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Hetzelfde water 

Hetzelfde water dat met stormgejoel 
En helse v/agen komt en wordt gevreesd, 
Is oak het water dat, sereen en koe/, 
De mensen van hun kwellingen geneest. 

Ons /age land aan zee is een groat lijf 
Met aderen, aorta's, bloedkanalen 
En al wat zich vertakt - een druk bedrijf 
Oat regelt dat we pijnloos ademhalen. 

Geen netwerk dat je ongestraft verbouwt. 
Het overstroomt bij elke prop meteen. 
Wordt het in een arterie te benauwd, 
Dan spatten duizend haarvaten uiteen. 

Elk lichaam is een tijde/ijke spans. 
Bepleister het geval met poederdons 
En kalk, van top tot teen, dan wordt dat lijf 
Sneller dan je tot tien telt droog en - stijf. 

Verwen de stroom die door je lichaam stuwt. 
Laat bloed, bekwaam getemd, de vrije loop. 
Bedenk - wie van de norse buien gruwt -

Oat oak een hart niet wordt geamputeerd 
Omdat het breken kan. Wie water keer 
Omdat het aanvalt doodt de biotoop 

Van al wat weerloos is en wordt bedreigd. 
Het lijkt we/ op een gordiaanse knoop. 

Het water ze/f, intussen, daa/t en stijgt. 

Gerrit Komrij 



VOORWOORD 

Met dit literatuuronderzoek wordt een eerste stap gezet in het 
traject van afstuderen. Met het afstudeerproject wordt mijn 
opleiding Bouwkunde, richting Urban Design&Planningaande 
Technische Universiteit in Eindhoven afgesloten. 

Het afstudeerproject heeft de titel 'Water, geen vijand maar 
vriend'. Hierin wordt de rol van waterproblematiek in het 
vakgebied van de stedebouwkunde onderzocht. 

lk heb water altijd al een interessant thema gevonden binnen 
de stedebouw. Water is heel divers. Aan de ene kant biedt het 
rust, ruimte en groen. Het is een plek waar men heerlijk kan 
ontspannen. Tegelijkertijd heeft het water ook een bepaalde 
aantrekkingskracht. We zitten, wandelen of fietsen graag 
langs het water. waardoor er aan de andere kant vaak veel 
levendigheid te vinden is, denk maar eens aan de vele terrassen 
langs de grachten. De kwaliteiten van het water blijven echter 
op veel plaatsen nog onbenut. 

Daa rnaast is de waterproblematiekeen zeer actueel onderwerp, 
de kranten staan er vol mee. Het water is daarmee een 'hot 
item' geworden. Voor mij biedt dit een mooie gelegenheid om 
met het water aan de slag te gaan. 

Eindhoven, 16 april 2008 

Annemieke Vrij 
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1. INTRODUCTIE 

1.1 PROBLEEMOMSCHRIJVING 

Water speelt een belangrijke rol in Nederland. In het begin 
vormde de aanwezigheid van water zelfs een voorwaarde voor 
het vestigen van een stad. Het vervulde als transportroute een 
belangrijke rol in de handel van een stad. Het water bracht de 
stad op deze manier economische voorspoed. 
Het water heeft echter ookeen tijd lang een ondergeschikte rol 
gespeeld in Nederland. Redenen hiervoor waren het verliezen 
van de transportfunctie en de problemen die ontstonden 
op het gebied van hygiene. De totale oppervlakte aan water 
verminderde drastisch. Het water verdween daarmee uit het 
zicht van de stad. 

De laatste jaren is water weer een 'hot item' in Nederland. 
In het nieuws en in de kranten wordt de dreiging van water 
onder de aandacht gebracht. Redenen hiervoor zijn het vaker 
voorkomen van wateroverlast en overstromingen. Zo brachten 
de hoogwaterstanden in l 993 en 1995 veel schade aan burgers 
en bedrijven. 

