, waar zich in het midden
een gemeenschappelij ke ruimte bevindt. Hier is plaats
voor een aantal collectieve voorzieningen
• Gestapelde woningen: de maximale bouwhoogte
hiervan is drie lagen, het casco bestaat uit meerdere
delen om voldoende stevigheid te garanderen. Echter
ook voor kleinere wooneenheden is deze woonvorm
geschikt

Als aansluiting op deze vier woonvormen zijn er ook enkele
bijzondere elementen ontwikkeld die samen met de
woonvormen in een geheel kunnen worden verwerkt. Het gaat
onder meer om parkeereilanden met aparte waterafvoer voor
olielekkage en autowassen. Maar ook speelplekken, parken,
tuinen en pleinen kunnen op drijvende elementen worden
geplaatst en vastgekoppeld aan de steigers en pieren (Op het
water wonen, 1993, pp.37-47). De woningen waaruit de
clusters bestaan moeten geen monotoon karakter hebben,
maar verschillen in grootte en architectuur. Alleen dan is het
mogelijk een gevarieerd ontwerp te maken met voldoende
ruimtelijke complexiteit, zodat kan worden ingespeeld op de
vraag in de markt. Attika Architecten heeft daarom een tiental
schetsontwerpen bedacht waarmee de clusters kunnen worden
gevormd. Het merendeel daarvan is gebaseerd op het principe
van de arkenbouw, terwijl de grootste eenheden op
drijflichamen liggen (Op het waterwonen II, 1995, p. 27).

•
Schets van een rond cluster drijvende wonlngen [106)
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Een ander architectenbureau dat zich heeft gespecialiseerd in
het ontwerpen van waterwoningen is Waterstudio.nl. Zij
onderscheiden vier groepen waterwoningen:
• Op een vaste verhoging : h ierbij staat de woning altijd op
de dezelfde hoogte, het gaat dan om de maximale
waterhoogte die mogelijk is in het gebied waar de
woning staat. Bij deze groep zijn drie verschillende
varianten te onderscheiden . De eerste variant is de
paalwoning, waarbij de woning op palen staat en het
water vrij onder de woning door kan stromen. De
paalwoning voldoet ook in ene gebied dat niet
permanent onder water staat. Een tweede variant is de
dijkwoning, hierbij maakt de woning onderdeel uit van
de dijk en dus van de waterkerende functie. Ook is het
mogelijk de woning middels een aparte constructie over
de dijk heen te leggen, dus zonder de dijk te belasten.
De derde en laatste variant is de terpwoning, waarbij de
vaste verhoging bestaat uit een zandheuvel die hoger is
dan de hoogst mogelijk waterstand. Op de zandheuvel
liggen de woningen. Deze variant is uitstekend geschikt
voor een gebied dat niet permanent onder water staat,
omdat de heuvel op een meer natuurlijke wijze in de
omgeving past
• Waterproof woning: dit is in feite een paalwoning, echter
de ruimte onder woning wordt ook gebruikt,
bijvoorbeeld als garage of berging. De ruimte kan
worden afgesloten met lichtgewicht m uren, die word en
weggenomen bij hoog water. Wanneer de ruimte onder
de woning dreigt te overstromen, wordt deze ontruimt
en kan het water er doorheen stromen, zonder dat dit
schade aanricht aan het woongedeelte van de woning.
Ook deze groep waterwoningen past goed in een gebied
dat niet permanent onder water staat
• Shield woning: deze groep woningen kan worden
beschouwd als een verder uitgewerkte variant op de
waterproof woning . Het verschil zit in het feit dat de
verdieping die onder water kan komen te staan,
waterdicht kan worden gemaakt. Op die manier blijft de
ruimte onder de woning gedurende de tijd dat deze
onder het wateroppervlak ligt d roog
• Drijvende woning: hierbij fluctueert de woning mee met
het waterniveau, de woning wordt op zUn plaats
gehouden door middel van ankerpalen wanneer de
woning geheel door water omgeven is. In het geval dat
de won ing aan een kade ligt, kan ook een verandering
aan de kade uitkomst bieden. Deze groep won in gen is in
feite alleen toepasbaar in een gebied dat permanent
onder water staat, hoewel het ook denkbaar is dat de
woning op het land rust en alleen bij een overstroming
gaat drijven
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Eigen interpretatie van de typen waterwo nlnge n ondersche iden door
Waterstudlo.nl [107]

Bij de vier groepen waterwoningen die Waterstudio .nl
onderscheidt, draait het om twee dingen. Op de eerste plaats
om de vraag hoe vaak het water komt en op de tweede plaats
om hoeveel water er komt. De keuze voor het j uiste concept
hangt van deze twee vragen af. Vooral bij de groep van de
drijvende woningen heeft het architectenbu reau diverse
mogelijke varianten ontwikkeld, waaronder een drijf- in woning.
Dit is een drijvende woning die alleen met een vaartuig te
bereiken is. Daarnaast zijn er schetsen ontwikkeld voor een
drijvend appartementencomplex, een drijvende kerk, een
drijvende studentenflat en zelfs een drijvende wolkenkrabber
(Waterstudio.nl, 2006). De meeste drijvende ontwerpen die
worden uitgevoerd bestaan vooralsnog echter uit standaard
woningen, zoals ook te verwachten valt. Te zien is dat zowel
Attika Architecten als Waterstudio.nl vooral voor het concept
van de drijvende woning de meeste varianten hebben
ontwikkeld. Waarschijnlijk komt dat omdat deze vorm van
wonen het meest afwijkt van de reguliere manier van
woningbouw en er dus de meeste innovatie mogelijk is.
Wanneer alle verschillen groepen, vormen en varianten van
waterwoningen van beide bureau's worden bekeken, valt
daaruit af te leiden dater in feite drie typen waterwoningen
mogelijk zijn. Het gaat om won in gen die vast op een plek staan,
woningen die kunnen bewegen op de plek waar ze liggen en
woningen die verplaatsbaar zijn van de ene naar de andere
plek. Voor elk van deze drie typen zijn vrijstaande, geschakelde
en gestapelde bebouwingsvormen mogelijk .
7.1.5 Modellen en concepten
De soorten waterwoningen en infrastructurele mogelijkheden
die in een waterrijke woonwijk mogelijk zijn en welke
technieken daarbij van pas komen, zijn in de vorige paragrafen
toegelicht. Hier wordt nu verdergegaan met te kijken naar hoe
deze elementen kunnen worden samengebracht en geordend in
modellen voor een waterwijk. Attika Architecten heeft een
tweetal manieren ontwikkeld om een model tot stand te
brengen. De eerste man ier is om uit te gaan van verkavelingen,
die van elkaar verschillen in structuur, dichtheid en andere
eigenschappen als ruimtelijke transparantie en geschiktheid
voor een klein- of grootschalige locatie. Bij de tweede manier
wordt uitgegaan van vaste bouwstenen van 100 bij 100 meter
( 1 hectare), die in een grid gelegd worden om woningen en
watertypen te combineren tot waterwoonmilieus. Beide
manieren van modelvorming zullen in deze paragraaf worden
toegelicht.

Verkavelingsmodellen
Er is een vijftal verkavelingsmodellen met elk een specifiek
uitgangspunt , genaamd Boom, Cactus, Lagune, Bloem en
Waterlelie. In bijlage D zijn de 5 modellen op een schematische
wijze uiteengezet. Daarbij is weergegeven uit welke onder-delen
het model bestaat, wat de afmetingen zijn, hoe het model is
georganiseerd en wat de bebouwingsdichtheid is. Ook zijn de
eisen ten aanzien van de woningen en de specifieke kwaliteiten
van elk model aangeduid (Op het waterwonenll, 1995, pp.3555, Op het waterwonen, 1993, pp.51-57).
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Bouwstenen
De tweede manier van modelvorming gaat u it van bouwblokken
van elk 1 hectare. Er zijn drie modellen met subvarianten
ontwikkeld en woningen kunnen in elk model worden ingepast
als rijen, blokken of torens. De drie modellen zijn genaamd
Groot water, Poelen en Lijnen, daamaast zijn er enkele
bijzondere vormen ontwikkeld. Er worden bouwstenen
onderscheiden met elk een specifieke dichtheid,
parkeeroplossing, expressie en verhouding tussen de
hoeveelheid land en water. Het gaat kortom om het maken van
bouwstenen met een eigen karakter. Elk blok van 1 hectare
bestaat uit een woningenlaag, een waterlaag en een
infrastructuurlaag. In elk van de modellen en hun varianten
wordt uitgegaan van een parkeernorm van 1,5 parkeerplaatsen
per woning (Bouwstenen voor waterrijk, 2002, pp.16-67). De
drie modellen en de bijzondere vormen zijn uitgebreid
omschreven in bijlage E.

7.2

De vorige paragraaf maakt duidelijk dat de mogelijkheden om
woningbouw te realiseren in gebieden die permanent of tijdelijk
onder water staan legio zijn. Op bouwku ndig gebied zijn er in
feite geen belemmeringen, het grootste obstakel bij het op
grote schaal bouwen van waterwijken zal van politiekeconomische aard zijn. In de politiek wordt vaak te veel op de
korte termijn gedacht en dan is de traditionele manier van
bouwen goedkoper en vertrouwder. Op de lange termijn zijn de
baten van bouwen in waterrijke gebieden echter groter dan de
kosten. Op dit moment is het water nog met technische
middelen te bedwingen, maar op den duur zijn andere vormen
van waterbeheersing onvermijdelijk (Van Wijk, 2005, pp.2223). Eerder werd al duidelijk dat de aanvoer van water naar
Nederland in de toekomst waarschijnlijk steeds groter wordt en
dat er daarbij ook steeds grotere pieken en dalen zu llen
optreden. Waterbergende maatregelen zijn daardoor
onontkoombaar en het combineren hiervan met woningbouw
en andere functies levert meerdere voordelen op. In deze
paragraaf wordt toegelicht welke manieren er zijn om
waterberging te realiseren en hoe deze maatregelen in het
landschap kunnen worden ingepast. Ook komen daarbij
vraagstukken over de ruimtelijke kwaliteit aan de orde.

'
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7.2.1 Waterbergende maatregelen
Water kan op meerdere manieren worden opgevangen en
geborgen. Er kan sprake zijn van het permanent onder water
zetten van een gebied (bijvoorbeeld een voormalige
droogmakerij), of van een gebied dat is gereserveerd voor
wateropvang bij een plotselinge grote aanvoer van water.
Eveneens is het mogelijk een combinatie van beide manieren
tot stand te brengen. Een permanent onder water staand

gebied kan extra water opvangen met als gevolg dat het
waterpeil stijgt tot het maximaal aanvaardbare niveau. In een
gebied dat alleen voor opvang van extra water bedoeld, is het
uiteraard ook mogelijk om kleine permanente waterpartijen te
realiseren. De meeste waterbergende maatregelen die er
bestaan, zijn voor dergelijke gebieden. Het gaat vooral om de
uiterwaarden van de grote rivieren en om zogenaamde
overlaten. Er zijn maatregelen op grote schaal denkbaar en
gebiedsspecifieke maatregelen op de kleinere schaal. Ook
omdat er in dit werkstuk wordt toegewerkt naar uitspra ken over
tijdelijk onder water staande gebieden, worden mogelijke
maatregelen voor permanent onder water staande gebieden
hier niet uitgebreid toegelicht.
Het gebruik maken van overlaten of noodoverloopgebieden is
een grootschalige maatregel, waarbij een plotselinge grote
aanvoer van water via de grote rivieren het landelijke gebied
wordt ingeloodst. Er zijn op dit moment in ieder geval drie van
dergelijke gebieden in Nederland, deze bevinden zich allemaal
in het oostelijke deel van het rivierengebied. Het gaat om een
noodoverloopgebied voor de Maas (Beersche Overlaat), een
voor de Rijn (Rijnstrangen) en een voor de Waal (Ooijpolder).
Het doel van deze maatregelen is om de dichtbevolkte gebieden
van Nederland te sparen voor wateroverlast. Weliswaar
ondervinden de mensen in de overlaten grote hinder van een
eventuele moedwillige dijkdoorbraak, maar dit weegt volgens
de overheid niet op tegen de schade die verder stroomafwaarts
kan ontstaan. Bovendien is het mogelij k om vooraf
maatregelen te treffen om de schade aan bewoonde gebieden
in de overlaten zoveel mogelijk te beperken. Woningen kunnen
verhoogd in het landschap komen te liggen en eventueel
bestaat ook de mogelijkheid om waterkeringen rondom dorpen
te bouwen . Toch zijn dit soort maatregelen a Ileen wenselijk in
het uiterste geval. Beter is het te zoeken naar duurzame
vormen van hoogwaterbescherming voor iedereen. Naast het
versterken van de bestaande dijken moeten er andere
creatieve oplossingen worden gevonden (Loffler, 2005, pp.35 ).

'

De lagenbenade1ing van Attika Architecten [ 108)

Met deze bouwstenen kan worden gepuzzeld op een
ondergrond van vaste lijnen (spoorlijn, hoofdwegen,
busroutes, waterlopen en dergelijke). Daarbij is het van belang
om een aantal zaken in het oog te houden. Op de eerste plaats
stopt het plan niet bij plangrenzen, er moet dus rekening
worden gehouden met de omgeving. Ten tweede geldt dat de
bestaande structuur als basis dient voor hoofdstructuur. Een
derde punt is dater een heldere hoofdontsluiting voor auto, bus
en fiets moet zijn en diagonale looplijnen voor voetgangers . Op
de vierde plaats moeten de woonclusters samenhangend zijn
en van een voldoende grote omvang, bovendien elk met een
eigen karakter. Een vijfde en laatste punt is dat grotere
dichtheden het meeste gewenst zijn in het centrum van het
gebied (Bouwstenen voorwaterrijk, 2002, pp.16-67).
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Versd1illencle bouwblokken van 1 hectare zijn door Attika gecombineerd toteen
waterwljk[ 109)

De Beersche Overlaat Is een van de drle gebieden die als noocloverloop gebruikt
kan worden [ 110)
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Op kleinere schaal kan een grote bijdrage worden geleverd aan
het vergroten van de waterbergingscapaciteit van de rivieren.
G rootschalige ingrepen zoals het la ten overstromen van grote
stukken binnendijks gelegen land kunnen dan zoveel mogelijk
worden voorkomen. Buitendijkse gebieden zoals uiterwaarden
bieden vele mogelijkheden om extra waterberging te
realiseren. Dat sluit niet uit dat er geen ingrepen mogelijk zijn
die de waterbergingscapaciteitjuist kleiner maken, zoals onder
meer het geval zou zijn bij het bouwen van buitendijkse
woningen. Integendeel, dit soort ontwikkelingen kan juist de
aanzet geven om een gebied als geheel te herinrichten. De
ruimte die verloren gaat aan bepaalde ingrepen, kan dan op een
andere plek worden gecompenseerd. Het meest ideale
resultaat is uiteraard als de totale waterbergingscapaciteit in
een dergelijk gebied uiteindelijk toeneemt. Initiatiefnemers
zijn vrij om oplossingen aan te dragen, de ingrepen worden
uiteindelijk door de wettelijke instanties getoetst op hun
haalbaarheid (Zeegers, 2005, p.19). Er is een aantal
maatregelen die kunnen worden genomen om op kleine schaal
en op korte termijn meer waterbergingscapaciteit te krijgen
voor uiterwaarden. Deze maatregelen zijn ook goed in een
ontwerp voor een herinrichting van dergelijke gebieden in te
passen. De volgende zes ingrepen zijn het meest gangbaar
(Uit: Ruimte voorde rivier, veiliger en mooier, 2004):
• Vergraven van uiterwaarden: door het afgraven van
enkele decimeters grondoppervlak van de uiterwaard
kan deze meer water bergen. Dit houdt in dat de
uiterwaard eerder en vaker zal gaan overstromen,
waardoor de waterstand van de rivier op een acceptabel
niveau kan worden gehouden
• Aanleg van (neven)geulen: door het graven van een of
meerdere nevengeulen in de uiterwaarden wordt de
doorstroming van het winterbed vergroot zonder dat
daarvoor de hele uiterwaard moet worden afgegraven.
Deze ingreep is goed toepasbaar bij brede uiterwaarden
zonder grote obstakels
• Dijkverlegging: landinwaarts wordt een nieuwe dijk
aangelegd en de oude wordt weggegraven, zodat de
uiterwaard in oppervlakte toeneemt. Een dergelijke
ingreep kan alleen plaatsvinden als er landinwaarts
voldoende ruimte is. In de buu rt van dorpen en steden
zal het lastiger zijn omdat daar vaak direct achter de dijk
veel bebouwing is gelegen . Ook moet rekening worden
met de verkeersfunctie van de dij k
• Verwijdering van obstakels: door het weghalen van
overbodige objecten in het winterbed wordt de
afvoercapaciteit van de rivier vergroot, bovendien kan
het water beter doorstromen. Het gaat hier om
obstakels zoals aarden taluds voor bruggen, bossages
en in onbruik geraakte bebouwing
• Verlaging van kribben: in riviertakken waar kribben zijn
gelegen kunnen deze worden verlaagd. Het water kan
door het afgraven van de kribben beter worden
afgevoerd, terwijl ook de functie van de kribben intact
blijft. Omdat niet overal kribben liggen en deze ingreep
slechtseen kleinetoenamevan de waterbergings-

•

capaciteit oplevert is het een van de minst effectieve
ingrepen
Verruiming van het zomerbed: de hoofdstroom van de
rivier zelf kan breder worden gemaakt, zodat ook het
zomerbed meer water kan afvoeren. De uiterwaarden
zullen door deze ingreep minder vaak onder water
komen te staan

'

De verschillende kleinschalige ingrepen die mogelijk zijn om de waterberglngscapacll:Eit van de ulterwaarden IE vergroten [111]

Uiteraard is het mogelijk om combinaties van deze maatregelen
toe te passen in een gebied, zodat een optimale vergroting van
de waterbergingscapaciteit mogelijk is. Daarnaast zijn er nog
andere manieren om te zorgen voor meer ruimte aan
waterberging. Vooral in gebieden waar er weinig plaats is voor
veel ruimte innemende maatregelen zoals hiervoor genoemd,
moet worden gezocht naar alternatieven. Een mogelijkheid is
om water ondergronds te bergen, waardoor ingrepen op de
oppervlakte tot een minimum beperkt blijven. Het principe van
ondergrondse waterberging is dat in natte perioden een teveel
aan water in een diep gelegen watervoerend pakket wordt
ge"infiltreerd. In droge period en kan het opgeslagen water
vervolgens weer worden onttrokken en gebruikt voor de
watervoorziening. De bodemopbouw moet een dergelijke
ingreep wel toestaan ( Ondergrondse waterberging kan ruimte
besparen, 2005, p.10). De ruimte die bovengronds nodig is
voor deze maatregel blijft beperkt tot het plaatsen van een klein
pomphuis .

7 .2.2 Kwa liteitsga rantie
De genoemde ingrepen voor een vergroting van de
waterbergingscapaciteit zijn alleen duurzaam wanneer de
kwaliteit ervan ook op de lange termijn gewaarborgd blijft. Het
gaat echter naast de waterbergende kwaliteiten van de
maatregelen ook om de ruimtelijke kwaliteit van de ingrepen en
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De kwaliteit van het water zelf. Nieuw aan te leggen
oppervlaktewaren moeten aan een aantal eisen voldoen,
welke te vinden zijn in bijlage F. Het is van groot belang om
hiermee rekening te houden bij het ontwerpen van een
waterrijke woonwijk. Het gaat om een aantal technische
eisen en voorwaarden die er onder meer voor moeten zorgen
dat het water voldoende doorstroomt en dat het water niet
dichtslibt. Eerder in dit hoofdstuk werd al duidelijk dat
stilstaand water in een woonwijk zoveel mogelijk moet
worden voorkomen (Nota waterneutraal bouwen, 2003).De
genoemde eisen waaraan nieuwe oppervlaktewateren
moeten voldoen zijn opgesteld door het Hoogheemraadschap
Rijnland. Echter ook voor ontwikkelingen in andere delen van
Nederland zijn deze eisen uiteraard bruikbaar.
Voor bestaande en nieuwe oppervlaktewateren geldt dat per
250 meter oeverlengte maximaal 10 % mag worden beschoeid.
Dat betekent dat het resterende deel van de oever een
natuurlijke oever moet hebben. Het gaat dan om met gras of
planten begroeide oevers, dit is overigens niet per definitie
hetzelfde als een natuurvriendelij ke oever. In paragraaf 3 .3 zal
dit verder worden toegelicht. Wanneer het verharden van de
oever absoluut noodzakelijk is voor de stabiliteit van de oever of
het oppervlaktewater mag van deze norm word en afgeweken.
Naast de voorwaarden voor de wateroppervlakten zelf, worden
er ook eisen gesteld aan waterbouwkundige werken.
Grootschalige werken vereisen uiteraard elk een grondig
onderzoek, maar voor kleine ingrepen kunnen vooraf eisen
worden opgesteld. De meest voorkomende ingreep is de aanleg
van duikers, dit zijn buizen die worden gebruikt om het water
onder een weg door te leiden. In plaats van een brug over het
water aan te leggen wordt het water onder de weg door
getunneld. Omdat duikers de oever onderbreken en het water
overdekken, is het van belang de aan leg ervan zoveel mogelijk
te voorkomen. Echter in veel gevallen is het onvermijdelijk
gebruik te maken van duikers, zeker in een gebied waar veel
wegen !open, zoals in een waterwijk het geval zal zijn. In dat
geval worden er eisen gesteld aan de duiker welke te maken
hebben me de breedte van het water (Nota waterneutraa/
bouwen, 2003 ), zie bijlage F. Al deze eisen dragen bij aan het in
stand houden van een hoge waterkwaliteit. Een goede
doorstroming en voldoende lichtinval zijn daarbij essentieel.