De waterproblematiek komt nog eens extra onder de 
aandacht door de klimaatverandering. De klimaatverandering 
zorgt voor stijgende temperaturen, meer neerslag en een 
stijgende zeespiegel. Dit heeft gevolgen voor het Nederlandse 
watersysteem. De waterstanden in de rivieren zullen hoger 
worden en de kans op overstromingen en overlast neemt 
daarom toe. De waterproblematiek wordt dus alleen maar 
groter. 

Men ziet inmiddels in data Ileen technische middelen niet meer 
voldoende zijn om de waterproblematiek aan te pakken. We 
moeten het water de ruimte geven, voordat deze het zelf 
inneemt. Water is echter niet de enige ruimtevragende functie, 
ook andere functies als natuur en woningbouw hebben ruimte 
nodig. De ruimte in Nederland is bovendien een schaars goed. 
Conflicten tussen verschillende ruimtevragende functies zijn 

Een bijkomend probleem is de scheiding van de verschillende 
disciplines. Dewaterbouwkunde richtzich a Ileen op het oporde 
houden van het watersysteem en de stedebouwku nd e richt zijn 
aandacht vooral op de vormgeving van hetwater. Zoontstaan er 
enerzijdsplannendiebijdragenaandewaterproblematiekmaar 
die geen oog hebbenvoor de vormgeving. Anderzijds ontstaan 
er plannen die wel de kwaliteiten van het water benutten, maar 
die niets bijdragen aan de waterproblematiek. 

daardoor niet te vermijden. Fig. 1.1 Probleemomschrijving in schema 



1.2 DOELSTELLINGEN 

De doelstellingen voor het literatuuronderzoek zijn: 

Hoofddoe/ste//ing 
Onderzoeken welke rol water(problematiek) in de 
stedebouwkunde vervult 

Subdoelstel/ingen 
- inzicht verkrijgen in de waterproblematiek van Nederland 
- onderzoeken hoe in het verleden met waterproblemen werd 
omgegaan 
- onderzoeken wat de stedebouwkunde momenteel bijdraagt 
aan de waterproblematiek 

1.3 LEESWIJZER 

Dit verslag bestaat uit een vijftal hoofdstukken. Er is gestart met 
een introductie op het thema water, waarin de problemen met 
betrekking tot ditthema word en beschreven. Daa rnaastzijn een 
aantaldoelstellingenvoorhetliteratuuronderzoekgeformuleerd. 
Vervolgens wordt In de volgende drie hoofdstukken onderzoek 
gedaan naar de invloed van de waterproblematiek op de 
stedebouwkunde. 

Het eerste hoofdstuk gaat in op de waterproblematiek. Wat 
is nou precies die waterproblematiek? En welke rol speelt de 
klimaatverandering daarin? Welke strategieen hanteert het 
waterbeleid? 

In hettweede hoofdstukwordt gekeken naarhoe in hetverleden 
met water(problemen) werd omgegaan. Wat kunnen we 
hiervan leren? De geschiedenis van de Nederlandse waterstaat 
en de vele typen watersteden word en daarbij in kaartgebracht. 
Daarna wordt gekeken naar in hoeverre de relatietussen water 
en stad gedurende deverschillende periodes van dewaterstaat 
is veranderd. 

In het derde hoofdstuk wordt onderzoek gedaan naar de 
aandacht voor water in de stedebouwkunde. Zien we de 
aandacht die het water in de kranten en in de media krijgt ook 
terug in hetvakgebiedvan destedebouwkunde? Zij n erbepaa Ide 
trends in water ontstaan? Bepaalde waterconcepten? En zijn er 
ook nieuwe strategieen ontwikkeld waarin water weer een 
volwaardige plaats krijgt in het stedebouwkundige ontwerp? 