'

Een ecologische duiker of
ecoduiker ondervangt enkele
nadelen van de regullere
cluiker[112]

Ruimtelijke kwaliteit
De gebieden waar nieuwe waterbergingsmogelijkheden voor
bestaan, hebben elk hun eigen karakter, het is wenselijk om dat
karakter zoveel mogelijk intact te houden en ook te herstellen
waar het aan slijtage onderhevig is. Aangezien het vooral gaat
om de grate rivieren en hun uiterwaarden, betekent dit dat de
specifieke kenmerken van het rivierenlandschap behouden
moeten blijven. De maatregelen dienen te word en getoetst op
hun ruimtelijke kwaliteit voor elk gebied. Voor de IJssel geldt
dan bijvoorbeeld dat het dal en de delta van deze rivier
behouden en versterkt wordt bij een ingreep. Binnen dat kader
kunnen op kleinere schaal vervolgens maatregelen warden
genomen, zoals projecten die zorgen voor meer
waterbergingscapaciteit. Op die manier kan voor elk type
gebied een strategie warden bedacht (Ras, 2003, p.3) . Er wordt
op papier dus rekening gehouden met zowel de technische
kanten van de ingrepen als met de ruimtelijke kwaliteit
daarvan. In de praktijk wordt echter ervaren dat de nadruk
vooral is komen te liggen op de ingrepen zelf en dat er
nauwelijks wordt gerept over de ruimtelijke kwaliteit. Deze
ontwikkeling wordt althans zo ervaren door de heer De Bruijn,
beleidsadviseur van het Waterschap Rivierenland. Maatregelen
zoals het verlagen van kribben en het graven van nevengeulen
zijn uiteraard goed, het is alleen moeilijk om de ruimtelijke
kwaliteit ervan te bepalen. Het bed en ken van fraaie
maatregelen zou prima samen kunnen gaan met de ingrepen
die veiligheid en waterberging nastreven, maar in de praktijk
blijkt de materie toch weerbarstiger, aldus De Bruijn. Het
rivierenlandschap zoals het nu is wordt door velen reeds als
mooi ervaren en de behoefte om dat te veranderen is klein.
Daarnaast zijn verfraaiende maatregelen ook vaak duur
(Bruijn, 2006, p.16) . Deze problematiek maakt duidelijk dater
bovenal nog steeds wordt gekeken naar de puur technische
kanten van hoogwaterbescherming en dat de ruimtelijke
kwaliteit van de ingrepen vaak onderbelicht blijft. Bij het
ontwerpen van een waterwijk zal echter de ruimtelijke kwaliteit
hoog moeten zijn om een aangename woonomgeving te
bewerkstelligen. Bijzondere aandacht is hiervoor dan ook
vereist in de ontwerpfase van dit onderzoek.

'

Een voorbeelcl van een
waterbergencle
maatregel in de
uiterwaard waarbij de
ruimteliJke kwaliteit
wel aandacht heeft
gekregen [ 113]

7.3

Natuur en recreatie

De ontwerpelementen die te maken hebben met woningbouw,
infrastructuur en waterberging zijn inmiddels behandeld . De
resterende elementen die nodig zijn om uitspraken te kunnen
doen over combinaties van waterberging met andere functies
hebben te maken met natuurontwikkeling en recreatie. In deze
paragraaf wordt eerst ingegaan op welke wijze
natuurontwikkeling samen kan gaan met het waarborgen van
de veiligheid in gebieden die het risico lopen te overstromen.
Daarna komt aan de orde welke soorten natuurer zoal mogelijk
zij n in dergelijke gebieden, waarbij speciale aandacht is voor de
inrichting van oevers. Ook milieukundige aspecten zullen
worden toegelicht. Tenslotte wordt ingegaan op de
mogel ij kheden die er zij n voor recreatieve ontwikkeli ngen.
7.3.1 Natuurontwikkeling en veiligheid
De ontwikkeling van natuur in gebieden die regelmatig ku nnen
overstromen is alleen mogelijk wanneer dit op een veilige
manier gebeurt. Wortels van bomen mogen de sterkte van
verdedigingswerken zoals dijken niet verzwakken en groepen
bomen en struiken mogen geen obstakel zijn voor een goede
doorstroming van het water op nauwe plekken in rivieren.
Ondanks deze voorwaarden bestaan er in waterrijke gebieden
zoals in de uiterwaarden in de grate rivieren en in beekdalen
volop kansen voor natuurontwikkeling. Ruimtelijk gezien is het
bovendien niet verstandig de wateropgave te realiseren zonder
de natuur erbij te betrekken. "Ook vanwege de financiering
ontkom je er niet aan om mee te koppelen met andere
gebruiksfu ncties", aid us de heer I edema, prajectleider van het
pilotprogramma Waterberging en natuur (Poot, 2004, p.4 ). Dit
program ma is een samenwerkingsverband van de ministeries
van Verkeer en Waterstaat en Landbouw, Natuurbeheer en
Visserij, de Unie van Waterschappen, Staatsbosbeheer en
Natuurmonumenten. Het koppelen van waterberging aan
natuurantwikkeling dient echter met de nodige voorzichtigheid
te gebeu ren. Het is n iet altijd goed voor de natu ur om bepaalde
gebieden tijdelijk onder water te zetten. Voor voedselarme
graslanden bijvoorbeeld is het niet gunstig als er plots een grate
aanvoer van voedselrijk water komt. Voedselarme
natuurgebieden kunnen echter middels kleinschalige
bedijkingen warden ontzien voor het water. Op andere plekken
is het juist wel goed voor de natuur als er af en toe een
overstroming plaatsvindt, bijvoorbeeld om verdroging van
vennen tegen tegaan. (Poot, 2004, pp.4-6).
Behalve dat waterberging gevolgen heeft voor de wijze waarop
natuurantwikkeling tot stand kan komen, is het ook van belang
te kijken naar het omgekeerde. Zoals eerder als gezegd staat
veiligheid voorap en mag natuurontwikkeling niet ten koste
gaan van de kwaliteit van de verdedigingswerken tegen het
water. Vooral langs de grate rivieren is dit van belang, omdat
hier een dijkdoorbraak grootschalige nadelige gevolgen heeft
voor veel vaak dichtbevolkte gebieden.De laatstejaren is er al
een ontwikkeling gaande waarbij in de uiterwaarden steeds
vaker ooibos, ruigtes en spontaan hoger warden oeverwallen

ontstaan in plaats van het grasland dater eerst lag. Voor de
biodiversiteit is dit uitstekend, echter waterbeheerders
constateerden wel een toename van het waterpeil als gevolg
van deze ontwikkeling. Natuur en veiligheid langs de rivier
kunnen echter goed samengaan wanneer er wordt gekozen
voor cyclisch beheer. Deze vorm van beheer is gebaseerd op de
tijd dat de rivieren nog niet bedijkt waren en zelf door de kracht
van water en ijs obstakels in het stroomdal kon verwijderen.
Hedendaags is het niet meer mogelijk om de rivieren vrij te
laten bewegen, maar door menselijk ingrijpen kunnen wel
dezelfde effecten warden bereikt als vroeger op natuurlijke
manier gebeurde. De natuur kan steeds verjongd worden door
van tijd tot tijd nieuwe geulen te graven in de uiterwaarden, ook
dwars door bossen heen. Op die manier krijgt ook
pioniersvegetatie een kans, precies zoals dat zou zijn in een
natuurlijke situatie. Er ontstaat kortom een cyclisch patroon
van opbouw en afbraak, dat zowel voor de natuur als voor de
veiligheid en de waterbergingscapaciteit gunstige effecten
heeft. Voor elke locatie dient evenwel maatwerk te warden
geleverd, het is n iet mogelijk om een standaard recept uit te
schrijven. Er is kennis nodig over riviersystemen en de
pracessen die daar spelen, daarnaast spelen ecologie en
hydraulica een rol en moet respect warden opgebracht voor de
lokale omstandigheden van uiterwaarden. Op de ene plaats kan
de natuur meer haar gang gaan dan op een andere, de
waterstandsverhoging die op een plek ontstaat, kan dan op een
andereweerworden gecompenseerd (Poot, 2006, pp.14-15).

'

Cyclisch beheer toegepastin een ulterwaard langscle Waal [ 11 ]

Dit verhaal maakt duidelijk dat de combinatie waterberging en
natuurantwikkeling vaak tot elkaar veroordeeld zijn, door het
zoeken naar symbiotische oplossingen hoeven noch de
veiligheid, noch de planten en dieren nadelige gevolgen hiervan
te ondervinden . Bij het maken van inrichtingsplannen voor een
gebied dat tijdelijk onder water kan komen te staan is dit een
belangrijk punt om rekening mee te houden.
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7.3.2 Mogelijkheden voor natuurontwikkeling
In deze paragraaf zal worden gekeken naar welke planten- en
diersoorten er ku nnen word en ingepast in een waterrijk gebied
dat tevens reg elm atig geheel onder water ka n komen te staa n.
Omdat het hier gaat om een gebied dat voor een belangrijk dee!
voor wonen gaat worden gebruikt, zullen er beperkingen zijn
voor de mogelijkheden voor natuurontwikkeling. Met name
bepaalde wilde diersoorten zijn niet te combineren met het
semi-stedelijke karakter van een dergelijk gebied. Voor bomen
en planten zijn er minder beperkingen, maar ook hier geldt dat
door de nabije stedelijkheid niet alle soorten goed ku nnen
gedijen. In de grotere groene delen van de waterwijk is ruimte
om ooibos tot ontwikkeling te laten komen. Dichter bij het
water groeien hier wilgen en popu lieren, terwijl op de hog ere
delen ook eiken, iepen, essen en kersenbomen mogelijk zijn .
Vooral de wilgen en de populieren zijn bomen met zwak hout en
worden niet oud. Dieren die voorkomen in ooibossen zijn
bevers, aalscholvers en ooievaars (Wikipedia, 2006).
Ooibossen zij n bestand tegen tijdelijk onder water staan, vooral
in de laagste delen groeiende wilgen en populieren. Deze
bomen lenen zich daardoor uitstekend voor regelmatige
vernieuwing, op natuurlijke wijze of door de mens
georganiseerd. Of de genoemde dieren ook daadwerkelijk op
het bos afkomen, heeft enerzijds te maken met de schaal van
het ooibos. Het bos moet een voldoende afmeting hebben en
niet te veel hinder ondervinden van de nabijheid van de
woningen en wegen. Anderzijds is het van belang dat het
gebied onderdeel uitmaakt van een groter geheel aan
natu urlijke zones Ian gs rivieren, pl assen en andere waterrijke
gebieden. Op die manier wordt het gebied beter bereikbaar en
is het niet ge"fsoleerd van andere natuu rzones. Op name van het
gebied in de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is daarbij een
pre. Behalve de inrichting met ooibos bestaat ook de
mogelijkheid om graslanden en bossages in het gebied te
verwerken. Hier krijgen weer andere planten en dieren een
plaats, zoals weidebloemen en weidevogels. Tegelijkertijd zijn
dergelijke gebieden beter toegankelijk voor mensen, zodat
combinaties van natuur en extensieve recreatie tot de
mogelijkheden behoren.
Natuurvriendelijke oevers
Bij het maken van een natuurlijke inrichting in de groene delen
van de waterwijk is speciale aandacht vereist voor de oevers
van rivieren, plassen en andere wateroppervlakten. De oevers
zijn de punten waar het land overgaat in het water en waar dus
ook een specifieke natuurlijke situatie bestaat. Een viertal
waterschappen in Noord- en Zuid-Holland heeft in 2003 een
document uitgebracht getiteld Handreiking natuurvriende/ijk
oevers. In dit document staat naast gebiedsspecifieke
voorstellen ook algemene informatie over de omgang met
natuurvriendelijke oevers. Als definitie voor een
natu urvriendelijke oever wordt gegeven:
Een oever waarbij naast de waterkerende functie, nadrukkelijk
rekening wordt gehouden met natuur en landschap
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Plagen. Echter een goede onderhouden ecologische oever
vermindert juist het aantal mug gen en derge!ij k, omdat er ook
meer roofdieren zijn die de larven eten . Middels voorlichting
aan de bewoners van een waterrijke woonwijk kan dit duidelijk
worden gemaakt (Van Breukelen e.a., 2003) .

'

•

Oolbos bestaat ult een verzarnellng van diverse watermlnnende bomen- en
struikensoorten [ 115)

Daarnaast wordt zo mogelijk ook voldaan aan de eisen die
andere functies aan de oever stellen. Er zij n vele typen
natuurvriendelijke oevers mogelijk, waarbij bij de meest
natuurvriendelijke zoveel mogelijk groepen planten, dieren en
processen uit de ter plaatse thuis horende
oeverlevensgemeenschap er voordeel van ondervinden. Omdat
een oever een lijnvormig landschapselement is, biedt deze
goede mogelijkheden voor de verspreiding van planten en
dieren. Natuurvriendelij ke oevers dragen bij aan de ecologische
kwaliteit van watersystemen. Elke natuurvriendelijke oever
heeft als uitgangspunt om een geleidelij ke overgang tussen
land en water te bewerkstelligen, dit bevordert de
biod iversiteit. Daarn a a st is de aan wezig h eid van
oevervegetatie essentieel voor land- en waterdieren en moet
vervuiling worden tegengegaan. Water moet tussen de oever
en het open water kunnen worden uitgewisseld . Wanneer een
natuurvriendelijke oever goed is ingericht, kan er een veelheid
aan flora en fauna een thuis vinden. In bijlage G is een overzicht
weergegeven van flora en fauna bij natuurvriendelijkeoevers.
Voor de breedte van de oeverbedekking geldt als uitgangspunt
dat deze 10% van de breedte van de watergang is. Bij zeer
grote wateren en watergangen met een scheepvaartfunctie is
een strook van ten minste twee meter oevervegetatie nodig.
Een dergelijke brede strook helpt ook tegen oeverafkalving
door golfslag. Alleen bij intensief bevaren kanalen en rivieren
zijn ook nog technische ingrepen noodzakelijk om de oever te
beschermen . In ieder geval geldt dat er voor een
natuurvriendelijke oever altijd meer ruimte moet worden
gereserveerd dan bij een normale oeverinrichting. Daarbij mag
de afvoercapaciteit van de watergang n iet worden verminderd
door de begroeiing. Met deze punten dient rekening te worden
gehouden bij het maken van een ontwerp voor een waterrijk
gebied. Ook een goede voorlichting is van belang bij het in
stand houden van natuurvriendelijke oevers. Vaak is men
geneigd te denken dat dergelijke gebieden een bron zijn van

De oever van een druk bevaren watergangkan middels technlsche ingrepen
warden beschermd tegen tegrote golfstag [116)

Onderhoud
Teneinde de natuur in waterrijke gebieden te behouden, is
onderhoud in de meeste gevallen noodzakelijk . Voor ondiepe
wateren (minder dan een meter diep) geldt dat eens in de vier
tot achtjaar baggeren de flora en fauna ten goede komt. Bij het
baggeren zullen veel planten en dieren ook uit het water
worden gehaald. Wanneer er echter niet wordt gebaggerd, zal
de bod em op den du ur a Ileen uit zuu rstofarm slib bestaan, waar
plan ten zich niet ku nnen vestigen. Bovendien wordt het water
elk jaar ondieper door zich ophopend slib, waardoor het water
sneller opwarmt . Warm water kan minder zuurstof bevatten en
dat heeft weer nadelige gevolgen voor de dieren in het water
(Bijnsdorp, 2004, p.14). Vandaar dat baggeren op de lange
termijn goed is voor het planten- en dierenleven in met name
ondiepe wateren zoals plassen, beken en oevers van grotere
rivieren. Een andere factor die een bedreiging kan vormen voor
de natuur in waterrijke gebieden is verdroging. Dit soort natuur
is gebaat bij een omgeving die het helejaar door voldoende nat
is. Verdroging heeft zeer nadelige gevolgen, het leidt tot
afname van de biodiversiteit en tot het verdwijnen van
karakteristieke landschappen. Door een nieuwe aanpak van
verdroging krijgen zowel de landbouw als de natuur een nieuwe
duurzame impuls. Een integrale benadering vormt daarbij een
uitkomst, omdat veel functies vaak verweven zijn. Droge
landbouw- en woongebieden kunnen natter worden gemaakt
door het realiseren van meer natte natuur in de nabijheid. In
het omgekeerde geval kunnen te natte gebieden juist beter
bruikbaar worden door het teveel aan water in natte
natuurzones te bergen (Thijssen, mei 2005, pp.14-15) .
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Het goed onderhouden van dergelijke evenwichtige situaties
voorkomt pieken in de hoeveelheid water dat in het gebied
aanwezig is, waardoor verdroging en vernatting worden
voorkomen. Voor waterrijke woongebieden zal vooral van
belang dat tijden van weinig neerslag en weinig aanvoer van
water over rivieren de omgeving toch voldoende nat blijft om
van een waterrijk woonmilieu te kunnen blijven spreken. De
aanwezigheid van natte natuurzones kan daarbij helpen.
7.3.3 Recreatieve mogelijkheden
Recreatie en natuurworden vaak in een adem genoemd, toch is
het niet vanzelfsprekend dat overal waar natuur is er ook
meteen volop recreatieve mogelijkheden zijn. Een onderscheid
in intensieve en ex ten sieve recreatie is daarbij van belang.
Extensieve recreatie wordt gekenmerkt door het verlangen
naar rust door de recreanten en het beperkte aantal gebruikers
in een gebied. Deze vorm van recreeren is vaak verder van de
woongebieden afgelegen in grote gebieden zoals bossen,
veld en en grote oppervlaktewateren. Bij intensieve recreatie
zijn vaak veel mensen dicht bij elkaar aan het recreeren en de
gebieden waar dit gebeurt zijn vaak ook speciaal hiervoor
ingericht. Te denken valt aan sportvelden, jachthavens en
evenemententerreinen. Om die reden zullen in de natuurzones
van een te ontwikkelen waterwijk uitsluitend vormen van
extensieve recreatie worden toegestaan. Activiteiten zoals
wandelen en fietsen zijn in dat geval mogelij k. De ingrepen in
het landschap die daarvoor nodig zijn bestaan uit het aanleggen
van voorzieningen zoals wandel- en fietspaden, met daarlangs
rustplaatsen met bankjes en afvalbakken. Ook het plaatsen van
fietsrouteborden behoort tot de opties. Deze vormen van
recreatie belasten de natuur nauwelijks en bieden goede
ontspanningsmogelijkheden aan zowel de bewoners van de
waterwijk als aan anderen. De genoemde ingrepen zijn goed
bestand tegen een tijdelijke overstroming, waardoor ze

'

In de woongebieden van de waterwijk en de directe nabijheid
daarvan bieden vormen van intensieve recreatie
mogelijkheden tot ontspannen. Sport- en speelvelden zijn
geschikt voor bewegingsactiviteiten voor grotere groepen
mensen, terwijl een evenemententerrein ruimt biedt aan
optredens en festivals. Door de ruime opzet van een waterwijk
is er plaats voor dit soort voorzieningen. Wanneer de wijk
tijdelijk onder water komt te staan, zijn deze voorzieningen
gedurende die tijd niet bruikbaar. De velden zijn uiteraard
bestand tegen een overstrom ing en de bij behorende
voorzieningen, zoals kleedlokalen, kunnen verhoogd in het
landschap liggen of op drijvende constructies. Door de
waterrijke woonomgeving kan op bepaalde plekken ruimte voor
veilig zwemwater worden gereserveerd, met een strand en
terrasvoorziening. In tijden van hoog water dient het
zwemwater te worden afgesloten voor publiek, omdat er dan
onverwachte sterke stromingen kunnen ontstaan. Omdat een
overstroming meestal in de wintertijd gebeurt, zal dit echter
geen problemen opleveren, gezien het feit dater dan weinig tot
geen mensen buiten zwemmen. Een laatste mogelijkheid voor
intensieve recreatie in een waterwijk is de aanleg van een
jachthaven. Dit is u itstekend geschikt voor een waterstad en
brengt de woonomgeving in direct contact met het water. Een
nadeel van jachthavens is dat ze een bepaalde mate van
vervuiling en verstoring met zich meebrengen. Afvalstoffen
komen in het water en geluidsoverlast verstoort de natuur.
Vandaar dat het van belang is te kiezen voor het concept van de
duurzame jachthaven. Hierbij wordt onder andere gekozen
voor duurzame bouwmaterialen en hergebruik. Energie kan
worden geleverd door zonnecellen op het dak van een
havengebouw. Om watervervuiling tegen te gaan, is er in een
duurzame jachthaven een combipomp ge'fnstalleerd die het
oliehoudende water wegpompt en de vuilwatertank leegt
(Thijssen,januari 2005, pp.14-15).

7.4
Recreatie en natuur
kunnen vaak goed
amen gaan, zoals
bij deze landelijk
elegen jachthaven

[33)

Combinaties van ontwerpcomponenten

Deze paragraaf heeft als doel om de functies waterberging,
occupatie, natuurontwikkeling en recreatie samen te brengen.
Het gaat aid us om het vinden van mogelij ke com binaties van de
genoemde functies en het inpassen van de
ontwerpcomponenten hierin. Er wordt derhalve niet gestreefd
naar het vinden van standaardontwerpen of voorsch riften voor
waterwij ken. In plaats daarvan worden de mogelij kheden voor
de combinaties onderzocht aan de hand van impressies en
schetsen op diverse schaalniveaus. Bij deze schetsen wordt
telkens toegelicht welke mogelijkheden er bestaan voor het
inpassen van de ontwerpcomponenten, deze zijn uitvoerig
uiteen gezet in de vorige paragrafen. Naast het samenbrengen
van de genoemde functies wordt er ook stilgestaan bij de
vormgeving van de openbare ruimte daarbij en bij
beheeraspecten. De gerealiseerde schetsen en im pressies
dienen vervolgens als basis voor het opzetten van een
toetsingsinstrument voor ontwerpen in deel III van het
onderzoek.

7.4.1 Impressies op twee schaalniveaus
Op een tweetal schaalniveaus kan worden bekeken hoe de
functies waterberging, occupatie, natuurontwikkeling en
recreatie kunnen word en gecom bineerd. Het eerste
schaalniveau beslaat een gebied waarop meerdere steden en
dorpen in een impressie zijn afgebeeld. Op dit niveau zijn de
onderlinge relaties tussen de nederzettingen en tussen de
nederzettingen en het water weergegeven. Dit niveau zal in het
vervolg worden aangeduid met de term "stad en omgeving". Op
het tweede schaalniveau wordt gekeken naar een gebied ter
grootte van een stadswijk, hier wordt de relatie tussen de
bebouwde omgeving en de openbare ruimte toegelicht. Dit
niveau wordt aangeduid met "wijk". Op beide schaalniveaus
wordt zowel de situatie met laag water als met hoog water
weergegeven. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met een
lagenbenadering, wat inhoudt dat een denkbeeldig afgebakend
gebied wordt onderzocht op alle functies en subfuncties
afzonderlijk. De verschillende impressies die daarbij ontstaan
zijn in lagen boven elkaar gepositioneerd, waardoor
tegelijkertijd een totaalbeeld kan worden gevormd van de
inrichting van het denkbeeldige gebied. Deze werkwijze is een
u itgebreidere vorm van de lagenbenadering zoals gebru ikt door
Attika architecten, waarbij met een drietal lagen van water,
woningen en infrastructuur blokken van 1 hectare worden
gemaakt. Hier worden meerdere lagen en sublagen toegepast
om alle functies en ontwerpelementen een plaats te geven.
Bovendien wordt hier niet gewerkt met een standaard afmeting
van de lagen, bovenal omdat er op verschillende schaalniveaus
te werk wordt gegaan. Het basisprincipe van de werkwijze is
echter gelijk aan dat van de lagenbenadering van Attika.
Niveau stad en omgeving
De afgebeelde impressies bestaan uit een gebied dat
vergelijkbaar is met het rivierengebied in het oostelijke deel
van Nederland. Het gebied heeft als kenmerk dat de rivieren en
andere waterstromen in een dal liggen en dat het land
naarmate het verder van de rivier afligt ook steeds hoger
gelegen is. De verspreid liggende nederzettingen zijn vaak
langs de rivieren gelegen en hebben daar al een eeuwenlange
relatie mee. Het land in de uiterwaarden bestaat meestal uit
weidegronden, terwijl verder landinwaarts akkerbouwgebieden
en bosgebieden te vinden zijn. Op de komende pagina's zijn de
verschillende lagen waaruit de impressie bestaat afgebeeld.
Daarbij worden de afzonderlijke functies waterberging,
occupatie, recreatie en natuurontwikkeling toegelicht. De
verschillende lagen kunnen vervolgens worden gecombineerd
om een totaal bee Id te krijgen.
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Waterberging
Langs de rivieren liggen brede uiterwaarden met relatief lage
dijken. Op sommige plekken is de dijk onderbroken, waardoor
het mogelijk is om bij een hoge waterstand water te bergen in
het binnendijks gelegen gebied. Doordat het verder van de
rivier afgelegen gebied hoger gelegen is, ontstaat er een
natu urlijke barriere die voorkomt dat het water verder
landinwaarts stroomt. Waar nodig wordt de natuurlijke
waterkering aangevuld met kunstmatige verhogingen. Op die
manier vormt zich als het ware een tweede
waterkeringsysteem als aanvulling op het systeem van dijken
en uiterwaarden. Dit genereert extra waterbergingscapaciteit,
waardoor andere meer dichtbevolkte gebieden ku nnen word en
ontlast. Ook het afgraven van stukken uiterwaard, het
aanleggen van nevengeulen en het verleggen van dijken zijn
maatregelen die op de im pressies staan afgebeeld.
Occupatie
Deze fu nctie om vat in feite diverse subfuncties, waaronder
wonen, werken, infrastructuur en alle overige door de mens
gebouwde structuren in het landschap. Op de impressie liggen
langs de rivier diverse nederzettingen, de plaats op de
voorgrond heeft een kade en reikt tot aan het water zelf. De
meeste andere nederzettingen liggen achter de dijk, waardoor
het contact met het water daar minder direct is. Er zijn diverse
vormen van waterrijk bouwen afgebeeld, zowel binnendijkse
als buitendijkse varianten. Binnendijkse waterrijke
woonvormen zijn te zien als terpwoning en als dijkwoning.
Terpwoningen passen uitstekend in een dergelijk gebied, van
oudsher werden er in het rivierengebied reeds terpen
aangelegd om bewoning nabij de rivier mogelijk te maken. De
meeste waterrijke woonvarianten zijn buitendijks gelegen.
Daarbij valt weer een onderscheid te maken in woningen die
permanent door water omgeven en wonen die alleen bij hoog
water in het water liggen. Op de waterplassen Ian gs de rivieren
zijn drijvende woningen weergegeven, zowel vrij in het water
liggende als woningen die onderdeel uitmaken van meer
complexe structuren. De meeste drijvende woningen zijn met
elkaar en met het vasteland verbonden, een enkele ligt geheel
vrij. De bebouwing die niet permanent door water is omgeven is
op de impressie te zien op palen, op terpen, als waterdichte
gebouwen en als oude steenfabriek (geschikt gemaakt voor een
nieuwe functie). Ook zijn er woningen gekoppeld aan bruggen
en taluds. De woningen komen in diverse bouwhoogtes en
bouwvolumes voor en zijn soms vrijstaand, dan weer
geclusterd. Door deze verscheidenheid aan bouwvormen
ontstaat een gevarieerd landschap en een grote wisselwerking
tussen de bebouwing en het water. De hoofdinfrastructuur ligt
te alien tijde hoger dan het hoogst mogelijke waterniveau,
zodat de dorpen en steden ook bij hoog water bereikbaar
blijven. Op een aantal plaatsen betekent dit dat wegen
verhoogd zijn, omdat rivierverruimende maatregelen dit
vereisen.

•

Waterberging: hoogwatersituatie [ 118] en In inzet laag watersituatie [ 119]

•

Ocaipatie (120]
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Recreatie
Zowel intensieve als extensieve vormen van recreatie zijn
afgebeeld op de impressie. Op de grote waterplas in het oosten
ligt een jachthaven, van waaruit de rest van het water in het
afgebeelde gebied bevaren wordt. Op een aantal plekken aan
het water liggen zwemstranden, zowel met als zonder
ondersteunende voorzieningen. Langs de rivieren liggen routes
voor wandelaars en fietsers, met uitkijkpunten op strategische
pun ten en ondersteu nende voorzien in gen. Na bij de
nederzettingen is de recreatie intensiever, terwijl in het open
landschap extensieve recreatie de meest voorkomende vorm
is.
Natuurontwikkeling
Bos- en natuurgebieden die verder van het water afliggen, zijn
door middel van natte natuurzones met elkaar verbonden. Deze
natte zones zijn weer een onderdeel van de natte natuur die
zich uitstrekt langs de hele structuur van waterstromen. Op die
manier zijn er weinig tot geen natuur- en bosgebieden die
ge"fsoleerd liggen. Het water fungeert als een verbinder tussen
verschillende grotere natuurgebieden . Een aantal
natuurgebieden draagt bij aan het genereren van
waterbergingscapaciteit doordat het mogelijk is hier tijdelijk
water te bergen. Het betreft hier voornamelijk de natuur in de
uiterwaarden, hier kan bovendien cyclisch beheer worden
toegepast, zodat de natuur ook steeds vernieuwd wordt en het
landschap een zekere dynamiek behoudt. Voedselarme
natu urgebieden worden juist beschermd tegen overstromingen
om eutrofiering te voorkomen en liggen binnendijks op ruimere
afstand van de rivieren. De oevers van het water zijn op de
meeste plekken op een natu urvriendelijke manier vorm
gegeven, waardoor het ook voor dieren beter mogelijk is het
water over te steken. Brede rietkragen zorgen op plekken waa r
intensieve scheepvaart plaatsvindt voor afzwakking van de
golfslag om afkalving van de oevers tegen te gaan. Waar nodig
dragen kunstmatige verdedigingswerken bij aan de
oeverbescherming.

•
Recreatie [121)

•

Natuurontwlkkeling [ 122)
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Totaalbeeld
Wanneer alle afzonderlijke lagen worden gecombineerd
ontstaat een totaalimpressie waarin te zien is hoe waterrijk
bouwen in het landschap past. Bij laag water staan de meeste
waterwoningen op het land en worden ze omgeven door veel
natuu r en recreatieve mogelijkheden. Wanneer het
waterniveau stijgt tot aan het maximale niveau zijn de meeste
waterwoningen omgeven door water en zijn ze alleen nog met
steigers bereikbaar vanaf het land. Sommige woningen liggen
geheel vrij in het water en kunnen enkel met een boot worden
bereikt. Ook de natuur- en recreatiegebieden direct langs de
rivieren komen ender water te staan. Dit betekent dat de
recreatieve activiteiten zich bij hoog water meer zu llen rich ten
op het water en meer extensief van aard zullen zijn dan bij een
norm a al waterniveau. De im pressies laten zien dat zowel bij
laag water als bij hoog water de ruimte in het stedelijke en
landelijke gebied bruikbaar is voor allerlei activiteiten.
Waterberging op het niveau van stad en omgeving is aldus goed
mogelijk in combinatie met de andere functies. Het karakter
van het landschap blijft behouden, er is meer interactie tussen
het water en de omgeving en dit gaat nergens ten koste van de
veiligheid.
Het geschetste totaalbeeld heeft een en igszins geromantiseerd
karakter. Er is voor gekozen om merendeels positieve
elementen in de impressies te ton en, zodat de in dit hoofdstuk
beschreven ontwerpelementen optimaal ge'fllustreerd ku nnen
worden. Een beeld waarbij ook negatieve stedelijke en
landelijke elelementen uitgebreid getoond worden,
ondermijnen het uiteindelijke doel van de impressies. Dit doel is
immers het weergeven van de mogelijkheden voor het
toepassen van de ontwerpelementen voor de verschillende
functies. Wanneer in deel III van het onderzoek een
praktijklocatie wordt onderzocht, komen u iteraard wel de
beperkingen die in dat gebied aanwezig zijn aan de orde.

•
Tot<1<1lkaa1t: la<1gwatersituatie [123]

..
Totaalkaart: hoogwatersituatie [ 124]
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Niveau wijk
De impressies op wijkniveau beelden een buitendijks gelegen
gebied uit nabij een stad of dorp. De ruimte tussen de winterdijk
en de rivier bestaat normaal gesproken uit grasland met weinig
natu u rl ij ke variatie en d ient in feite aIleen voor waterberg ing.
Het ontwikkelen van een dergelijk gebied biedt echter grote
po ten ties voor zowel de fun cties occu pa tie a Is voor
natuurontwikkeling en recreatie, zoals de impressies laten zien.
De functie van waterberging blijftdaarbij behouden en kan zelfs
worden verbeterd. De genoemde functies worden op
devolgende pagina's afgebeeld en toegelicht. Daarnaast komt
ook een aantal subfuncties aan de orde welke op het n iveau van
de wijk relevant zijn om toe te lichten. Het gaat daarbij
bijvoorbeeld om de omgang met de openbare ruimte en het
inpassen van de landschappelijke kenmerken in een ontwerp.
In het totaalbeeld zijn alle afzonderlijke impressies
samengevoegd, waarbij de situatie bij een normale waterstand
en bij hoogwater zij n uitgebeeld.
Waterberging
Het gebied overstroomt bij een hoge waterstand tot aan
maximaal de hoogte van de winterdijk. Door het graven van
waterplassen en nevengeulen van de rivier neemt de
waterbergingscapaciteit toe. Ook is het mogelijk op bepaalde
plekken de grond voor een deel af te graven. Het aanleggen van
zaken als terpen en constructies op palen vermindert weliswaar
de bergingscapaciteit weer, echter netto is er toch een
behoorlijke toename daarvan. Dit is uiteraard een absolute
voorwaarde voor gebieden zoals op de impressies staan
afgebeeld. Het water in de nevengeulen en plassen is middels
een stelsel van sloten met elkaar en met de rivier verbonden,
dit om de doorstroming en verversing van het water te
waa rborgen bij een lage watersta nd. Bij hoog water wordt
uiteraard al het water in het gebied constant ververst.
Occupatie
De woningen afgebeeld op de impressie liggen allemaal oftewel
direct aan het water of kijken over het water uit, waardoor er
een sterk contact is tussen het water en de woonomgeving. Er
zijn diverse ty pen woningen en soorten concepten
weergegeven . Aan de dijk liggen dijkwoningen, zowel
vrijstaande als geschakelde varianten zijn mogelijk. Doordat
deze woningen hoger liggen dan die in het gebied tussen de dijk
en de rivier kijken ze uit over het landschap. Op waterplan zijn
drijvende woningen gesitueerd, de meeste liggen aan een
steiger, maar een enkele drijft geheel los van het land. Rondom
de waterplas liggen groepen paalwoningen en waterdichte
woningen, terwijl op de verhoging normale woningen een
plaats hebben. Langs de oever van de rivier staat een
appartementencom plex van 3 tot 4 bouwlagen hoog. Dit is een
waterproof gebouw en doordat het in een laag deel van het
gebied staat zijn meerdere bouwlagen hier mogelijk zonder het
uitzicht van de andere woningen op de rivier te belemmeren. De
won in gen in de lager gelegen gedeeltes zij n bij een Iage
waterstand via een normale landweg bereikbaar, de woningen

•

•
Vanboven naar beneden: laagwatersituatle [ 125), hoogwatersituatle [126], occupatle [ 127) en rea-eatle[ 128) op wljknlveau
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op de terp zijn te bereiken via een brede steigerconstructie
vanaf de dij k. Aan deze constructie zelf zijn ook woningen
verbonden. De dijkwoningen zijn uiteraard vanaf de dijk zelf
toegankelijk. Parkeren vindt plaats onder de woningen (bij
paalwoningen en waterdichte woningen) of op een
gezamenlijke parkeerplaats (bij drijvende woningen). Hierdoor
wordt zoveel mogelijk voorkomen dat langs de weg
geparkeerde auto's het straatbeeld overheersen.

Recreatie
Door de lage bebouwingsdichtheid is er veel ruimte voor
recreatieve activiteiten in de waterwijk. Behalve op water
gerichte recreatie zijn er met name bij een lage waterstand ook
veel andere mogelijkheden voor recreatie, zoals sportvelden,
speeltuinen en wandelparken. Watergebonden recreatieve
activiteiten zijn aanwezig in de vorm van zwemstranden,
aan legmogelij kheden voor boten en terrassen aan het water.
De onderlinge recreatiegebieden zijn door middel van een
stelsel van wandel- en fietsroutes met elkaar en met de rest van
de omgeving verbonden.
Natuurontwikkeling
Verspreid over de waterwijk, maar vooral aan de randen van het
gebied en Ian gs het water is ruimte voor natu urontwikkeling.
Langs het water staan groepen ooibos, in de natte
verbindingszones tussen waterplassen, nevengeulen en de
rivier komt moerasachtige natuur tot stand. Verspreid door de
wijk staan waterminnende bomen en struiken. Al deze
vegetatie staat zoveel mogelijk gegroepeerd parallel aan de
richting van de waterstromen. Hiermee wordt voorkomen dat
de doorstroming teveel wordt verhinderd. Door het toepassen
van cyclisch beheer in het ooibos is het daarnaast mogelijk om
wanneer noodzakelijk extra doorstromingsbevorderende
maatregelen te nemen. De waterplassen en nevengeulen zijn
een tot anderhalve meter diep en bieden ruimte aan diverse
diersoorten, zoals vissen, watervogels en insecten. De oevers
van de rivier en de waterplassen zijn op een natuurvriendelijke
manier ingericht, naast de waterkerende functie van de oever
wordt er dus ook zoveel mogelijk rekening gehouden met de
natuur en het landschap. De oevers zijn breed van opzet,
waardoor er ruimte ontstaat voor een verscheidenheid aan
biotopen, varierend van nat tot droog, met elk zijn eigen scala
aan flora en fauna.