Ten slotte volgt in het laatste hoofdstuk mijn visie op 
de problematiek. Welke uitgangspunten vloeien uit het 
literatuuronderzoek voort? Hoe moet de problematiek worden 
aangepakt?Verder zal in worden gegaan op de aanpak van het 
vervolgtraject. 

3 
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2. WATERPROBLEMATIEK 

Overal wordt gesproken over de klimaatverandering. We warden overspoeld met Live Earthconcerten en klimaatrapporten 
en ook de kranten staat er vol mee. Het is met andere woorden een enorme hype geworden. Men heeft het met name 
over de gevolgen van klimaatverandering en de invloed daarvan op het Nederlandse watersysteem. Men ziet in dat voor 
het aanpakken van de waterproblemen een nieuwe aanpak nodig is. Een aanpak die zijn weerslag zal hebben op de 
stedebouwkunde. 
In dit hoofdstuk wordt de waterproblematiek onderzocht. Eerst zal warden gekeken naar de klimaatverandering. Hoe groat 
is de dreiging nu eigenlijk? Wat kunnen we verwachten? Vervolgens wordt ingegaan op de waterproblematiek zelf. Waar 
bestaan de problemen uit en wat zijn de oorzaken daarvan? En tenslotte komt het nieuwe waterbeleid aan bod. 

2.1 KLIMAATVERANDERING 

Het klimaat lijkt vrij stabiel, toch verandert het voortdurend. 
Hetverandert enerzijdsdoorde i nvloed van natuurlijke factoren 
zoalsvulkaanuitbarstingen en hetverschuiven van continenten 
en zeestromen. Anderzijds verandert het sinds het midden van 
de 20e eeuw door menselijke activiteiten. De mens brengt extra 
broe i kasgassen in deatm osfeerdoordeverbra nd i ng van fossie le 
brandstoffenendatveroorzaakteenverdergaandeopwarming, 
het zogenaamde versterkte broeikaseffect. 

Om ons voor te bereiden op het veranderende klimaat, heeft 
het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) een 
voorspelling van het klimaat voor de komende eeuw gemaakt. 
Het voorspelt dat de wereldtemperatuur van 1, 1 tot 6,4 graden 
zal stijgen, de hevig heid van regenbu ienzal toenemen en dat de 
zeespiegel omhoog zal gaan met 18 tot 59 cm. 

Ookvoor Nederland zijn een aantal klimaatscenario's geschetst 
(zie fig. 2.3). Volgens het KNMI krijgt Nederland in de 21 e eeuw 
te maken met: 
-een stijging van de temperatuur vergelijkbaar met die van het 
wereldgemiddelde (1, 1tot6,4 graden) 
- verkorting van de duur van strenge winters 
- meer en intensievere neerslag in de winter 
- zwaardere buien in de zomer 
- langere periodes van droogte 
(KNMI 2008) 

De klimaatverandering zal grate en nog deels moeilijk te 
voorspellengevolgenhebben.Veleverschillendesectorenzullen 

erdoor worden be'invloed (zie fig. 2.2). Zo zullen er In de natuur 
groteveranderingenoptreden;debiodiversiteitzalveranderen, 
ecosystemen komen onder druk te staan. In de landbouw 
zullen hogere grondwaterstanden leiden tot een toename van 
de natschade voor de landbouw. En ook het transport over 
water komt in de problemen bij hoge en I age waterstanden. De 
gevolgenvan de klimaatverandering zullen dus in het hele land 
zichtbaar worden. 