•

•

Behalve de impressies van de vier hoofdfuncties worden er op
het niveau van de wijk nog enkele andere schetsen
weergegeven. Deze schetsen dragen bij aan een beter begrip
van de relatie van de wijk met de omgeving, de inrichting van
de openbare ruimte en de veranderingen die optreden in geval
van een overstroming:

Vanboven naar beneden: natuurontwikkeling [129], refereren aan de geschiedenis [130], waternetwerk in de openbare rulmte [131] en maatregelen bij hoog water[ 132] op
wijkniveau
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Refereren aan de geschiedenis
Door de aanleg van nevengeulen, waterplassen en verhogingen
in de wijk wordt het oorspronkelijke rivierenlandschap
zichtbaar gemaakt. V66r de kanalisatie van de rivieren
bestonden deze uit een hoofdgeul met diverse nevengeulen,
opbepaalde plekken begeleid door rivierduinen. Door deze
landschapskenmerken in de waterwijk zichtbaar te maken
wordt bijgedragen aan een verfraaiing van het landschap en dit
komt de ruimtelijke kwaliteit van de wijk ten goede. Behalve de
natuurlijke elementen uit de geschiedenis kunnen ook door de
mens aangelegde structuren uit het verleden worden benut.
Het gaat dan bijvoorbeeld om oude dijkringen en terpen,
vestingwerken en steenfabrieken.
Waternetwerk in de open bare ruimte
Bij een normale waterstand worden de onderlinge
wateroppervlakten zoals gezegd met elkaar verbonden via een
stelsel van kleinere waterstromen. Dit waternetwerk vormt de
basis voor de inrichting van de open bare ruimte in de waterwijk .
De centrale openbare ruimtes in de wijk liggen in de nabijheid
van de beeldbepalende wateroppervlakten en
landschapskenmerken, de routes daartussen lopen gelijk met
de verbi nden de waterstromen. De recreatieve en attractieve
kwaliteiten van het waterrijke landschap maken deel uit van de
openbare ruimte, die net als dit landschap ruim en open van
opzet is. De openbare ruimte is zeer toegankelijk en niet alleen
visueel aantrekkelijk, maar ook gebruiksvriendelijk voor de
bewoners. Het water in de openbare ruimte levert een
onderscheidende bijdrage aan de woonfunctie en bepaalt het
karakter van de waterwijk. Het beheer van de open bare ruimte
in een waterwij k vergt speciale aandacht en is geregeld in een
beheerplan. In een dergelijk plan worden verplichtingen van de
bewoners, de overheid en de waterbeheerder aangaande het
onderhoud van de openbare ruimte op een rij gezet. Vooral na
een overstroming is het van belang dat de omgeving zo snel
mogelijk weer wordt opgeruimd, de bewoners van de waterwijk
hebben hierbij ook een rol. Naast het waarborgen van de
kwaliteit van de openbare ruimte draagt deze vorm van
burgerparticipatie ook bij aan een grotere binding van de
bewoners met hun dagelijkse leefomgeving. Een duurzame
open bare ruimte is het resultaat.
Maatregelen bij hoog water
Wanneer een groot deel van de waterwijk onder water staat,
treedt er een aantal veranderingen op. Woningen worden
onbereikbaar en een groot deel van de open bare ruimte verliest
haar functie. Er zijn dus aanpassingen nodig om de woningen
toch bereikbaar te houden en om een nieuwe betekenis te
geven aan de open bare ruimte. Een centraal drijvend platform
en een stelsel van drijvende wegen tussen de hoger gelegen
gronden en de groepen woningen maakt dat de woningen toch
bereikbaar blijven. Dergelijke drijvende wegen worden al
toegepast als omleiding bij wegwerkzaamheden en kunnen ten
tijde van hoog water ook van nut zijn in een waterwijk. De
open bare ruimte wordt door het water ineens veel kleiner dan in
de normale situatie. De ruimte die resteert zal daarom

•

Totaalkaart laagwatersitt1atie [133] en hoogwatersituatie [ 134]

intensiever gebruikt worden en niet alle activiteiten die bij een
lage waterstand kunnen plaatsvinden, zijn meer mogelijk.
Daartegenover staat dat de meeste niet langer mogelijke
activiteiten vooral zomeractiviteiten (zoals zwemmen en
buitensporten) bu itensporten) zijn en aangezien hoogwater
meestal 's winters optreedt, zal het totaal aantal activiteiten
dan Oberhaupt kleiner zijn. De druk op de openbare ruimte
neemt dus weliswaar toe, maar doordat tegelijkertijd het totaal
aantal activiteiten afneemt, kan de openbare ruimte toch
normaal blijven functioneren.
Totaalbeeld
Door het combineren van de vier hoofdlagen en de sublagen
wordt het totaalbeeld van de waterwijk duidelijk, zowel bij hoog
als bij laag water. De verschillende functies liggen gemengd in
de wijk, evenwel zijn er plekken waar bepaalde functies zijn
geconcentreerd. De meeste recreatieve mogelijkheden liggen
nabij het water tussen de dijk en de rivier, terwijl langs de rivier
ook veel natuur is gelegen. Groepen woningen zij door het
gehele gebied verspreid .In het geval dat er hoogwater
optreedt, is te zien dat deze woninggroepen door middel van de
tijdelijke drijvende constructies worden verbonden met elkaar
en met het droge land. De drijvende woningen stijgen mee met

het niveau van het water, terwijl de ruimte onder de
paalwoningen geheel met water is gevuld.De waterdichte
woningen zijn beschermd tegen binnendringen van water,zodat
alle etages ook bij hoogwater bruikbaar zijn. De terp- en
dijkwoningen staan permanent op het droge land. De meeste
natu ur- en recreatiegebieden staan onder water, maar omdat
h ier van tevoren rekening mee is gehouden door te kiezen voor
overstromingsbestendige materialen en vegetatie, blijft de
schade beperkt . Parkeren in het gebied tussen de dijk en de
rivier wordt ten tijde van hoog water tijdelijk verplaatst naar de
terp en het land achter de dijk. Hier zijn speciaal voor dit doel
gerealiseerde parkeerterreinen gelegen. De waterwijk heeft
aldus twee geheel verschillende verschijningsvormen, in beide
situaties echter functioneert de wijk.
30-impressies
Teneinde de inrichting van de openbare ruimte in een waterwijk
zoals hier geschetst is verder te verdu idelijken, zijn er enkele
detailimpressietekeningen gemaakt van elementen waaruit de
waterwijk kan zij n opgebouwd. Op de volgende pagina zijn deze
tekeningen afgebeeld.
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Verschillencle drijvende woningen zijn gekoppeldaan een drijvencle steigerconstructi e en vormen sa men
een waterbuurt binnen de waterwljk [ 135]

Paalwoningen op de grens tu ssen land en water [1 38], bij laagwater is ook de ntimte onder de
woningen bruikbaar [ 139]

Waterdlchte woonblokken in een laagwatersituatie [136] en In een hoogwatersituatie [1 3 7]

Pra ktijkvoorbeeld

Ontwerp voor Grave

l 11

Praktijktoepassing in Grave

8

In het derde en laatste deel van het afstudeeronderzoek wordt
de kennis die is opgedaan in deel I en deel II op een
praktij ksituatie toegepast. De locatie die hiervoor is uitgekozen
is de stad Grave, gelegen aan de bedijkte Maas in de provincie
Noord-Brabant. Er worden ingrepen gepresenteerd die een
nieuwe relatie leggen tussen Grave en het omliggende
landschap. De ruimte die wordt geboden aan waterberging
binnendijks en buitendijks, wordt aangewend om nieuwe
ontwikkelingen mogelijk te ma ken voor de functies occu patie,
recreatie en natuurontwikkeling. Water zal in het
gepresenteerde ontwerp dus dienen als intermediair om
stedebouw en landschap weer met elkaar in contact te brengen.
Het ontwerpproces dat daarbij wordt gebruikt, verloopt als
volgt:

1
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Grave aan de Maas

Grave is een zelfstandige gemeente aan de Maas in het
noordoosten van Noord-Brabant en bestaat naast de kern
Grave uit de kerkdorpen Gassel, Escharen en Velp. Het
binnendijkse land wordt via een lage winterdijk (2 tot 3 meter
hoog) gescheiden van de uiterwaarden, er is geen zomerdijk.
Door de stad heen stroomt het riviertje de Raam, dat ten
noorden van de stad in de Maas uitmondt. Bij Grave ligt een
stuw met scheepvaartsluis in de Maas, waardoor de rivier
verbreed is . Als gevolg daarvan vaart het scheepvaartverkeer
niet recht voor de stad Ian gs, maar langs de oostelijke oever in
het verbrede deel.

'
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De ligging van Gra ve [ 140]

Ontwerp

Hetontwerpproces is cyclisch van a a rd [ 139]

In de analysefase wordt de historische relatie tussen de stad
Grave en het omliggende landschap ontleedt en wordt
achterhaald waarom deze relatie tegenwoordig sterk is
afgezwakt. Daarna wordt gekeken naar hedendaagse plannen
en beleid die betrekking hebben op deze materie . Tenslotte kan
met de resultaten van deze analyse worden gewerkt aan een
nieuwe visie voor Grave en omgeving, ondersteund door een
ontwerp. Ged urende het ontwerpproces wordt tel kens
teruggekoppeld naar de kennis die is opgedaan in deel I en deel
II en naar eerdere fasen in het proces zelf. Uiteindelijk is het
mogelijk in de afrondende fase te bekijken of de
probleemstelling is beantwoord .

8.1

De geschiedenis van stad en landschap

De historische ontwikkeling van Grave en het omliggende
landschap gaan lange tijd hand in hand . De periode dat stad en
omgeving een geheel vormden, ging echter voorbij toen zowel
het stedelijke als het landelijke geb ied volop veranderden vanaf
het eind van de 19• eeuw. De hedendaagse kenmerken van
beide gebieden zijn desalniettemin voor een groot deel af te
leiden uit ontwikkelingen uit het verleden .

8.1.1 Historische ontwikkeling
Op de volgende pagina is stapsgewijs de historische
ontwikkeling weergegeven van Grave en het landschap waarin
de stad ligt. De stad is gegroeid van een nederzetting bij een
burcht tot een kleine stad die opgebouwd is uit verschillende
van elkaar gescheiden woonwijken . Het omliggende landschap
is in de tussentijd getransformeerd van een slecht toegankelijk
moerassig rivierengebied tot een cultuurlandschap waarin
agrarische gebieden worden afgewisseld door dorpen en kleine
groepen bebouwing .
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Burchtop een zandheuvel
Rond het jaar 500 bestond het gebied waar Grave uiteindelijk
zou ontstaan uit ongerepte natu ur. De Maas was veel bred er en
ondieper dan tegenwoordig en had naast een hoofdgeul ook
meerder zijgeulen die van tijd tot tijd hun loop verlegden. Als
gevolg hiervan bestond de begroeiing niet uit aaneengesloten
bossen, maar uit ooibossen, moerasbossen en open plekken
(Nederland omstreeks 800, 2007).
De nederzetting Grave is ontstaan bij een burcht, die daar rond
het jaar 1140 door de Heren van Cuijk is gesticht op een lage
zandheuvel in het overwegend moerassige gebied. Door de
breedte en ondiepte van de Maas was de rivier doorwaadbaar
en konden zowel de gebieden ten zuiden als ten noorden van de
rivier word en ontgonnen voor de landbouw. Op de hogere delen
veranderde het bos deels in heidevelden.

..

Vestingstad in een weids land
Grave valt eind 16. tijdelijk in Spaanse handen, maar in 1602
wordt de stad weer Nederlands. De nederzetting is omgeven
door een gracht en heeft verbindingen naar Cuijk, Nijmegen en
's-Hertogenbosch. De meeste gronden langs de rivier zijn
omgevormd tot weilanden, toch staan er op sommige plaatsen
nog groepen bomen (Oeroude woudreuzen, 2007). Op de
hogere oeverwallen worden akkers aangelegd, terwijl in de
nattere Iage gebieden weilanden h et la ndschap dom in eren.
Door de strategische ligging transformeert Grave naar een
vestingstad. Rond 1750 zijn de vestingwerken uitgebreid tot
een karakteristiekestervorm, waarbij de rivier de Raam door de
buitenste waterstructuren van de vesting wordt geleid om deze
van voldoende water te voorzien. De oversteekplaats over de
Maas is verlegd tot nabij de stad, terwijl een begin wordt
gemaakt met het kanaliseren van de rivier. Het landschap om
de stad blijft een zeer open karakter houden, mede omdat de
militaire stad een vrij schootsveld vereist.

•

Scheiding stad en landschap
In 1892 wordt de vesting als gevolg van de invoering van de
Vestingwet, waardoor groeimogelijkheden voor de stad
ontstaan. In 1929 wordt de brug over de Maas vol too id, in
combinatie met een stuw en sluizencomplex, tevens wordt de
kanalisatie van de rivier afgerond (Vestingstad Grave, 2007).
Doordat de hoofdroute van het varende verkeer nu verder van
de stad af ligt en de oude oversteekplaats bij de stad is
opgeheven, zwakt de relatie tussen de stad en de rivier af.

I

Grave en omgeving ornsb·eeks 500 [ 141), 1600 [ 142] en 1900 [ 143)

In dejaren vijftig van de vorigeeeuw raaktook Grave in de ban
van de wederopbouw, er worden diverse nieuwbouwwijken en
een bedrijventerrein om de oude kern heen gelegd. Deze zijn
echter naar binnen gericht en liggen daardoor afgeschermd van
het omliggende landschap. Het gebied waar de vestingwerken
lagen krijgt een parkachtige inrichting. Het landelijke gebied
blijft gespaard van ruilverkaveling, wel worden langs de Maas
zogenaamde bakenpopulieren gepland. De directe relatie van
deze gebieden met de stad is echter verdwenen .

•
Grave en omgeving omstreeks 1250 [144], 17 50 [145] en 2000 [ 146]
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De historie van Grave in bee/den

Anno 2000 bestdat Grave uit de otide kern waaromheen de nieuwbou wwij ken
llggen , grotendeels afgeschermd van het lanclelijke gebled [ 151]

Gravure uit 1612 waarop het beleg van Grave door Prins Maurits in 1602 staat
afgbeeld [147]

Deze luchtfoto uit 1924 laat zien dat de vestingstructuur onclanks de
ontmantellng van de vesting 1109 altijd in het landschapis te zien [ 149]

Na een reeks van ingrepen is dit de deOnitleve stervonn van de vestlngstad,
hier in de situatle van 17 40 [ 148]

In 1944 is vestingstructuur al ernstiger gehavend, mede doorde aanleg van de
nieuwe Rljksweg en de brug over de Maas [ 150]

---
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Bebouw11g 1980 - 2000

De groel van Grave in de 20' eeuw laat zlen dat de nieu wbou wwijken zlch a ls
scherven om de blnnenstad heen hebben gelegd [ 152]
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De hampoort is de enige resterende van de
oorspronkelijk drie poorten die Grave telde

[154]

8.1.2 Huidige karakteristieken
De geschiedenis heeft Grave gemaakt tot de stad die het nu
--~;t .... ~
-···t>~· ~ ,;/! ~
is. De huidige kenmerken van de stad komen hieruit voort en
_: ;i- } ti
I
'. b r ,\._
zijn in enkele groepen onder te verdelen:
' Fii I. ~ . • r ·::·' ., ·
• Vestingstad: De oude binnenstad ligt verhoogd in het
i,..:
~
landschap en het rivierfront begeleidt de stad langs de
nv1er. De enige overgebleven stadspoort is de
Hampoort, eind 1 T eeuw opgetrokken uit zandsteen en
baksteen in klassieke Nederlandse Barokstijl (De
Hampoort, 2007).
• 2cr eeuwse ontwikkelingen: Door de ruime opzet van de
nieuwbouw heeft Grave een dorps karakter gekregen,
de wijken liggen als scherven om de binnenstad heen.
Ten noorden van de oude kern ligt een vervallen
bedrijventerrein, met deels buitendijks ook een
afgebrande betoncentrale.
• Waterwerken: naast de genoemde brug met stuw en
sluizencomplex is ook het Van Sasse gemaal uit 1929
beeldbepalend voor Grave. Dit gemaal ligt op de plek
waar de Raam tegenwoordig in de Maas uitmondt.
Tenslotte is er de oude haven in het zu iden van de
binnenstad met de raamsluis uit het einde van de is·
Een van de rneest kenmerkende bouwwerken
eeuw.
•
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Het Van Sassegemaal is het punt waar de
Raamen de Maassamenkomen [155]
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van Grave is de John S. Thompson brug [ 156]

De scheepswerf vormt een ruwe onderbreking in het historische rlvlerfront van
Grave [ 157]

De bultendijks gelegen afgebrande betonc.entrale [ 158]

Stad

Landschap

De verhoogd in het landscha p I iggende oude bin nenstad en het ri vierfront zij n beeldbepalencl voor de sky Ii ne van Grave [ 153]

De bakenpopulieren clragen blj aan cle vorming van
het eigen karakter van cle Maas in het overwegend
open rivierengebiecl [ 159]

De aard van het rivierenlandschap rondom de stad wordt
grotendeels bepaald door een tweetal verschillende typen
Ian del ij k gebied:
•
Open gebied noord en west: de aanwezigheid van de
rivier is direct zichtbaar in het landschap, ondermeer
door de dijken en de stroomruggen en kommen. De
verkavelingen staan loodrecht op de nieuwe en oude
riviergeulen gericht en het landbouwgebied wordt
gekenmerktdoor weilanden en hooilanden.
• Besloten gebied zuid en oost: de aanwezigheid van de
Maas minder merkbaar, akkers en weilanden worden
afgewisseld door bosgebieden en kleine groepen
bebouwing. Het landschap gaat geheel zuidelijk
langzaam over in een zandlandschap met
heideontginningen en beekdalen.

'
In 2006 ls In het landschap een vispassage gereed gekomen
die het mogelijk maakt voor vis.sen om de stuw te passeren
[160]
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Synthese

De geschetste historische ontwikkelingen laten zien dat
geleidelijk aan de oude onderlinge relatie tussen Grave en het
omliggende landschap is vervaagd. Desalniettemin zijn er in de
hu idige situatie nog altijd elementen aanwezig in zowel de stad
als in het landelijk gebied die herinneren aan die
oorspronkelijke relatie. Met de noodzaak om meer ruimte voor
waterberging te vinden in het achterhoofd kan worden gezocht
naar manieren om een hernieuwde relatie tussen Grave en haar
omgeving mogelijk te maken. De nog aanwezige structuren in
zowel stad als landschap kun nen hierbij worden benut, met het
water als verbindend element.

8.2.1 Water in het landschap
De geschiedenis van Grave en het landelijke gebied rondom de
stad zijn in de vorige paragraaf behandeld, hierbij ging het om
het direct zichtbare landschap. Dit landschap ligt echter op een
ondergrond die niet meteen zichtbaar is voor iemand die op
ooghoogte het landschap aanschouwt. Toch heeft deze
ondergrond voor een groot deel bepaald hoe het huidige
landschap er uit ziet, zowel het stedelijke als het landelijke
gebied. De ogenschijnlijk onzichtbare structuren in de
ondergrond zijn desalniettemin vaak indirect zichtbaar, water
speelt hierin een sleutelrol. De huidige waterstructuren in het
gebied hebben hun oorsprong in de geologischlandschappelijke opbouw van de ondergrond, de hier
afgebeelde tekening laat dit zien. In bijlage His daarnaast een
drietal kaarten opgenomen die de geologische en
landschappelijke kenmerken van dit gebied gedetailleerd
omschrijven.
Op de volgende pagina wordt verder ingezoomd tot op het
niveau van de stad en de directe omgeving daarvan. Deze
afbeeldingen laten zien dat enerzijds de landschapselementen
in de omgeving van de stad nauw samenhangen met de huidige
of voormalige wateroppervlakten. Anderzijds vinden ook de
vorm en plaats van de historische structuren in de stad zelf vaak
hun oorsprong in de aanwezigheid of juist afwezigheid van
water op die plek. Water blijkt dus zowel mede de structuur van
het landschap als van de stad Grave in grote mate te hebben
be"invloed. Het verbindende karakter van het water, zoals dat
hier is omschreven, schept verwachtingen voor de
bruikbaarheid hiervan bij het zoeken naar een hernieuwde
relatie tussen stad en omgeving. De volgende paragraaf gaat
hier verderop in.

De huidige stroomgeul van
de Maas is s!echts een van
de vele geulen die de rivier
ooit heeft uitgesleten

Langgerekte vennen zijn
restanten van oude
stroomgeulen van de Maas

Oude stroomgeulen van de Maas
zijn later vaak de
stroomdalen van
beken enkleinere
rivieren geworden

Een kanaa! markeert
de grens tussen het
hogere stuwwal!enlandschap en de !agere
zandgronden

Grave is ontstaan
op de p!aats waar
de Raam in de Maas
uitmondt en die
hoog in het
landschap ligt

Recreatieplassen
ontstaan door de
winning van zand en
grind in het oude
rivierbed van de Maas

De geologisch-la ndschappelljke
ondergrond van Grave en de
wijde omgeving In relatie tot de
figging van d e huidlge
wateroppervlakten [161]

Zandafgraving op de
grens tussen
rivierk/eilandschap en
zandgronden

Erosie
heeft
rivierterrassen en geulen
veroorzaakt, de beken
stromen nu door de
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Landschap

Historie •

De belangrijkste elementen wa a rult het landscha p in en rondom Grave is
opgebouwd [162]

Historlsche structuren die tegenwoorclig nog zichtbaar zljn In en rond de oude
binnenstad [163]

8.2.2 Orie relaties
De tegenwoordig verzwakte historische band tussen Grave en
het omliggende landschap was in het verleden wel sterk
aanwezig . Enkele van de huidige kenmerken van zowel stad als
landschap hebben dit laten zien. Water blijkt gedurende de
geschiedenis altijd een belangrijk element te zijn geweest, is
dat nu nog steeds en zal dat met het oog op de noodzakelijke
ruimte voor meer waterberging ook in de toekomst blijven.
Teneinde te be pal en op we Ike wijze water een rol kan spelen om
de rel a tie tussen stad en landschap een nieuwe in vu lling te
geven, wordt nu gekeken naar hoe het water die rol in het
verleden heeft vervuld. Daarbij zijn twee historische relaties
aanwijsbaar.

Tweede relatie
De tweede historische rel a tie heeft te maken met de periode dat
Grave als vestingstad in een verder open landschap was
gelegen. De vestingwerken word en gedragen door het water en
nemen veruit het grootste deel van het totale oppervlak van de
stad voor hun rekening . Ongeacht het feit dat de
verdedigingswerken ervoor bedoeld zijn om de stad te
beschermen, is het niet zo dat zij de stad van de omgeving
afschermen. Het water uit de Maas en de Raam wordt juist
actief deel van de stad, waardoor het landschap als het ware de
stad wordt ingetrokken. Het verschil met de eerste relatie is
echter dat de waterstructuren voor het grootste deel wel door
de mens zijn vastgelegd.

Eerste relatie
Het ontstaan van de stad houdt direct verband met de
eigenschappen van de omgeving. De aanwezigheid van de lage
zandheuvel in een moeilijk toegankelijk gebied, juist op de plek
waar een kleine rivier een grote rivier instroomt, maakt het een
strategische plaats voor de plaatsing van een burcht. In deze
fase van de geschiedenis is er nog nauwelijks onderscheid
tussen stad en landschap, beide vloeien in elkaar over. Het
water in de natuurlijke situatie vormt de bescherming van de
stad en de loop van de rivieren is niet gebonden aan door de
mens gemaakte grenzen .

Verstoorde relatie
Na het slechten van de wallen, de kanalisatie van de Maas en de
permanente ontsluiting van de stad door de n ieuwe Rijksweg
begint de eeuwenoude relatie tussen de stad en het landschap
scheuren te vertonen. Doordat in de tweede helft van de 20·
eeuw om de binnenstad in zichzelf gekeerde nieuwbouwwijken
komen te liggen, wordt deze ontwikkeling versterkt.
Tegenwoordig zijn zowel de historische relaties tussen de stad
en het landschap en tussen de stad en het water nauwelijks
meer aanwezig.

Derde relatie
Voor het zoeken naar een hernieuwde relatie tussen Grave en
het omliggende landschap zal, net als bij de eerste twee
relaties, water een rol spelen. De gemeente Grave ligt in de
Beersche Overlaat, een van de drie noodoverloopgebieden die
in Nederland zijn aangewezen om moedwillig onder water te
zetten bij een gevaarlijk grote aanvoer van water over de grote
rivieren (Eindrapport noodoverloopgebieden, 2002, pp.15-24).
In een dergelijke situatie zal er tot circa een meter hoog water
komen te staan in het binnendijkse land, het buitendijkse
gebied is dan uiteraard al volledig overstroomd . Omdat
daarnaast ook eens per 100 jaar de kans bestaat dat de dijk
ongepland doorbreekt (Tussenstand overstromingsrisico's,
2005, pp.2-22), krijgt Grave en omgeving zeer waarschijnlijk te
maken met de situatie dat dit gebied regelmatig overstroomt.
Er zijn twee manieren waarop met deze constatering kan
worden omgegaan. De eerste is om de wateroverlast
simpelweg te accepteren en zo goed en kwaad als het kan te
integreren in de huidige situatie. De meer wenselijke tweede
manier daarentegen is om de noodzaak voor waterberging in en
om Grave aan te grijpen om een nieuwe relatie tussen de stad
en het landschap te ontwikkelen. Deze derde relatie verenigt de
eigenschappen van de eerste en tweede relaties in zich, waarbij
het water optreedt als intermediair tussen stad en landschap en
hun gezamenlijke geschiedenis. Op de volgende pagina is
afgebeeld hoe deze hernieuwde re la tie tot stand kan komen.
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Een hernleuwde relatie tussen stad en
landschap is mogelijk door gebrui k te
maken van het walEr [ 168]

bu1cend1Jks geo1ea

In de huidige situatie zijn er
sterke grensen tussen stedelijk
en landelijk gebied en tussen
binnendijks en buitendijks
gebiecl. Het la nclschap is
---------~hiercloor versnipperd [167]
De zichtbare landschappeliJke elementen en historische
strncturen In een beeld [166]
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De structuur van de derde relatie wordt gedragen door het
water in het gebied, dat de versch illende losse en ge·isoleerde
stedelijke en landschappelijke elementen met elkaar verb indt.
Door de wij ken contact te laten ma ken met het water worden ze
geopend naar het omliggende landschap, de schervenstructuur
blijft daarbij gehandhaafd . Deze kan zelfs worden versterkt
door het weer zichtbaar rnaken van de oude vestingstructuur
om de binnenstad op plaatsen waar deze is verdwenen. De
vestingstructuur kan daarnaast worden benut bij het maken
van stedebouwkund ige plannen voor het buitend ijkse gebied .
Samen met het inrichten van het binnend ijkse gebied voor
waterberging draagt dit bij aan het minder scherp rnaken van
de stra kke grens tussen bin nendijks en bu itendijks gebied .
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Binnendijkse land
De rivier de Raam vormt samen met de in deze nv1er
uitkomende Hertogswetering deaanvoerroute voor water in het
gebied. Vanuit deze rivieren zijn aftakkingen te maken naar de
bestaande woongebieden, zodat deze contact krijgen met het
water en niet langer van het landscha p afgeschermd I iggen. Het
landelijk gebied bestaat uit diverse deelgebieden met een eigen
specifieke karakter, op sommige plekken is het mogelijk om ook
nieuwe waterrijke woongebieden in te rich ten die passen bij dat
karakter. Door kleinschalige ingrepen blijft het landelijke gebied
toch open, maar neemt het contact tussen stad en landschap in
het grensgebied tussen stedelijk en landelijk gebied wel toe. Dit
is tevens de manierom op plaatsen waar ingrepen nodig zijn om
de bestaande bebouwing te beschermen tegen overstromingen
toch de rel a tie tussen stad en landschap te waarborgen. De
nieuwe bebouwing bestaat dan uit waterwoningen en zorgt
voor een overbrugging van de tegen het water beschermde
bestaande bebouwing naar het open waterrijke landschap. Op
plekken waar de nieuwe wateroppervlakten grenzen aan
natu u rrij ke gebieden, ka n de stad via het water contact leg gen
metdeze natuur. Op andere plekken is hetjuist mogelijk nieuwe
recreatieve gebieden in te rich ten.

On twerp

De in het vorige hoofdstuk gepresenteerde aanzet voor een
hernieuwde relatie tussen Grave en het omliggende landschap
vormt de basis voor het maken van een conceptplan voor dit
gebied. Dit hoofdstuk bestaat uit de fase uit het ontwerpproces
waar aan de hand van dit op te stellen concept een visie wordt
gepresenteerd voor Grave en omgeving en waarvan een
deelgebied zal worden uitgewerkt tot een ontwerp. Water staat
daarbij centraal als het middel om de hernieuwde relatie tussen
de stad en het landschap tot leven te wekken. De informatie uit
deel I en deel II van het onderzoek wordt benut om vorm te
kunnen geven aan het ontwerp en om meerdere functies te
verweven met de noodzakelijke ruimte voor waterberging.
De brede ulterwaard aan de overzljde van de Maas biedt mogelljkheden voor
het zichtbaarmaken van de historie in combinatie met waterberging [ 170]

9.1

Concept

Door het ontwikkelen van een concept waarin water een
sleutelrol speelt, zal zowel de bestaande als eventuele nieuwe
bebouwing een groter contact krijgen met het water. De
specifieke kwaliteiten die dit voor de woongebieden opleveren,
zijn in deel II reeds omschreven en zullen hier in het kort
worden genoemd . De directe verbondenheid met het water
levert een sterk contact met de natuur op, vaak een weids
uitzicht en een sterke ervaring van het weer. Ook zijn er meestal
veel recreatieve mogelijkheden in de omgeving, waarbij ook bij
de woning zelf een vaartuig kan worden aangemeerd. Zowel het
stedelijke als het landelijke gebied van Grave bieden
mogelijkheden om deze kwaliteiten in te passen in een plan.
Met name op de grens tussen beide gebieden kan water ervoor
zorgen dat de stad zich opnieuw opent naar het water, in het
buitendijkse en het binnendijkse land.

Dejachthaven van Gravegezien vanafderivierdijk [169]

'
Het graven van een nevengeul is een optle voor het
buitendijksegebled, zoals hier bij de Waal (171]

Buitendijkse land
Ten noorden van de binnenstad ligt de recreatieve jachthaven
van Grave, in feite een restant van een deel van de
vestingwerken. Dit gebied vormt een goede aanzet om het
buitendijkse land in contact te brengen met het binnendijkse
land, omdat hier het water de stad wordt ingetrokken. Verder
noordelijk in de uiterwaard biedt de in 2006 gereed gekomen
vispassage mogelijkheden om de stad meer in contact te laten
komen met de natuur. De brede uiterwaarden aan de overzijde
van de Maas kan samen met de restanten van de
vestingstructuur aldaar benut worden om de historie van zowel
stad als landschap weer zichtbaar te maken. Bij het verbreden
van de rivier dan wel het graven van nieuwe nevengeulen
kunnen de oude bakenpopulieren langs de Maas opnieuw van
nut zijn door het aangeven van de hoofdroute voor
scheepvaartverkeer in een dergelij ke situatie.

Het beekdal van de rivier de Raam is een aanvoerroute voor
nieuwe wateroppervlakten (172]

•
Vanaf de rand van de binnenstad is er een direct contact met het omllggende
landsd1ap, dit zou ook bij de nieuwbouwwijken zo moeten zijn( 173]
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9.1.1 Beleid
Behalve kenn is over de specifieke kwaliteiten van het gebied
dient erook rekening te worden gehouden met het beleid datop
dat gebied van toepassing is. Als ook dat bekend is, kan de
schematische structu ur die voorkomt uit de derde relatie
word en geprojecteerd op het gebied en komt daar een concept
uit naar voren.

Nationaal be le id
In de Nota Ruimte uit 2004 is het ruimtelijke beleid van
Nederland tot 2020 vastgelegd en bevat de visie van het
kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland en de
belangrijkste bijbehorende doelstellingen. De ruimtelijke koers
die voor Grave en omgeving is uitgezet, richt zich op het
behouden en herstellen van waardevolle cultuur- en
natuurlandschappen. Natte natuurwaarden dienen te worden
versterkt en een grote mate van verstedelijking is niet gewenst
(Nota Ruimte, 2004 ). In economisch opzicht ligt Grave in een
bufferzone tussen een tweetal nationale stedelijke netwerken.
Het gaat om Arnhem·Nijmegen ten noorden van de gemeente
en Brabantstad aan de westkant. Gelet op het nationale natuuren landschapsbeleid valt de gehele gemeente Grave valt binnen
een landschapsontwikkelingsgebied. Dit komt neer op het
versterken van het landelijke karakter van de gemeente, met
ruimte voor nieuwe recreatieve activiteiten. Wat betreft het
nationale waterbeleid, is eerder al opgemerkt dat het
grondgebied van de gemeente als geheel in aanmerking komt
voor het vasthouden en bergen van water in de nabije toekomst
(Nieuwe kaart, 2007). In bijlage I is het genoemde beleid
gedeta illeerde weergegeven op een drietal kaa rten.
Regionaal beleid
Bij het beleid dat specifiek op de omgeving van Grave van
toepassing is, worden ten eerste de Maaswerken genoemd. Dit
bestaat uit een verzameling samenhangende projecten in en
rond de Maas. Voor de omgeving van Grave geldt dat het
zomerbed van de rivier wordt verdiept en tegelijkertijd het
waterpeil wordt verhoogd. Als gevolg hiervan moet ook het
stuw- en sluizencomplex worden aangepast, het gaat daarbij
vooral om het verhogen van de schotten (Maaswerken
Nijmegen e.o., 2007). Grave en haar omgeving vallen onder
het waterschap Aa en Maas, dat in januari 2004 is ontstaan uit
een fusie tussen de waterschappen de Aa en de Maaskant. Het
waterschap ziet water als een ordenend principe, wat inhoudt
dat water centraal moet staan bij de invulling van het
ruimtelijke gebied. Door water een sturende plek te geven
binnen ruimtelijke ontwikkelingen krijgen functies en gebruik
een passende plaats binnen het watersysteem
(Waterbeheersplan2001·2004, 2000, pp.10-11).
Lokaa/ beleid
De gemeente Grave omschrijft de opbouw van de stad en haar
omgeving als een concentrische structuur van groene ringen
waar tussen bebouwing ligt. De landschappelijke ringen
vormen de verbindende schakel tussen de verschillende
bebouwde gedeelten van de gemeente Grave en spelen een

belangrijke rol bij de ruimtelijke kwaliteit. Men hecht veel
waarde aan het behouden van het omvangrijke culturele
erfgoed in de stad en streeft er daarnaast naar om nieuwe
uitbreidingen binnen de contouren van het bestaande stedelijke
gebied te ontwikkelen (Op weg naar 2020, 2007).
9.1.2 Concepttekening
De basis van de conceptteken ing wordt gevormd door de
uitgangspunten die in de hernieuwde relatie tussen stad en
landschap zijn voorgesteld. Hierin zijn ook de specifieke
kwaliteiten van het gebied ingepast, samen met de aspecten
die uit het beleid naar voren zijn gekomen.

1.......---i Oude kern volgt contouren

~ zandheuvel
Burcht als oorsprong van de
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r::::::::-1 Ent1ee tot de binnenstad
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Het concept is het raamwerk waarop een visie en ontwerp voor
het gebied zu llen word en gebaseerd. Water is het ordenende
principe in het concept en geldt als intermediair tussen stad en
landschap. Het water legt contact tussen bin nendijks en
buitendijks gebied, verbindt ge"lsoleerde landschappelij ke
elementen en maakt de historie van stad en landschap
zichtbaar. De ruimte die voor waterberging wordtgebruikt biedt
tegelijkertijd mogelijkheden voor andere functies.
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Het concept Is het raa mwerk waa rap een visie en ontwerp voo r Grave en omgevl ng zu llen wo rden gebaseerd [ 17 4]

9.2

Visie stad en omgeving

Voor het gebied als geheel wordt een lange termijnvisie
ontwikkeld, gebaseerd op het gemaakte concept. Een deel
hiervan wordt vervolgens uitgewerkt tot een ontwerp op
wijkniveau. In de visie wordt aangegeven welke ingrepen op
welke plaatsen worden voorgesteld. Om de keuze voor deze
ingrepen en plaatsen te onderbouwen, wordt een werkwijze
gehanteerd waarbij om te beginnen een aantal experimentele
modellen wordt gemaakt. Elk van deze modellen weerspiegelt
een specifieke wijze waarop het gemaakte concept kan worden
ge·interpreteerd. De bruikbaarheid van elk van de modellen
wordt vervolgens beoordeeld door de mogelijkheden en
beperkingen ervan te onderzoeken. Het beoordelen van de
modellen gebeurt door terug te koppelen aan de bevindingen
over het combineren van ontwerpcomponenten uit deel II van
het onderzoek. De bruikbare elementen die door de
beoordeling uit de modellen naar voren komen worden verder
uitgewerkt. Tenslotte kan aan de hand daarvan de uiteindelijke
v isie worden weergegeven.
9.2.1 Modellen
Er worden acht modellen onderscheiden met iedereen specifiek
uitgangspunt, voortkomend uit een of enkele onderdelen van
de conceptteken ing die centraal word en gesteld. De modellen
zijn geen u itwerking van het concept, maar een hu lpm iddel om
te onderzoeken welke ingrepen wel en niet mogelijk zijn in het
gebied:
• I - Ringen: de door het water gedragen groene ringen
doortrekken naar de overzijde van de Maas, nieuwe
ontwikkelingen zijn eveneens concentrisch opgebouwd
• II - Vingers: nieuwe ontwikkelingen concentreren in het
kleinschalige gebied tussen de stad en de andere
kernen, water verbindt de open gebieden tussen de
v ingers met elkaar en de stad
• III - Satellieten: nieuwe en bestaande kleine kernen als
satellieten om de stad op punten waar water en land
contact maken, water in de open tussenruimte verbindt
losse landschappelijke elementen
• IV- Stroken: nieuwe ontwikkelingen parallel leggen aan
de waterstromen en voormalige stroomgeulen, samen
vormen ze de verbinding tussen afzonderlijke gebieden
• V - Stromen: langs de bestaande waterstromen nieuwe
ontwikkelingen concentreren, vanuit deze gebieden
trekt het waternetwerk het landschap de stad in
• VI - Eilanden: ontwikkelingen concentreren rondom de
bestaande kernen, in de open tussenruimte verbindt het
water de deelgebieden, ook tussen scherven door
• VII - Linten: de hoofdinfrastructuur ligt verhoogd in het
landschap en is de basis voor n ieuwe ontwikkelingen, op
de grens tussen stad en landschap zorgt het
waternetwerk voor onderling contact
• VIII - Dijken: langs de dijken vinden n ieuwe
ontwikkelingen plaats als overlap tussen het
buitendijkse en binnendijkse gebied, aan de randen
zorgt het waternetwerk voor de overige verbindingen

I - Ringen

II - Vingers

III - Satellieten

IV- Stroken

V- Stromen

VI - Eilanden

VII - Linten

VIII - Oijken
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De acht modellen
hebben elkeen specifiek
uitgangspunt [ 17 5)
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Beoordeling
Bij het beoordelen van de modellen op hun bruikbare
elementen wordt gebruik gemaakt van de informatie uit het
laatste hoofdstuk van deel II. Hieruit komen samengevat drie
aspecten naar voren die de belangrijkste punten aangeven
waarop te letten:
• Schaalaspect: er is sprake van een tweetal
schaalniveau's, namelijk het niveau van de stad en
omgeving en het niveau van de wijk.
• Tijdaspect: er zijn twee momenten of situaties in de tijd,
namelijk de standaardsituatie met een lage waterstand
en een situatie waarbij hoog water optreedt (zowel
buitendijks als bin nendijks).
• Functieaspect: er is een viertal functies onderscheiden,
te weten occupatie (bebouwing en infrastructuur),
natuurontwikkeling, recreatie en uiteraard
waterberging.

Deze drie aspecten zijn op verschillende manieren relevant in
het proces van modellen leidt tot een visie en ontwerp. Bij het
maken van een visie voor het gebied als geheel wordt gewerkt
op het niveau van de stad en omgeving, bij het uitwerken van
een deel van de visie tot on twerp wordt j uist gewerkt op
wijkniveau. Op beide niveau's geldt dat er zowel een laag
watersituatie als een hoog watersituatie mogelijk is. Wat
betreft de functies wordt bij het beoordelen van de modellen
een aantal vragen gesteld waarvan de antwoorden aangeven
watde mogelijkheden en beperkingen perfunctiezijn:
• Liggen nieuwe ontwikkelingen geconcentreerd bij
bestaande bebouwing en infrastructuur?
• Is er ruimte voor waterberging in combinatie met
woningbouw, zowel binnendijks als buitendijks?
• Maakt de in richting een waternetwerk in de
verbindingszones tussen bestaande en nieuwe
natuurgebieden mogelijk?
• Blijft het landschap open en wordt de landschapshistorie
zichtbaar?
• Is er ruimte voor zowel intensieve als extensieve
recreatie op nabije afstand van
bebouwingsconcentraties en verbindingsroutes?
• Neemt de waterbergingscapaciteit van de uiterwaarden
en het binnendijks gelegen land toe?
• Is er bescherm ing mogelij k van niet op wateroverlast
berekende gebieden door middel van een tweede
waterkeringsysteem?
Resultaten
De bovenstaande gegevens van de drie aspecten zijn
gezamenlijk verwerkt in een beoordelingsmatrix, deze 1s in
bijlage J weergegeven . De modellen zijn via de matrix
beoordeeld op hun mogelijkheden en beperkingen en deze
beoordelingen zijn vertaald naar scores. Het betekent echter
niet dat automatisch de modellen met de hoogste score ook de
beste zijn, omdat ook deze zwakke punten kunnen hebben.
Vandaar dat bij elk model ook wordt gekeken naar de scores op
de afzonderlijke functies, zodat de zwakke punten van de best

scorende modellen aangevuld kunnen worden met elementen
uit andere modellen. Uit dit beoordelingsproces komt naar
voren dat de modellen Eilanden, Stroken en Dijken het meest
bruikbaar zijn om verder mee te werken. Deze modellen
hebben naast de hoogste totaalscores ook de meest
consistente en evenwichtige eigenschappen.
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Model Eilanden

De genoemde drie modellen zijn verder u itgewerkt, zodat bij de
plaatsen waar de nieuwe ontwikkelingen staan aangegeven,
nauwkeuriger kan worden omschreven om welk soort
ontwikkelingen het gaat. Daarbij wordt duidelijk welke functies
mogelijk zijn en op welke plaats ten opzichte van de huidige
stedelijke en landschappelijke elementen. Uit alle drie de
uitgewerkte modellen worden elementen gebruikt voor de
visie, de basis voor de visie is echter afkomstig van het model
Eilanden. Ten eerste sluit dit model van alle modellen het best
aan bij de grote lijnen uit de concepttekening. Op de tweede
plaats biedt het model Eilanden op elk afzonderlijk aspect in de
meeste gevallen de beste mogelijkheden ten opzichte van de
andere twee modellen. Op de punten waar het model minder
scoort, worden elementen uit de modellen Stroken en Dijken
gebruiktter aanvulling.

Model Stroken

'

Model Oijken

De modellen Stroken, Eilanden en Dijken zijn verder ultgewerkt en vormen de
basis voor de visie [176]
N

@

Een minder sterke kant van het model Eilanden is op de eerste
plaats dater een groot oppervlak aan buitendijks gebied voor
bebouwing wordt gebruikt, waardoor de doorstroming van het
water kan worden gehinderd. Een tweede punt is dat de nieuwe
binnendijkse ontwikkelingen zodanig zijn geconcentreerd dat
het lastig is om het water hiermee contact te laten maken .
Enkele uitgangspunten van de andere twee modellen bieden
echter uitkomst om deze problemen ten ondervangen. In de
visie wordt dit zichtbaar gemaakt door de buitendijkse nieuwe
ontwikkelingen een exclusief karakter te geven ten opzichte
van de binnendijkse ontwikkelingen. Dat betekent buitendijks
bouwen in kleine dichtheden en volumes, met veel aandacht
voor de ruimtelijke kwaliteit van het landschap. Door
binnendijks op bepaalde plaatsen een minder strakke grens aan
te houden tussen de eilanden en het landschap is het beter
mogelijk om water te benutten voor het leggen van een relatie
tussen de bebouwing en de omgeving . De overige
eigenschappen van het model Eilanden sluiten wel direct aan op
de uitgangspunten die in de concepttekening zijn
weergegeven.