De klimaatvera nderi ng heeftechtermet na megevolgenvoor het 
Nederlandse watersysteem. Door de intensievere regenval, de 
frequentebuien,delangeperiodenvandroogteeneenstijgende 
zeespiegel zullen de problemen in het huidige watersysteem 
sterk toenemen. 
De toename in neerslag zal leiden tot grotere afvoeren in 
de r,ivieren. Dit betekent dat de kans op overstromingen 
in de stroomgebieden zal toenemen. Ook zal er door de 
neerslagtoename sprake zijn van meer wateroverlast in zowel 
landelijke als stedelijke gebieden. Landelijke gebieden zullen 
la ngd urigeronderwater komen te staan en rioleren en grachten 
zullen vaker overstromen, omdat deze niet berekend zijn op 
meer waterafvoer. 
Daarnaast moet er rekening worden gehouden met lagere 
zomerafvoeren. De zomerafvoeren verminderen doordat de 
verdampingtoeneemtalsgevolgvandestijgendetemperatuur. 
Er is daardoor een grotere kans op droogte. Bovendien zal het 
zoutwater vanuit de zee verder de rivier indringen door de 
combinatie van lage afvoeren en een stijgende zeespiegel. 
(Klimaatportaal 2008) 



Fig. 2.1 Krantenartikelen 

Risico's door klimaatverandering 
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2.2 WATERPROBLEMATIEK 

Nederland werd in de afgelopen jaren meerdere malen 
geconfronteerd met wateroverlast, overstromingen van 
rivieren en langdurige regenval. Dit leverde aanzienlijke schade 
op voor burgers en bedrijven. Zo dreigden In 1993 en 1995 de 
rivierdijken door te breken na onverwacht hoge rivierafvoeren. 
De overlast was groat, ruim 200 duizend mensen moesten 
geevacueerd warden. En in 1998 leidde een hevige regenval 
tot flinke schade. Polders moesten onder water warden gezet 
om zo dijkdoorbraken bij steden en dorpen te voorkomen. En 
meer van dit soort situaties hebben zich in Nederland en oak 
daarbuiten afgespeeld. (auteur onbekend 2000: 19) 

Deze situaties hebben tot de vraag geleid of Nederland zijn 
waterhuishouding wel op orde heeft en of Nederland wel 
voldoendevoorbereid is op deveranderingen in het klimaat. De 
Commissie Waterbeheer 21 e eeuw we rd ingesteld om advies 
uit te brengen over de waterhuishoudkundige inrichting van 
Nederland.Omadviesuittekunnenbrengendeeddecommissie 
onderzoek naar de problem en in de waterhuishouding en naar 
de oorzaken van deze problemen. 
(Ministerie van V&W 2000: 5) 

2.2. 1 Problemen in de waterhuishouding 
Pieterse (in S&RO 2003: 74) verdeelt de problemen in de 
waterhuishouding in viergroepen:veiligheid, overlast, droogte 
en kwaliteit. 

Fig. 2.4 Overstroming 

Vei/igheid 
De kans dat de maximumcapaciteit van rivieren wordt 
overschreden wordt grater door de combinatie van hogere 
afvoeren en hogerezeespiegelstanden. Dit betekent datde kans 
op overstromingen toeneemt en daarmee komt de veiligheid 
van deze gebieden in gevaar. Bovendien is het risico (risico = 
kans x effect) toegenomen, doordat de waarde van de achter 
de dijk liggende gebouwen en economische bedrijvigheid is 
gestegen. 
Er zijn verschillende mogelijkhedenom het overstromingsrisico 
te verkleinen. Het betreft zowel technische als ruimtelijke 
maatregelen, bijvoorbeeld het verhogen van dijken en kades 
of het maken van ruimte voor de rivier door het uitgraven van 
uiterwaarden en het aanleggen van bypasses. 

Over/a st 
Het huidige watersysteem is niet bestand tegen de verwachte 
toename van extreme buien. Het water kan onvoldoende 
warden opgevangen en kan nietop tijd warden afgevoerd. Het 
gevolg is dat er meer wateroverlast zal plaatsvinden. Riolen 
zullenvakeroverstromen,grachteninoudebinnenstedenzullen 
vaker overlopen, etc. 
Erzijn verschillende maatregelen mogelijkom dewateroverlast 
tegen te gaan. Deze maatregelen hebben tot doel het water 
langervast te houden en meerbergingscapaciteiten te oreeren. 
Voorbeeldenvan maatregelen zijn: hetverbredenvan sloten en 
be ken, hetverhogenva n kades, heti n richtenva n in u ndatiepolders 
en het aanleggen van waterbergingsgebieden. 