9.2.2 Uitwerking visie
De gepresenteerde visie bestaat uit de vertaling van het
concept naar een feitelij ke ruimtelijke inrichting voor het
gebied. De mogelijkheden voor welke ontwikkelingen op welke
plekken zijn in te passen, zijn aan de hand van de modellen
duidelijk geworden. De gemaakte visieteken ing dient te worden
opgevat als een gewenst toekomstbeeld voor een termijn van
30 tot 40 jaar. Er wordt immers een groot aantal ingrepen
voorgesteld en afgezien van het feit dat het in een keer
uitvoeren van alle voorgestelde maatregelen hoge kosten met
zich meebrengt is het in een korte periode transformeren van
een dergelijk groot bewoond gebied ook praktisch moeilijk
uitvoerbaar. Vandaar dat de visie moet worden beschouwd als
een ideaalsituatie die in enkele decennia gefaseerd tot stand
kan worden gebracht. Het gebied is daartoe op te delen in
enkele deelgebieden, die afzonderlijk van elkaar kunnen
worden uitgewerkt gedurende de genoemde tijdspanne. De
uitwerking van een van de deelgebieden tot een ontwerp op
wij kn iveau komt aan de orde in de volgende paragraaf.

•

Centraal in de visie staan de begrippen historie en identiteit,
door gebruik te maken van het water worden de geschiedenis
en de karakterkenmerken van de stad Grave en het omliggende
landschap zichtbaar gemaakt. Stedebouwkundige ingrepen op
de raakvlakken tussen binnendij ks en buitendijks gebied en
tussen stedelijke en landelijk gebied zorgen voor een
hernieuwde onderlinge relatie tussen deze gebieden. Bij die
ingrepen is water het middel dat zorgt voor samenhang en
binding.

De vlsle dientte worden opgevata ls een gewensttnekomstbeeld voor de langere termljn [17 7]

De uitgangspunten uit het concept en de mogelijkheden uit de
modellen komen in de visie tot uiting door middel van de
volgende maatregelen:
• Zichtbaar maken van de historische structuren in en om
de binnenstad en deze waar mogelijk te herstellen om
de identiteit van de stad te versterken
• Water in de vestingstructuur opnemen in een groene
ring, waardoor het buitendijkse gebied de stad in wordt
getrokken
• Kroonwerk Coehoorn aan de overzijde van de Maas als
een eiland in de rivier laten, om zichtbaar te maken dat
de vesting en de stad een zijn met de rivier
• Een stelsel van beschermende maatregelen om de
bestaande wijken en dorpen aanleggen, zodat deze
tegen een geplande of spontane overstrom ing bestand
zijn
• Water tot aan de randen van de bebouwde gebieden
brengen, waar het een basis biedt voor diverse nieuwe
ontwikkelingen
• Waterwon ingen in het kleinschalige cultuurlandschap
sluiten wat betreft stijl en maatvoering aan bij de reeds
bestaande woningen en zorgen vooreen overlap tussen
stad en landschap
• Waterrijke recreatiegebieden aan de randen van de
nieuwbouwwijken openen de wijken naarde omgeving
• Natu urrij ke gebieden in de uiterwaarden, in het beekdal
en op de hogere zandgronden via de waterstromen tot
bij de bebouwing brengen, waardoor het landschap ook
vanuit de stad wordt beleefd
• Buitendijks op een spaarzame wijze nieuwe won ingen
met een exclusief karakter inpassen, zodat het
dynamische buitendijkse landschap optimaal wordt
beleefd
• Het binnendijkse en buitendijkse gebied met elkaar
verbinden door historische landschappelijke kenmerken
in beide gebieden zichtbaar te ma ken, met de dij ken als
overlappend gebied
• Vanuit het beekdal van de Raam en de uiterwaarden via
de groene ringen water in het gebied voeren , waardoor
afzonderlij ke stedelijke en landelijke gebieden word en
verbonden

Gebiedsin richting
Deze maatregelen worden nader toegelicht door per
onderscheiden functie (occupatie, recreatie ,
natuurontwikkeling en waterberging) weer te geven welke
concrete ruimtelijke ingrepen er voor het implementeren van
de maatregelen zijn. De inrichtingselementen die hierbij
worden gebruikt zijn voor het merendeel afkomstig van de
informatie uit deel II van het onderzoek, maar bestaan deels
ook uit in het gebied zelf aanwezige unieke elementen .

Occupatie

..

6estdande bebouwing

bescnermd
estaande uebouw111u
onbeschermd
N1euw e bebouw111g
w at erbe st
di
Doorgaande weg
WlJkon tsluit1ngswel)
Weg op w ater / ste1ger

V erverblndlng
Entree bebouwlng

Evacuatlezone

,

E11aruatieridltlng
portvelden

Recreatie

Jach thav en
Wand el park

1--i

Ver bllJ fsoever / openbare
L___.l welde

. . Openbaar bosgebied

CJ

Rec reatiest rand

. . Bos
Zone CiClisch beheer

Natuurontwikkeling

Natle w e 1de n moerass ige
9e111en

I0 a I oolbo
Bossa(Jc I born ngroep I
s
~

BloemnJk gras- en

~

Maaspopu lieren

cs:J

V1spas~a9

~ ak ker land

Bu itendljks wateroppervlak
Binnend•Jk w ateroppervlak
lnstroom bUltendlJkS w~ter

Waterberging /aag
watersituatie

Instroom bull endijks ~ater
Drass1g buitend1Jks q >bled

[=:)

•

Waterberging hoog
watersituatie

Orass19 b lnn •ndtjks g b1ed

[SJ
(s;i

Waterwerende wal

[ZJ

Verhoog d

R1v lerd ij k / ka de

weg

~

n1g

jE

terger I dnjv ·r.c1 pl atform

~

Golfbreker

I_.,. I Waterdoorlaatpu nt
Rulmtellj ke lng repen die de maatregelen u it de vls le m ogelljk ma ken zlj n
per functie ultgelci ht [ 178)

"'' vt>(IJ), •H \'fd ., • At:. 1 1d1· rv ·1 I IJ

Totaa/bee/d laag water

Totaalbee/d hoog water

Nieuwe bebouwing bestaat uit waterwoningen, binnendijks in
groepen geconcentreerd. Buitendijks zijn er minder woningen,
wat ze door de ligging in het landschap exclusiever maakt. De
woongebieden zijn omgeven door waterrijke recreatieve zones
met daarin waterkerende wallen die de niet·waterbestendige
bebouwing beschermen. Een aantal bestaande woningen in de
open landelijke gebieden overstroomt bij hoog water, de
bewoners worden in dat geval volgens een vooraf bepaalde
procedure naar speciale evacuatiezones gebracht. Daar is ook
ruimte voor het parkeren van voertuigen en opslag van
goederen. De hoofdwegen in de huidige situatie liggen al
verhoogd ten opzichte van het maaiveld, in de nieuwe situatie
de wijkontsluitingswegen ook. Op plekken waar nieuwe
waterstromen de wegen kruisen, zijn bruggen of ecologische
duikers ingepast.
Op de plaats van de historische structuren van de oude stad,
zorgt een uniforme parkachtige inrichting voor eenheid. Bij de
haven is de verdwenen vestingstructuur deels gereconstrueerd
en legt exclusieve bebouwing op strategische plaatsen contact
tussen het buitendijkse gebied en de stad. Kroonwerk
Coehoorn is via een handveer bereikbaar en ingericht als
extensief recreatief gebied. De rivier vormt de schakel tussen
de levendige binnenstad en het contrastrijke kroonwerk. De
ingrepen die samenhangen met het oorspronkelijke brede
stroomdal van de Maas zijn op diverse manieren in het
landschap zichtbaar. Het zomerbed van de rivier is verbreed en
oude stroomgeulen zijn opnieuw uitgegraven, waardoor het
water permanent dichter bij de dijk staat en het contact tussen
binnendijks land en rivier groter is. Binnendijks lopen de nieuwe
waterstromen nabij de dijk parallel aan de rivier en net als in het
buitendijkse gebied wordt daar cyclisch beheer toegepast om
dynamiek in het landschap te houden.
Het waterpeil in de zijstromen van de Raam wordt niet op een
hoogte gehouden, maar fluctueert mee met de hoeveelheid
aangevoerd water. Hierdoor beweegt het waterrijke landschap
zich om de stad heen en opent deze naar de omgeving. Door het
fluctuerende waterpeil ontstaan bij een lage waterstand
drassige gebieden, waar waterrijke natuur een kans krijgt tot
ontwikkeling te komen en vanuit het landschap contact kan
maken met de bebouwing. Bij een overstroming van het
binnendijks gebied wordt vanuit de Raam via de zijstromen in
deg roene ri ngen het water het gebied in geleid.
Het totaalbeeld geeft een landschap weer bestaande uit
onderling verbonden eilanden van bebouwing in een
aantrekkelijk landschap rijk aan recreatieve ruimte en natuur.
Het water vormt het raamwerk waaraan de stedelijke en
landelijke elementen zijn gekoppeld en dat deze onderling
verbindt. Het dynamische water zorgt ervoor dat er
voortdurend nieuwe elementen te ontdekken zijn in het
landschap. De ruimte die aan waterbergende maatregelen is
gegeven, heeft de relatie tussen Grave en het omliggende
landschap een nieuwe invulling gegeven.

De gewenste tntaalsituatie bij laag water en bij hoog water [ 179)
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Dee/gebieden
De in de visie gepresenteerde ingrepen zijn gefaseerd
uitvoerbaar per deelgebied, waarvan er vijf worden
onderscheiden:
• Hertogswetering: de gebieden langs de
Hertogswetering vanaf het punt waar deze samengaat
met de Raam, inclusief de nieuwe wateroppervlakten
• West Raam: de nieuwe wateroppervlakten aan de
westelijke oever van de Raam ten zuiden van de
binnenstad
• Oost Raam: de nieuwe wateroppervlakten aan de
oostelijke oever van de Raam, samen met de
uiterwaarden tot aan de binnenstad
• Vesting: de binnenstad en het buitendijks gelegen
gebied ten noorden van de jachthaven, samen met de
groene ring die op de plek van de vestingwerken ligt
• Maasei/and: de verbrede uiterwaard aan de noordelijke
oever van de Maas, inclusief het voormalige kroonwerk
Coehoorn

'
Maaseiland

Oost Raam

De vljf deelgebieclen in de vise! zijn gefaseerd uitte voeren [ 180]
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9.3

Plangebied
Het deelgebied Vesting bestaat uit de binnenstad met de
jachthaven, het voor herstructurering aangewezen
bedrijventerrein Wisseveld, de uiterwaard ten westen daarvan
en het merendeel van de resterende vestingwerken . Het
plangebied voor het wijkontwerp bestaat globaal uit dat deel
van het deelgebied dat ten noorden van de binnenstad ligt. In
dit gebied zijn diverse ingrepen die in de visie worden
voorgesteld, geconcentreerd aanwezig in een klein gebied.
Voor alle vier de functies occupatie, recreatie,
natuurontwikkeling en waterberging geldt dater in een on twerp
ruimte is om deze uit te werken en tecombineren.

Ontwerp wijk

Deelgebied Vesting wordt meegenomen naar de ontwerpfase
en (voor een deel van) dit gebied komt een ontwerp tot stand
dat de voorgestelde maatregelen u it de v isie i II ustreert op
wijkn iveau. Voor dit deelgebied is op de korte termijn het snelst
en eenvoudigst een inrichtingsvoorstel te maken. De
voorgestelde maatregelen zijn bovenal relatief kleinschalig,
waardoor de kosten in de hand zijn te houden. Een voordeel van
dit deelgebied is daarnaast dat het zowel buitendijks als
binnendijks is gelegen. Ingrepen in beide gebieden en op de
grens tussen deze twee zijn daardoor bruikbaar om de
hernieuwde relatie tussen de stad en haar omgeving toe te
lichten.

Plangebied

Bestaande bebouwingstructuur
J
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St-pl 11111 • 7007

Binnen het plangebied zijn in de bestaande sitautie de volgende
structuren te onderscheiden :
•
Bebouwingstructuur: de opbouw en vormgeving van
het bedrijventerrein conflicteert met de woongebieden
• Infrastructuur: de wegen in de woon- en werkgebieden
komen allemaal uit op de Rijksweg, er zijn weinig
vrijliggende fietspaden en fietsroutes
• Groenstructuur: er is geen heldere structuur op het
bedrijventerrein en in de binnenstad, de uiterwaard
bestaat uitgrasland
• Waterstructuur : de dijk trekt een strakke grens tussen
de stad en het landschap, tussen binnendijks en
binnendijks water is geen contact

Bestaande infrastructuur

•
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Het noordelijke deel van deelgebied
Vesting vonntlletplangebied[181]

Fletspad

Bestaande groenstructuur

Luchtnpname va n het plangebled ult
2006 [182)
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Bestaande waterstructuur

-,
-

H

,,
1 .

~

,.

/

"'

! De bestaande structuren
lonsamenhange nd [ 183]
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Bedrijventerrein en scheepswerf
Het zicht op de Maas
wordt ten noorden van
de oude binnenstad
geblokkeerd door de
scheepswerf [184)

Het bed1ijventerrein op
dijkhoogre verhindert
contact tussen de stad
en de rivier [185)

Plan Wisseveld
De onsamenhangende situatie in het plangebied is door de
gemeente Grave zelf ook geconstateerd, waardoor er in de
afgelopen jaren nieuwe plannen zijn ontstaan voor dit deel van
de stad. Het architectenbureau Soeters Van eldonk Ponec heeft
voor het vervallen bedrijventerrein Wisseveld en het
havengebied een stedebouwkundig ontwerp gemaakt (Ponec
e.a, 2005). Men wil Wisseveld omvormen tot een aantrekkelijke
woon- en werklocatie voor diverse doelgroepen met ruimte
voor de volgendezaken:
• Het realiseren van een nieuw zorgcentrum en nieuwe
ka ntoorgebouwen
• Het bouwen van rijen woningen aan de dijk, waarvan er
zoveel mogelijk uitzicht hebben op de rivier door hoek
waarin de rijen zijn geplaatst
• Het bouwen van enkele rijen paalwoningen in het
buitendijkse gebied op de plek van de voormalige
betoncentrale, in het kader van het
rijksoverheidsprogramma Experimenten Met
AangepastBouwen (Emab)
• Het zich tbaar maken en herstellen van de
vestingstructuur en het com pleteren van de
schervenstructuur, dit zijn ook speerpunten in het
algehele ruimtelijke beleid van de gemeente

'
De deels uitgebrnnde oude
betoncentra le is een
dissonant object in het
buitendljks gebied [186)
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De voornemens die de gerneente heeft met het gebied sluiten
op het eerste gezicht goed aan bij de uitgangspunten die in de
visie zijn geformuleerd. Men wil irnmers het contact tussen de
stad en het landschap en de historie van de stad zichtbaar
maken. Wanneer echter wordt gekeken naar de ruimtelijke
vertaling van de intenties uit het plan Wisseveld, dan vallen hier
de nodige kritische noten bij te plaatsen:
• Het zichtbaar maken van de historie gebeurt door het
graven van twee srnalle watergangen die globaal op de
plaats van de contouren van de oude vesting liggen. Van
een verantwoord herstel van oude structuren is totaal
geen sprake
• De watergangen verbeelden ook het doortrekken van de
groene ring vanaf de Raam via de haven tot aan de
Maas, waarbij de nieuwe wijk als scherf los van de oude
kern zou komen te liggen. De afmetingen en inrichting
van de watergang sluiten echter geheel niet aan bij de
rest van de groene ring om de binnenstad en een
zichtbare scheiding van de twee gebieden vindt daarom
niet plaats. Evenmin kan hierdoor het buitendijkse
gebied de stad in worden getrokken
• De buitendijkse bebouwing bestaat uit rijenbouw op
palen, rustend op een ondergrond van betonplaten. De
woningen sluiten wat betreft vorm en opzet aan bij de
binnendijkse rijenbouw en ontberen daardoor
exclusiviteit
• Er is geen nieuwe ruimte voor waterberging
gereserveerd, de watergangen com penseren slechts de
waterbergingscapaciteit die door de paalwoningen is
afgenomen
• Er zijn geen ingrepen die de geschiedenis van het
rivierenlandschap zichtbaar maken
• De ru im te die voor waterberg i ng is gereserveerd wordt
slechts in geringe mate gecombineerd met andere
functies, zodat de rol van water als intermediair tussen
stad en landschap onvervuld blijft
• Er zijn geen ingrepen die bijdragen aan het herstellen en
verder ontwikkelen van het rivierfront
De speerpunten uit het gemeentelijke beleid van Grave en de
uitgangspunten uit de in dit werkstuk gepresenteerde visie
komen voor een groot dee I overeen wat betreft het plangebied.
Deze uitgangspunten komen echter in het plan Wisseveld
onvoldoende tot uitdrukking, vandaar dat in de volgende
paragraaf een alternatief concept voor het plangebied wordt
aangedragen. Daarin wordt een basis geboden voor een
ontwerp waarin water wel een rol als verbinder tussen stad en
landschap vervult en meer gebruik wordt gemaakt van de
historische structu ren.

UlO

N

Aan de zijde van de 1ivier wordt het rivierfront van de oude kern
abrupt beeindigtcloorde scheepswerf [187)
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Het plan Wisseveld kent beperkingen bij het ruimtelijk
vertalen van gefom1uleerde uitgangspunten [ 188)
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9.3.1 Concept voor het ontwerp
De ondergrond van de concepttekening wordt gevormd door de
bestaande situatie waarin het gemeentelijke plan voor
Wisseveld is ingetekend. Op deze manier is direct te zien welke
elementen uit dat plan wel aansluiten op de uitgangspunten van
het concept en de visie en welke niet. Het noordelijk deel van
plan Wisseveld past grotendeels in het concept, terwijl dat in
het zuiden geheel n iet het geval is . Een alternatief on twerp
waarin water centraal staat en waar meer gebruik wordt
gemaakt van de historie van stad en landschap is gewenst. In
het concept zorgt water voor het leggen van contact tussen
binnendijks en buitendijks gebied en wordt daarbij collectief
ondersteund door verschillende onderdelen uit het concept. Dit
is de basis voor het nieuwe ontwerp, waarin de ruimte voor
waterberging wordt gekoppeld aan de Fu ncties occupatie,
recreatieen natuurontwikkeling.

Conceptvoorhetwijkontwerp
Waterberging koppelt functies
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Recreatie
Waterstrnmen koppelen de verschlllende functies en zorgen
daardoor voor contact tusse.n stad en landschap [ 190]
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Landschap

Binnendijks
Het havengebied rnaaktdeel uit van de oude vestingstructuur
en de groene ring en ligt op de grens tussen binnendljks en
buitendljks geblecl en tussen de oude kern en het
openlanclschap (191]

Hetconceptals basis voor het wijkontwerp (189]
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9.3.2 Ontwerp op wijkniveau
Op de volgende pagina is het nieuwe ontwerp gepresenteerd,
waarin zowel in een laag watersituatie als in een
hoogwatersituatie de u itgangspunten uit het concept en de
visie ruimtelijk zijn vertaald. Voordat per functie wordt
uitgelegd welke elementen in het ontwerp gebruikt zijn, worden
eerst kort de program matische kenmerken genoemd:
•
Waterbergingscapaciteit: er is ongeveer 130.000 m 1
aan nieuwe bergingsinhoud, verminderd met de 40.000
m ' afname aan capaciteit door nieuwe buitendijkse
elementen levert dit een netto toename van ongeveer
90.000 m 3 aan waterbergingscapaciteit op. Het totaal
aan nieuw permanent wateroppervlak varieert tussen
de 55 .000 m 2 en 60.000 m"
• Bebouwd terrein: er zijn 58 exclusieve nieuwe
won in gen, die geheel buitendijks of in ieder geval aan de
dijk zijn gelegen. Het oppervlak aan nieuwe bestrating
bedraagt ongeveer 7600 m 1 , inclusief de
parkeerterrein en, paalwegen en d rijvende platforms. Er
zijn 90 parkeerplaatsen, wat neerkomt op een
parkeernorm van 1,56 plaatsen per woning. Er zijn 30
extra parkeerplaatsen beschikbaar bij hoog water
• Onbebouwd terrein: er is ruimte voor 40.000 m" nieuw
recreatiegebied, h et m eren deel h ierva n gelegen op de
vestingwerken. Het oppervlak natuurgebied nabij de
vis passage beslaat pakweg 30.000 m 2 , daarnaast is er
ongeveer650 meter natuurvriendelijkeoever
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Ontwerp: laag watersituatie
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Ontwerp: hoog watersituatie
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Occupatie
• Dijkwoningen openen de woonwijk naar de omgeving
• Rivierfrontwoningen, paalweg en woontorens
begeleiden de stad langs de rivier het landschap in
• Poortwoningen vormen de toegang tot de binnenstad
vanuit noordelij ke richting
• Havengebied met drijvend horecaplein is de schakel
tussen rivier, stad en landschap
• Vanaf pleinen en (panorama)terrassen is directe
verbinding met hetwaterrijke landschap

Recreatie
• Parklandschap op de vestingwerken is onderdeel van de
groene ring om de binnenstad en legt contact tussen
binnen- en buitendij ks gebied
• Intensieve recreatie bij de woontorens brengen
levendigheid totaan de rivier
• Oeverrecreatie bren gt Ian den water tot el kaar

Natuurontwikkeling
• Natuurvriendelijke oevers en bakenpopulieren
begeleiden de natuur vanuit het landschap naar de
bewoonde gebieden
• Cyclisch beheer bij vispassage levert een dynamische
natuurrijke omgeving op vlakbij de stad

Waterberging
• Centraal gelegen wateroppervlak verbindt de
woongebieden met de natuur-en recreatiezones
• Water in de vesting en de haven legt direct contact
tu ssen de Maas en de Raa m door de stad heen
• Drassige gebieden overstromen bij hogere waterstand
en brengen dynamiek in de relatie tussen het water en
hetland
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De vier onderschelden hoofdfuncties zoals deze in het ontwerp
zijn ingevuld [194]

Behalve naar de functies occupatie, recreatie,
natuurontwikkeling en waterberging wordt er op het niveau van
de wijk ook gekeken naar drie andere aspecten, die verweven
zijn in het ontwerp . Deze subfuncties zijn in deel II van het
onderzoek al genoemd, het gaat om de landschapsh istorie, het
waternetwerk in de openbare ruimte en de aanpassingen die
nodig zijn bij een hoogwatersituatie.

Landschapshistorie
• Het centrale wateroppervlak en de vispassage refereren
aan de nevengeulen die de Maas had voordat de rivier
werd gekanaliseerd
• De herstelde vestingstructuur maakt direct de historie
van de binnenstad zichtbaar in het landschap
• Verhogingen in de waterrijke omgeving blijven droog bij
hoog water en refereren aan typische elementen in het
rivierenlandschapals riv ierterpen en rivierduinen

Waternetwerk in de openbare ruimte
• De rol van water als intermediair tussen stad en
landschap wordt op wijkniveau duidelijk doordat water
de verschillende openbare ruimtes begeleidt en
verbindt
• Direct contact tussen stad en water vindt plaats door op
het water drijvende open bare ruimtes
• Vanaf hog er gelegen open bare ruimtes bestaat er overal
zicht op het waterrijke landschap

Aanpassingen bij hoog water
• Hoog liggende open bare ruimtes doen tijdelijk di en st als
parkeeropvang voor de voertuigen die normaal op
parkeerterreinen op maaiveldniveau staan
• Bebouwing wordt beschermd tegen overstromingen
door mee te stijgen met het waterpeil of door de
onderste bouwlagen waterdicht af te sluiten

Landschapshistorie
.---i Nevengeu l in de
L___J u lterwaard

(EJ Vestingwerken
•

IJ:2J

Ter p

I~

Rivierduin

Waternetwerk in de openbare ruimte
.---i Direct co ntact met
L___J water

I - I Zicht ov r open wate r
•

r::::::l w rer beg eleid t
i.::..:..:.:... rulm te.s

de

r~ Wate r ver bind t de

~ ruimte.s

Aanpassingen bij hoog water
O ve 1 st roo m ll a 1 ~

•

. . parkeerpla t s
I I Park ro pvang bij
L___J hoogwa r
Eleme11 te 11 st ij gen
mee met waterpeil
r::=I V rplaa t sen van
~ voertu igen
I I Alsluiten van onderste
L___J bouwlaag nodig

Ded1ie subfuncti es die opwijknl vea u zij n t e onde rscheiden[195]
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9.3.3 Inrichting van en omgang met de openbare ruimte
Nu de inrichting en opzet van de wijk als geheel duidelijk is, zal
gedetailleerder worden gekeken naar de inrichting van en
omgang met de open bare ruimte in de wijk. Dat gebeurt op de
eerste plaats door het tonen van dwarsprofielen van het
wijkontwerp, waarin ender meer duidelijk wordt dat het water
zo dicht mogelijk bij de woningen en open bare ruimten komt:
• A-A: dijkwon in gen kijken aan de achterzijde uit over het
centrale wateroppervlak, terwijl de woontorens aan
beide kanten contact met het water hebben
• B-B: de paalweg komt uit op de terp die als uitkijkpunt
over het landschap dient en in geval van hoog water de
functievan parkeeropvang heeft
• C-C: op het drijvend horecaplein in de haven merkt men
direct de aanwezigheid van het water, de waterrijke
vestingwerken bieden rust en ruimte aan de rand van de
binnenstad
• D-D: de rivierfrontwoningen zijn opgenomen in de
structuur van de vestingwerken
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Een andere manier waarop de inrichting van de openbare
ruimte wordt toegelicht, is door gebruik te maken van
impressiebeelden . Op de vorige pagina is aan de hand van
foto's en tekeningen een beeld geschetst van de
hoofdelementen waarmee de ruimte kan worden ingericht. Hier
wordt nu kort ingegaan op enkele andere aspecten die van
belang zijn voor de inrichting van de openbare ruimte in een
waterrijk gebied. Het gaat om veiligheidsaspecten en externe
factoren en hierbij wordt gebru ik gemaakt van het
afstudeeronderzoek van een medestudente, Miriam van der
Laan. Haar onderzoek draagt de werktitel "Waterwonen in
Nederland" en richt zich op de rol van water in de
woonomgeving en hoe dit beleefd en gewaardeerd wordt door
bewoners. Daarbij gaat ze in op diverse problemen die kunnen
optreden met het water en draagt daarvoor oplossingen aan
(Van der Laan, 2007):
• Veiligheidsgarantie: op plaatsen waar het risico bestaat
dat mensen (en met name kinderen) te water raken, is
er beveiliging aanwezig in de vorm van hekken . Dit
geldt in het bijzonder voor bruggen en kademuren.
Daarnaast zijn er voldoende trappen en ladders
aanwezig om weer uit het water te komen, mochten
mensen toch te water raken. Ook zijn er openbare
reddingsmiddelen beschikbaar, vooral bij het drijvende
horecaplein is dit van belang.
• Externe factoren: in een waterrijke en landschappelijk
open woonomgeving spelen externe invloeden zoals
wee rs inv loeden een grote rol. Plaatsen van
belemmeringen tegen de wind en het benutten van de
weerspiegeling van de zon op het water zijn factoren
waarop te letten. Voldoende doorstrom i ng van het
water zorgt voor een goede waterkwaliteit en gaat
overlast van ongedierte zoals muggen tegen. Bij
drijvende objecten zoals het horecaplein wordt teveel
deining tegengegaan door golfbrekers, de plaatsing van
het terras op het zuiden geeft voordelen met de
lichtinval.

•
Soc iaal tnezicht alleen Is niet voldoende om de veillghe lcl te waa rborgen , d e
aanwezigheicl van voldoe nde reddingsmicld elen is ook va n belang (216 ]

Beheer van de open bare ruimte
Een laatste punt waarop het ontwerp wordt toegelicht heeft te
ma ken met hoe er wordt omgegaan met het beheer en het
on derhoud van de openbare ruimte. Door de gevaren die het
vele water met zich m eebrengt is sociaa l toezicht van belang
om ongelukken zo vele mogelij k te voorkomen . Door de
bewoners van begin af aan te wij zen op deze gevaren, wordt
meer bewustzij n gekweekt voor het feit dat het water
perm anent aa nwezig is. Een ander punt dat van belang is in een
overstroom baar woonge bied, is dat wann eer het water weer
zakt , er rommel achterb lijft in de vorm van klei-afzettingen,
drijfvui l en andere door de riv ier meegesleurde objecten .
Doordat het plangebied deels is afgegraven, mag word en
verwacht dat er vrij wel jaarlij ks overstrom ingen plaatsvi nden.
Het snel weer op ord e brengen van de wijk is van belang om
verloedering tegen te gaa n. Voor het schoonm aken van privetuinen zijn bewoners geheel zelf verantwoordel ijk, voor het
schoonmaken van de openbare ruimtes in de nabijheid van de
woongebieden zal de gemeente samen met de bewon ers zorg
dragen. De natuurzone, de grotere recreat ieve gebieden en de
wate ropp ervla k te n w orden door d e ge m ee nte en
Rijkswaterstaat onderhouden .

•

'

Aan d e randen van kademure n kome n lage hekke n of muurtjes, op brugge n zijn
deze hoger (217]

Door de spljlen va n he kke n verticaa l te plaatsen wordt voorko m en
dat men ereenvouclig overheen kan kllmmen( 21 5]

Een watErrljke woonomge vlng zorgt voor een groter contact met de
natuure lementen, een ten<1s aan het water is een manler om dlt te
benut:ten [218]

Conclusies en aanbevelingen

Toepasbaarheid van het onderzoek

In dit afrondende hoofdstuk vindt een terugkoppeling plaats naar de probleem- en doelstelling van
het onderzoek, waarbij wordt gekeken hoe elk van de drie delen heeft bijgedragen aan het behalen
van het opgestelde doel en het beantwoorden van de onderzoeksvraag. Ook word en en kele
uitspraken gedaan over de toepasbaarheid van de resultaten van hetonderzoek.

De informatie uit deel I en II van het onderzoek is algemeen bruikbaar voor eenieder die zich wil
verdiepen in de relatie tussen stedebouwkunde en water. Het beschrijvende karakter van deze twee
delen draagt h ieraan bij. De resultaten van het onderzoek uit deel III hebben op de eerste plaats
betrekking op de locatie waarvoor een visie en ontwerp zijn gemaakt. Deze bevindingen zij n echter te
vertalen naar vergelijkbare plaatsen in Nederland waar een gelijksoortige problematiek speelt. De
meeste steden in Nederland hebben van oorsprong een historische relatie met het water en deze is
net als bij Grave afgezwakt. Ook speelt de noodzaak voor waterberging op landelijk niveau, zodat de
onderzoeksresultaten voor meerdere plaats in Nederland bruikbaar zijn. Per locatie is uiteraard
onderzoek nodig naar de specifieke historische kenmerken van de steden en landschappen. De wijze
waarop deze informatie vervolgens kan worden benut om de steden weer te openen naar het
landschap kan op vergelijkbare wijze plaatsvinden als in het onderzoek voor Grave is gedaan. De rol
van water als intermediair, ingegeven door de noodzaak tot waterbouwkundige ingrepen, is vrijwel
overal in ons land bruikbaar bij het zoeken naar nieuwe relaties tussen steden en h un omgeving.

Terugkoppeling
De aan het begin van het onderzoek geformuleerde doelstelling en probleemstelling luidden als
volgt:

Doelstelling

Het doe/ van het onderzoek is inzicht verkrijgen in de historische band tussen steden en water in
Nederland in relatie tot de opkomende prob/ematiek met wateroverlast, teneinde nieuwe manieren
te vinden om het water een verbindende rol te laten spelen in de stedebouwkundige ontwerpopgave

Probleemstelling

Op welke wijze kunnen ingrepen ter voorkoming van wateroverlast worden aangewend om een
hernieuwde relatie te leggen tussen steden en water in Nederland?

De historische band tussen steden en water is in deel I van het onderzoek uiteengezet. Voor
Nederland geldt dat het ontstaan en de groei van de steden onlosmakelijk is verbonden met de
aanwezigheid van het water in het landschap waarin de steden liggen. Tegelijkertijd werd duidelijk
dat vanaf het eind van de 19· eeuw deze historische relatie langzaam zwakker werd en daarmee ook
het contact tussen de steden en het landschap vervaagde. De opkomende waterproblematiek heeft
er voor gezorgd dat er opnieuw aandacht is gekomen voor de rol van het water binnen de
stedebouwkunde. De ruimte die voor waterberging nodig is, wordt binnen het vakgebied aangewend
voor het aandragen van nieuwevormen van bouwen.
Diverse van deze n ieuwe bouwvormen zijn in dee I II van het onderzoek gepresenteerd, het gaat
hierbij echter meestal om op zich staande inrichtingselementen. Ook voor andere functies, zeals
recreatie en natuurontwikkeling bestaan afzonderlijke nieuwe manieren van gebiedsinrichting die
verband houden met waterberging. Een duidelijke onderlinge koppeling tussen de verschillende aan
waterberging gerelateerde stedelijkeen landschappelijke voorstellen ontbreekt echter vooralsnog.
In deel III van het onderzoek is gezocht naar een manier om deze koppeling wel mogelijk te maken.
Aan de hand van het onderzoeken van een bestaande locatie is een voorbeeld gegeven van de wijze
waarop een nieuwe relatie tussen een stad en haar waterrijke omgev ing kan plaatsvinden. Va nu it de
nu verdwenen historische relaties die de stad Grave met het omliggende landschap had, is gezocht
naar manieren om een hernieuwde relatie tot stand te brengen. De noodzaak voor ingrepen ter
voorkoming van wateroverlast is daarbij gebruikt om verschillende stedelijke en landschappelijke
functies aan elkaar te koppelen en met elkaar te verweven. In de gemaakte visie en ontwerp staan
het water en de historie van stad en omgeving centraal bij de nieuwe relatie. Het water heeft daarbij
een rol als intermediair en opent Grave opnieuw naar het omringende landschap.

De in dit onderzoek gegenereerde kennis is niet alleen direct bruikbaar voor vergelijkbare plaatsen
het biedt ook aanknopingspunten voor aanverwant onderzoek. Omdat de genoemde problematiek
pas enkelejaren op de agenda staat van beleids- en plannenmakers, biedtde reeds aanwezige kennis
nog genoeg aanknopingspunten om verder te uit te diepen. Een aspect dat daarbij bijzondere
aandacht verdient, is om de problematiek op een groter schaalniveau te onderzoeken. Versch illende
projecten zijn daarbij gerelateerd aan het overal aanwezige water, dat zodoende als een raamwerk
kan di en en om diverse plannen aan elkaar te koppelen. Het verbinden van projecten is overigens niet
alleen van belang om samenhang te brengen in het geheel. Om Nederland duurzaam te beschermen
tegen problemen met water, zal een consistent totaalbeeld noodzakelijk zijn. Zeals honderden jaren
geleden werd besloten om samen te werken om dijkringen te bouwen, is het nu wederom nodig om
samen te werken bij het beschermen van het land tegen het water. Waar iedere nederzetting binnen
de dij kring vroeger verantwoordelijk was voor een dee I van de dijk, kan ook nu iedere gemeente een
onderdeel van een totaalconcept voor haar rekening nemen. Door de diversiteit van het l\Jederlandse
landschap zijn verschillende soorten watergerelateerde maatregelen mogelijk op diverse plekken.
Gemeentes of (waarschijnlijker) regio's krijgen op die manier ieder een specifieke taak en dragen zo
bij aan het veilig houden van Nederland als geheel.
Ook voor andere partijen zijn de resultaten van het onderzoek aan te wenden voor het maken van
nieuw beleid en nieuwe ontwerpen. Voor de gemeente Grave geldtdat de gepresenteerde visie op het
niveau van de stad en omgeving voor de komende decenn ia als uitgangspunt kan dienen voor de
ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente. De verschillende onderscheiden deelgebieden kunnen
stap voor stap worden uitgewerkt, zeals dat gedaan is bij het ontwerp op wijkniveau. Omdat de visie
kan worden opgevat als een ideaalbeeld en niet als een vaststaand plan, is het mogelijk om nieuwe
inzichten en ontwikkelingen binnen het vakgebied op te nemen in de uitwerkingen van de
deelgebieden. Voor ontwerpers van stedebouwkundige plannen kan het onderzoek als voorbeeld
dienen om eveneens meer ruimte voor waterberging op te nemen in hun ontwerpen en meervoudig
ruimtegebruik na te streven zeals dat is gedemonstreerd in het gepresenteerde eindresultaat. In
ieder geval is het nodig dat ontwerpers en beleidsmakers afstappen van het idee om nieuwe
woongebieden af te schermen van het water en ver ender het waterpeil woningen realiseren. Het
gepresenteerde ontwerp laat zien dat door rekening mee te houden met hoge waterstanden een
stadsdeel evenzeer kan functioneren en op de langere termijn veiliger, duurzamer en goedkoper is
dan een woonwijk die alleen door een dijk wordt beschermd tegen het water, dat vroeg of laat toch
een keer over die dijk zal komen. Samenwerking tussen ontwerpers, beleidsmakers en andere
partijen is essentieel. Waterschappen denken bijvoorbeeld vaak puur technisch aangaande situaties
waarbij water en ruimtelijke ordening samengaan, terwijl het ontwerpers juist soms aan pragmatiek
ontbreekt en de nadruk teveel op esthetiek leg gen. Door beide partijen meer samen te laten werken
kunnen beide expertises worden gecombineerd, zodat praktische ontwerpen ontstaan die bovendien
zorgen voor ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. De nodige ruimte voor waterberging kan
zodoende word en gebruikt om andere functies aan elkaar te koppelen.
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Bijlage A - Randvoorwaarden EMAB-projecten
"

a

Openbare ruimte in een stad zou plaats moeten bieden aan diverse vormen van ruimtegebruik. Een
herbergzame stad is een stad die de bewoner en gebruiker een beeld geeft van de historische
continuiteit en de historische breu kvlak ken van die stad" (Van der Wouden, 1999, pp. 28-29).

Het project moet zijn gelegen op een locatie die is opgenomen in de "Limitatieve lijst met
locaties voor Experimenten met aangepaste bouwvormen", zoals vastgesteld door de
minister van VROM
De bouwactiviteit
Bouwactiviteit: een activiteit voor het oprichten van a lie soorten bouwwerken waarvoor een
vergunning vereist is (bouwvergunning, ontgrondingenvergunning, Wbr-vergun ning e.d.)
•
De bouwactiv iteit mag n iet in strijd zij n met overige bestaande wet- en regelgeving 1
•
De bouwactiviteit dient een uitvoering te zijn van een opgave voor de ruimtelijke
ordening, die past binnen het nationaal en provinciaal ruimtelijk beleid en die de steun
van het Rijk en de provincie heeft
•
De gemeente coordineert en steunt de vergunningsaanvraag
•
De bouwactiviteit moet op de locatie van de bouwactiviteit en als gevolg van een
genomen rivierverruimende maatregel een netto waterstandsverlagend effect
hebben
•
De mate waarin de ru imtelijke doelstelling wordt gerealiseerd, moet in verhouding
staan tot de rivierkundige win st die wordt behaald
De bouwactiviteit en het resultaat ervan mogen geen belemmering vormen voor
toekomstige rivierkundige ontwikkelin gen 2
•
Het resultaat van de bouwactiviteit dient zodanig te zijn dat de aanwezigheid van het
rivierwater hieraan een meerwaarde geeft en dat het is aangepast aan de
aanwezigheid van het rivierwater

In het derde essay, Pleinen, parken en boulevards, geschreven door M. Wagenaar, wordt onder
andere stilgestaan bij de leefbaarheid van de openbare ruimte in de steden. Het gaat er daarbij om
dat in veel steden in de wereld er stadsdelen zijn waar de leefbaarheid ernstig te wensen overlaat,
zoals in de banlieues van Parijs en andere "Latijnse" steden en in de binnensteden van Nederlandse
en Angelsaksische steden. De openbare ruimte is daar slechts een vaak gevaarlijke restruimte,
terwijl in de rijkere delen van de steden de openbare ruimte juist wel leefbaar is (Van der Wouden,
1999, pp.56-57). Voor Nederland geld aldus dat de meest leefbare stadsdelen aan de randen van de
steden liggen in de nieuwe wijken. Hier speelt ook mee dat daar voldoende veilige
speelmogelijkheden zijn, wat ook een bijdrage levert aan een goede open bare ruimte.

., De rivierverruimde maatregel
De rivierverruimende maatregel dient op kosten van de initiatiefnemer uitgevoerd te
•
word en
•
De rivierverruimende maatregel moet gelijktijdig met het resultaat van de
bouwactiv iteit gerea Ii see rd word en
•
De rivierverruimde maatregel moet op de locatie van de bouwactiviteit een zodanig
waterstandsverlagend effect hebben, dat met inbegrip van het resultaat van de
bouwactiviteit nog altijd een netto waterstandsverlagend effect optreedt

"De klassieke scheiding tussen de tijd van de baas en de eigen tijd, tussen stad en land, en tussen
publieke en private ruimten is in een periode van flexibilisering van de arbeid, van individualisering en
van een postindustriele diensteneconomie steeds minder van toepassing" (Van der Wouden, 1999,
p.82).