Droogte 
In de zomer is er in grate delen van Nederland sprake van 
watertekort, zowel tekorten in het oppervlaktewater als 
tekorten in het grondwater. Door de klimaatveranderingen zal 
de droogte verder toenemen. Dit betekent grate schade voor 
met name de landbouw, maar oak de scheepvaart zal hinder 
ondervinden van de lage waterstanden in de zomer. 
Mogelijke oplossingen voor het droogteprobleem zijn: het 
langer vasthouden van water door minder te onttrekken, meer 
water infiltreren en het bergen van watertijdens natte perioden 
voor gebruik in droge perioden. 

Kwa/iteit 
Door de toenemende welvaart en bevolkingsdruk is de 



waterkwal iteit sterkachteru it gegaan. Va naf deja ren '70 werden 
daarom waterzuiveringsinstallaties aangelegd, mestnormen 
ingesteldenwerdenwaterbodemsgezuiverd.Dewaterkwaliteit 
is daardoor sterk verbeterd. De laatste jaren er echter sprake 
van een stagnatie in kwaliteitsverbetering. De concentratie van 
verscheidene stoffen ligt in de meeste Nederlandse wateren 
boven de maximaal toelaatbare risiconorm. Er zullen daarom 
nieuwe maatregelen moeten word en getroffen om de kwaliteit 
van het water te verbeteren. 
Een ander probleem is de verzilting van het (grond)water. 
Verzilting levertschade aan de land-en tuinbouwen de natuur. 
De verzilting neemt toe door de combinatie van een stijgende 
zeespiegel, bodemdaling en I age zomerafvoeren, waardoorde 
doorspoeling van zoet water afneemt. Een mogelijke oplossing 
is het aanleggen van extra stuwen en dam men. 

2.2.2 Oorzaken van de waterproblematiek 
De Commissie Waterbeheer 21 e eeuw stelt in haar advies 
(2000) vast dat het het huidige watersysteem het water niet 
meer voldoende kan vasthouden en bergen. Dit heeft te maken 
met de technische beheersing van het water en de ruimtelijke 
ontwikkeling van Nederland. 
Het waterbeheer van de 20e eeuw is gebaseerd op het 
beheersen van water. Technische ingrepen zorgen ervoor 
dat het water gecontroleerd en snel kan worden afgevoerd. 
Door dit systeem van snel afvoeren hebben de lager gelegen 
gebieden vaak te maken met wateroverlast en is er in per.ioden 
van droogte geen water beschikbaar. Het water moet dan van 
elders warden teruggeleid . 
De ruimtelijke ontwikkeling van Nederland brengt het 
watersysteem nog verder in de problemen. Woonlocaties, 
bedrijventerreinen, intensieve landbouw en infrastructuur 
warden op plaatsen ontwikkeld, die vanuit het oogpunt van 
verstandig waterbeheer verkeerd zijn gekozen. Er is daardoor 
steeds minder ruimte beschikbaar om water (tijdelijk) te 
bergen. 

De problemen in de waterhuishouding van Nederland worden 
nag eens versterkt door een drietal ontwikkelingen. Pieterse 
(in S&RO 2003: 72-74) noemt de klimaatverandering en 
bodemdaling. Daarnaast speelt ook de verstedelijking een rol. 
Zoals al eerder vermeld, zorgt de klimaatverandering voor 
een stijging van de zeespiegel, meer en extremere regenval 