Toelichting: zoals de Wet beheer rijkswaterstaatwerken (Wbr), Woningwet, Wet Verontreiniging
Oppervlaktewater, Wet Ruimtelijke Ordening.
2
Toekomstige rivierkundige ontwikkelingen: o.a. geplande activiteiten in het kader van de PKB
Ruimte voor de Rivier of Integrale Verkenningen Maas, Maaswerken, Lange-Termijn-visie Ruimte
voor de Rivier.
1

Bron: Randvoorwaarden voor projecten, Bijlage bij brief: Definitieve lijst Experimenten
met aangepast bouwen, 1 april 2005, Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

Bijlage B -Analyse van passages uit "De stad op straat"
Het tweede essay in het boek is getiteld Gestalten van stedelijkheid en is van de hand van Van der
Wouden zelf. Een punt dat daarbij aan de orde komt is de constatering dat de aanslu iting tussen
vormgeving en stad op verschillende manieren mis kan gaan:
"In sommige gevallen is simpelweg een principe gevolgd, ofwel een stedenbouwkundige doctrine
(zoals in de Bijlmermeer) ofwel een economische doctrine, die de fantasieloze verzameling kantoren
en verkeersaders in veel steden voortbracht. Een levende stad is echter nooit alleen kunstwerk of
f abriek, maar altijd ook leefruimte en plaats van historisch en cultureel geheugen. Een levende

Hieruit valt op te maken dat het van belang is de geschiedenis van de stad en het omliggende
landschap in de open bare ruimte zichtbaar te maken. Ook het hanteren van meerdere vormen van
ruimtegebruik tegelijkertijd draagt bij aan de levendigheid.

De transformatie van de open ruimte naar openbare ruimte staat centraal in het vijfde essay,
geschreven door de auteu rs Z. Heme I en E. Van Uum en getiteld Open ruimte wordt open bare ruimte.
Hieruit zijn een aantal bru ikbare passages te halen die bruikbaar zijn voor het onderzoek. Ten eerste
is er de constatering dat het publieke gebruik van de ruimte door stedelingen reikt tot ver bu iten de
pleinen, straten en park en in de verstedelijkte gebieden. Ook de stadsranden en de groene open
ru i mten daa rbu iten doen zich steeds meer a Is "stedelij ke open bare ru i mte" geld en. Als reden
hiervoor geven de auteu rs de overgang van een industriele naar een postindustriele samenleving:

Open ruimte wordt dus steeds vaker openbare ruimte. Een tweede punt dat de auteurs in hun essay
naar voren halen is het feit dat het landelijke gebied de landbouwfunctie steeds meer verliest en als
het ware een idyllisch karaktergaat krijgen. Hem el en Van Uum verwoorden hetop deze manier:
"Volledige cultuurlandschappen warden zo geconsumeerd, waarbij de open ruimte in toenemende
mate wordt beleefd als openbare ruimte en vrijetijdsruimte wordt. Cultuurlandschappen vormen
daarmee in toenemende mate het verlengstuk van de stedelijke openbare ruimte ... ( ) ... In het
rivierengebied bijvoorbeeld, dat met zijn open vergezichten, brede rivieren, strangen en
uiterwaarden, dijken, stadjes en sluizen, beantwoordt aan de "toeristische blik" van veel stedelingen"
(Van derWouden, 1999, pp.82-85).
De auteurs merken op dat in dit cons um ptielandschap water zich wellicht het best laat inpassen. De
visuele aantrekkingskracht van water is groot, maar water laat zich recreatief ook goed gebruiken,
als viswater, zwemwater en toervaarwater. Als laatste wordt er in dit essay een opmerking gemaakt
over het gevoerde ruimtelijke beleid. Dit gaat steeds meer in de rich ting van een beleid dat de open
ruimte als geheel als open bare ruimte om vat, waarbij splitsing van functies niet langer bestaat. Ook
is er een trend waarneembaar van het opschalen van de openbare ruimte tot op regionaal niveau
(Van derWouden, 1999, pp.86, 89-91).
Het zesde essay is van de auteur W. Konijnenbelt en heeft de titel Van wie is de openbare ruimte?
Zoals de naam al doet vermoeden gaat het essay over wie de eigenaar is van de open bare ru imte.
Daarnaast komt ook de vraag aan bod v66r wie de open bare ruimte bedoeld is en wie er zeggenschap
over heeft. Een bruikbaar element is een opmerking over de vraag hoe om te gaan met openbare

ruimtes die in bezit zijn van private personen. Hiervoor wordt het begrip publiek-private
samenwerking (PPS) aangehaald. Hierbij bezit een private partij de openbare ruimte en bepaalt de
overheid nog altijd de bestemming, maar wordt er bij het beheer en gebruik van de ruimte ene
constructie bedacht waar zowel de private als de publieke partij vrede mee heeft (Van der Wouden,
1999, pp.99-100).
Essay nummer zeven heet De ruimte van de burger en is wederom door R. Van der Wouden zelf
geschreven . Er wordt geconstateerd dat de bewoners van de steden steeds minder binding met de
openbare ruimte hebben gekregen sinds de tijd dat de wallen werden geslecht. Daarbij is een
verschuiving opgetreden van representativiteit naar identiteit:
"Enigszins schematiserend zou gesteld kunnen warden dat in de publieke orde van de industriele
samenleving de kwestie van de representativiteit centraa/ stand - de vertegenwoordiging van socia/e
groepen in het openbare /even. In een postindustriele publieke orde staat daarentegen de kwestie
van de identiteit centraa/: in het openbare /even wordt gezocht naar zelfbevestiging en
zelfexpressie" (Van derWouden, 1999, p.114 ).
De auteur draagt verder een idee aan om mensen meer binding te laten krijgen met de openbare
ruimte in hun woon- en werkomgeving. Mensen wonen in een bepaald gebied en werken in een ander
en hebben dus meerdere plaatsgebondenheden. Van der Wouden pleit in die zin vooreen uitbreiding
van het burgerschapsbegrip, waarbij de soevereiniteit veel meer perdomein is geregeld. Hij stelt een
meervoudig burgerschap voor, waarbij mensen naast het standaardburgerschap ook bijvoorbeeld
een economisch burgerschap of cultureel burgerschap kunnen hebben. Op die manier krijgen ze
meer binding met hun dagelijkse omgeving en n iet alleen met hun woonomgeving (Van der Wouden,
1999, pp.122-123 ).
Het laatste essay dat zal worden aangehaald is het achtste. Het heet Stede/ijke Jandschappen en is
geschreven door J. Burgers. Hierin wordt de nadruk gelegd op enkele belangrijke maatschappelijke
ontwikkelingen die zich de afgelopen decennia hebben voorgedaan in de grote steden in de westerse
wereld. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot het ontstaan van verschillende soorten
postindustriele stedelijke landschappen (Van der Wouden, 1999, pp .127-142). Veel van deze
soorten openbare ruimtes kunnen elkaar overlappen, bovendien beoordeelt iedereen het soort
landschap op een andere manier. Hetgaat om de volgende landschappen c.q. open bare ruimtes:
• Geerecteerde ruimte: een stedelijk landschap met veel glazen kantoorkolossen die de skyline
domineren (Manhattanisering)
• Geetaleerde ruimte: uitgaansgelegenheden domineren het straatbeeld en schreeuwen om
aandacht.
• Geextaleerde ruimte: steden krijgen het karakter van pretparken (Disneylanization of
Eftelingisering), in de vorm van rosse buurten of coffeeshops die als attractie kunnen worden
bezichtigd . Ook zaken als oranje versierde straten en popconcerten in parken vallen
hieronder
• Geexposeerde ruimte: steden worden musea met veel mega-exposities en culturele
activiteiten en worden bedolven onder de toeristen
• Gekleurde ruimte: migranten vallen op door andere kleding en gebruiken, hebben specifieke
winkels en ontplooien specifieke activiteiten
• Gemarginaliseerde ruimte: er is sprake van polarisatie in de steden, met aan de ene kant de
hoogopgeleide middenklasse en aan de andere kant de armere mensen gevangen in oude
buurten

Bijlage C - Criteria voor ruimtelijke kwaliteit
1

2
3

4

5

6

7

Ruimtelijke diversiteit: hiermee wordt bedoeld dat de verschillen tussen stad en platteland
moeten worden geaccentueerd. Voor de bebouwde omgeving geldt dat er bundeling van
bebouwing in steden en dorpen dient plaats te vinden
Economische en maatschappe/ijke functionaliteit: verschillende functies, zoals wonen en
ontspanning, dienen elkaar niet te verdringen, maar behoren elkaar juist te versterken
Cu/ture/e diversiteit: er moet ruimte zijn voor een verscheidenheid aan culturele, recreatieve
en bewegingsactiviteiten. De historie moet naast technologische vernieuwingen duidelijk
zichtbaar blijven en waar mogelijk als inspiratiebron dienen . Het gaat onder andere om het
behouden en versterken van gebieden met een hoge cu ltuurhistorische waarde, het culturele
erfgoed en diversiteit in architectuur
Socia le rechtvaardigheid: voorkomen moet word en dat de steden verpau peren ten opzichte
van het platteland, de ruimtelijke omstandigheden moeten zodanig zijn dat iedereen een
gezond bestaan kan leiden
Duurzaamheid: het ruimtelijke systeem van steden en platteland moet duurzaam zijn, wil het
vitaal blijven in economische en sociaal-culturele zin. De ruimtelijke ordening dient voor een
veilige omgeving te zorgen
Aantrekkelijkheid: behoud van landschaps- en stedenschoon is een cultuu ropgave. Er is meer
aandachtnodig voorontwerp en inrichting van stad en land. Steden moeten bovenal mooi zijn
Menselijke maat: de inrichting van de ruimte moet passen bij de behoeften en de
belevingswereld van de burgers. De maatvoering dient zogezegd niet te groot te zijn. De
aanwezigheid van voldoende mooie openbare ruimten in de stedelijke centra is daarbij een
ken merkende gebiedskwaliteit

Bron: Vijfde Nata over de Ruimtelijke Ordening 2000/2020. Samenvatting Ruimte
ma ken, ruimte delen, 2001, Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke ordening
en Milieubeheer

Bij/age D - Eigenschappen van verkavelingsmodellen
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Bron: Ophetwater wonenII, 1995, Attika architecten
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Bijlage E - Eigenschappen van bouwstenen
Groot water:
~
Het fort: dit is een compacte variant, waarbij alle bebouwing in een object is geconcentreerd.
De openheid van het water wordt hierdoor ten volle wordt benut. Bewoners van de onderste
verdiepingen ervaren het wateroppervlak, terwijl bewoners van de hoge verdiepingen weids
uitzicht hebben. Parkeren kan in de onderste laag (ondergronds), de steigers en
voorzieningen zijn gemeenschappelijk . De dichtheid is 72 woningen per hectare, er zijn 108
parkeerplaatsen per bouwsteen en het percentage water bedraagt 60%
• Watertorens: deze zijn hoger en ranker als de forten en hebben dus een groter uitzicht per
woning. De torens kunnen worden ingezet als stedebouwkundige orientatiepunten, parkeren
vindt plaats op het land. De dichtheid is 60 woningen per hectare, er zijn 90 parkeerplaatsen
per bouwsteen en het percentage water bedraagt 60%
• Terpwoningen: deze variant bestaat uit een aantal kleine terpen met verschillende soorten
bebouwing, onderling verbonden met vaste steigers op hoge palen waaronder bootjes door
kunnen varen. Parkeren vindt plaats op de wal. De dichtheid is 30 woningen per hectare, er
zijn 45 parkeerplaatsen per bouwsteen en het percentage water bedraagt 50%
• Bloemen: elke woning heeft een waterkant en een beschermde bin nenkant, iedere woning
heeft een vrij uitzicht en de mogelijkheid tot waterterras. De variant bestaat uit een kern met
ruimte voor een speelmogelijkheid waaromheen de woningen liggen. De kern kan bestaan uit
een damwandring of de gehele bloem staat op palen, parkeren is mogelijk op het land. De
dichtheid is 24 woningen per hectare, er zijn 36 parkeerplaatsen per bouwsteen en het
percentage water bedraagt 60%
Poelen:
• De ritssluiting: door het vergroten van de waterranden liggen alle woningen aan het water.
Het gaat om drijvende woningen aan steigers en om oeverwoningen. Parkeren kan op eigen
terrein (oeverwoning) of op de wal (drijvende woning). De dichtheid is 25 woningen per
hectare, er zijn 38 parkeerplaatsen per bouwsteen en het percentage water bedraagt 50%
• Woon haven: het vergroten van oeverlengte gebeurt hier door de aanleg van zijtakken in de
vaart of de plas. De won in gen zijn georienteerd op een gemeenschappelijk nat binnengebied.
De woningen hebben een buitenruimte aan het water (op een doorlopende steiger) en een
tuin en parkeerplaats aan de landzijde. De dichtheid is 36 woningen per hectare, er zijn 54
parkeerplaatsen per bouwsteen en het percentage water bedraagt 20%
• Palenbuurt: alle objecten staan op hoge palen, waardoor het water onder de woningen blijft
doorstromen. Ontsluiting vindt plaats via een pier of steiger met een schiereilandje aan het
eind waarop kan worden geparkeerd. De dichtheid is 14 woningen per hectare, er zijn 20
parkeerplaatsen per bouwsteen en het percentage water bedraagt 60%
• Oeververlenging: deze variant heeft een kamstructuur, grond in de oever wordt weggegraven
en neergelegd als eilandjes voor de oever, met lage bebouwing erop. Hoge bebouwing en
parkeren is mogelijk op het land . De dichtheid is 58 woningen per hectare, er zijn 87
parkeerplaatsen per bouwsteen en het percentage water bedraagt 40%
• Damwandeiland: dit is een eiland dat door een damwand wordt begrensd met drijvende
woningen aan het eiland gelegen . Parkeren en voorzieningen kunnen op het eiland
plaatsvinden. De dichtheid is 24 won in gen per hectare, er zijn 36 parkeerplaatsen per
bouwsteen en het percentage water bedraagt 50%
• Waterblokken: het gaat om massieve bouwblokken, aan de buitenzijde omsloten door water
en een openbare buitenruimte met mogelijkheid voor parkeren aan de binnenzijde. De
dichtheid is 40 woningen per hectare, er zijn 60 parkeerplaatsen per bouwsteen en het
percentage water bedraagt 60%

•

Lijnen :
• Grachten: dit zijn gesloten bouwblokken met grachten ertussen (stedelijk karakter). De
ontsluiting vindt plaats op wegen Ian gs de gracht, de tu in en liggen aan de binnenzijde van de
blokken, parkeerplaatsen zijn gegroepeerd (of aan de binnenzijde). De dichtheid is 40
woningen per hectare, er zijn 60 parkeerplaatsen per bouwsteen en het percentage water
bedraagt 10%
• Sin gels: dit is ook een stedelijke verkaveling, waarbij water en groen grandeur geven aan het
profiel. De dichtheid is 32 woningen per hectare, er zijn 56 parkeerplaatsen per bouwsteen en
het percentage water bedraagt 10%
• Sloten: het gaat om lange wegen door het water met aan twee zijden won in gen. Het land is
opgehoogd met grond uit de sloten, de woningen hebben een achtertuin met land en water,
parkeren vindt plaats op eigen terrein. De dichtheid is 32 woningen per hectare, er zijn 48
parkeerplaatsen per bouwsteen en het percentage water bedraagt 20%
• Slagen: deze variant is vrijwel gelijk aan de sloten, maar met meer water. Woningen hebben
geen achtertuin, alleen water en staan gedeeltelijk op palen in het water. Parkeren is mogelijk
op het land . De dichtheid is 3 2 won in gen per hectare, er zijn 48 parkeerplaatsen per
bouwsteen en het percentage water bedraagt 40%
• Steigers: dit bestaat uit een orthogonaal stelsel van vaste of drijvende steigers, alleen
bedoeld voor langzaam verkeer. Drijvende woningen liggen aan de steigers en parkeren kan
op het land . De dichtheid is 54 woningen per hectare, er zijn 80 parkeerplaatsen per
bouwsteen en het percentage water bedraagt 80%
Bijzondere vormen:
• De woonbrug: dit is een eenzijdig bebouwde brug, waardoor er zowel vanuit de woningen als
vanaf de weg zicht op het water is. In het midden is de brug het hoogst en kunnen er boten
onderdoor. Parkeren vindt plaats op het land. Er zijn 26 woningen per hectare mogelijk, met
40 parkeerplaatsen
• De werf: hier worden de drijvende woningen gemaakt en van hier uit naar hun plek vervoerd.
Nadat de wijk voltooid is, kan het gebouw een supermarkt, havengebouw, kindercreche of
een andere voorziening worden
• Parkblok: dit is een element om het parklandschap in de wijk te realiseren. Binnen het blok
kan worden geparkeerd en erbuiten is groen. Er kunnen 35 woningen per hectare worden
gebou wd, met 52 parkeerplaatsen

Bron: Bouwstenen voor waterrijk, Een onderzoek naar waterrijke woonmilieus, 2002,
Attika architecten

Bijlage F - Eisen voor nieuwe oppervlaktewateren
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Eisen voor duikers bij nieuwe oppervlaktewateren:

Wanneer het water smaller is dan vijf meter is er een duiker van minimaal 60 cm nodig als deze rond is
of 50 cm bij 50 cm als deze rechthoekig is. Bij oppervlaktewater breder dan vijf meter moet de duiker
minimaal 80 cm in doorsnede zijn als deze rond is. Bij een rechthoekige duiker zijn de minimale
afmetingen in dat geval 70 cm bij 70 cm . Behalve voor de afmetingen van de duiker, zijn er ook
voorwaarden voor de positionering. De binnenonderkant van de duiker mag maximaal 10 cm boven
de onderwaterbodem liggen en de uiteinden moeten 20cm buiten de waterlijn reiken.

Bron: Breukelen, S. Van, e .a., Handreiking natuurvriendelijke oevers,
Hoogheemraadschap Rijnland, 2003

Bijlage G - Flora en fauna bij natuurvriendelijke oevers
l..Da«ifl

Open wate r
On diepe pl ekken

Flora
Ondergedoken waterplanten
(waterpest hoornblad)
Planten met drijfbladeren
(waterlelie, gele plomp)

Natte oever

Planten die in het water
wortelen (riet, lisdodde)

Droge oever

Ruigtekruiden
( w ilgenroosje)

Verder van de oever

Moeras- en ooibos (wilgen,
populi eren)

Fauna
Oevervrssen ( snoek,
netvoom)
Amfibieen (kikker,
salamander, waterinsecten
( waterkever kokeriuffer)
Waterinsecten (libel, haft),
oevervogels (waterhoen,.
blauwe reiaer)
Oevervogels (rietgors,
rietzanger), zoogdieren
( wezel watersoitsmu is)
Voge ls ( aalscholver,.
ooievaar), zoog dieren
C"bever hermeliin)

Bron: Breukelen, S. Van, e.a., Handreiking natuurvriende/ijke oevers,
Hoogheemraadschap Rijnland, 2003
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Bijlage H - Geo/ogisch-landschappelijke kaarten

La ndscha pstypen
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Bij/age I - Beleid voor Grave uit de Nata Ruimte

Eamomisch beleid

Geologle en rellefvormen

Natuur- en landschapsbeleid

Esdorpen op lage zandgronclen

Economl ch kerngebled

Esdorpen tn

N t onaal stede.hJk netwerk

uwwalfenlandsctiap

R1v1e1 kleilandschap

~-{~r{

I

Hoofdverb nd ingsas weg

Hede-ontglnnlngen

Hoofdverblnd ingsa$ spoor

Rlv1erteroen

Hoofdverbtnd ingsas water
Fluv1ariele zanden en gnnden

Toekoms 19 leidlngtrace
ondergronds

Deklandaherungen dlkker dan 2 m

.,

Smettwateraftelt1ngen met
spoel.z:andwaa1er

Ec:ologl che hoofdsttuctuur (EHS)

Zware nvterkle•-ahellmQen

Sterk verstedel1Jkl gebied

chte nvierldel-afzetttngen
Tektonlsche vorm; H

Landschapsonlw lkkel ngsgebled

r~ten

Te v rsterken verb1ndlngszone

Eroslevorm : R1v1erterrassen met
geulen

R1v1erverru1mende maatregelen

Ou n- of stull'zand

Vasthouden en bergen van water

Ovenoe soorten zand

Zoekgebled voor 11<15lt1ouden en
bergen van water

Lichte nv1erkle1 OP stroomruggen

'._ • •

Zware riv1erkte1 In kommen
Eerdqronden

JJ
I
1-i;-in
Grnndsoorte n e n bodemtypen

Podzolgronden

Water beleid

Voorkeursgebled noodoverloop

pl ....Jlll ., ) "''

Bijlage I - Beoordelingsmatrix

- -Mogel ijkheden en

£!!!!!!!.I ..... --Functies
\l/aterbergi ng

OcOJpatie

Recreatie

Naluurontw ikkeling

--

beperlcingen
Rivi erve"'1'Uimende
maatregel en
Binn endi jkse
w aterbel"'Qin q
Tweede
w aterkeri nosvsteem
Nabij binnendi jlcse
b e bouw in q s concentraties
Buitendijks g e legen
bouw I ocaties
Di chthei d va n d e
bebouwinq
Inbren gen water in de
bebouwing
Open houden van het
landschao
Versche i denheid aan
recreatievonnen
Berei l<baarheid van uit
w oonoebie den
Verbi ndi ngs zones lussen
naiu urge bie den
Nieuw in te p assen
naiu urgebie den
Inbren gen water in
naiu urqebie den
Naluur als verstert<er van
het I andsch....,

- -•

-

Tijdsaspect
~a <1

Hooa water

water

I

I