en drogere zomers. Dit heeft gevolgen voor de veiligheid, de 
overlast en de kwaliteit van het water. 
Ook de bodemdaling draagt zijn steentje bij aan de 
waterproblematiek. Het gaat hierbij om een combinatie van 
tektonischedaling,delfstofwinningenoxidatievanveenbodems 
(inklinking).lnklinkingisgrotendeelshetgevolgvandeintensieve 
drainage van landbouwgebieden. 
Delaatsteoorzaakvandewaterproblematiekisdeverdergaande 
verstedelijking. Het bebouwde oppervlak is in de laatste jaren 
enorm gestegen. Door het grote percentage 'versteend' 
oppervlak, kan het water op veel plaatsen niet de grond 
inzakken. Er ontstaan op deze manier steeds minder plekken 
om het water in de grand vast te houden. Steeds meer water 
moet daardoor in riolen worden. opgevangen. 

Fig. 2.5 Bodemdaling 
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2.3 WATERBELEID 

De Commissie Waterbeheer gee ft aan dat het watersysteem nu 
en voor de toekomst niet op orde is.Zonderverdere inspanning 
zal onder invloed van klimaatverandering en bodemdaling, de 
veiligheid af en de wateroverlast toenemen. Er is daarom een 
nieuweaanpakinhetomgaanmetwaternodig.Eenaanpakwaarin 
rekeningwordtgehoudenmetdetoekomstigeontwikkelingen. 
Met behulp van de Commissie is zo het waterbeleid van de 21 e 
eeuw tot stand gekomen. Het nieuwe waterbeleid gaat uit van 
een nieuweaanpakvoorveiligheid en wateroverlast. Deaanpak 
bevat de volgende drie kernpunten (Ministerie van V&W 2000: 
27-33): 

1. Anticiperen in pl a a ts van reageren. Het kabi netwil a ntici peren 
op toekomstige ontwikkelingen, zoals klimaatverandering, 
bodemdaling en bevolkingsgroei, in plaats van reageren 
op incidenten. Het is immers de taak van de overheid om 
ook zonder ramp of schade preventief beleid te voeren om 
toekomstige problemen te voorkomen. De veiligheid dient ten 
alletijden gewaarborgd teblijven en de kansopoverstrom in gen 
en wateroverlast mag niet toenemen. Bovendien is het nu nog 
mogelijk om maatregelen tetreffen, waarvoor straks misschien 
de ruimte zal ontbreken. 

2. Meer ruimte naast techniek. Voor de aanpak van veiligheid 
en wateroverlast is een goede mix van ruimtelijke en technische 
maatregelen noodzakelijk, waarbij het kabinet de voorkeur 
geeft aan het altijd bezien van ruimtelijke maatregelen, naast 
technische. 

3. Verantwoorde/ijkheden niet afwente/en. Heth uid ige systeem 
van waterbeheer kentvele mogelijkhedentot afwenteling. Zo is 
het vaak verleidelijk om in tijden van veel water, het water zo 
snel mogelijk af te voeren. Dit levert echter problemen op in de 
benedenstroomsgelegenregio's.Deproblemenwordenopdeze 
manieralleenmaarverplaatst..Alsuitgangspuntvoorhetnieuwe 
waterbeheergeldtdaa rom geen afwenteling in h etwatersysteem 
zelf,even mi nva n bestuurlijkeverantwoordel ij kheden en van de 
kosten. 

De Commissie Waterbeheer 21 e eeuw (2000) voegt daar nog 
een aantal uitgangspunten aan toe: 

4. Water a/s bondgenoot. Het water wordt vaak alleen als een 
bedreiging gezien. Men spreekt over onveiligheid, overlast 
en schade. Water is echter ook onmisbaar. Het heeft vele 
kwaliteiten en de aanwezigheid ervan kan grote voordelen 
opleveren, denk bijvoorbeeld aan de natuur, het toerisme en 
de scheepvaart. Het beleid wil daarom ook de kansen die het 
water biedt voor nieuwe ontwikkelingen in bee Id brengen. Het 
water is niet alleen een vijand, maar ook een vriend. 

5. De drietrapsstrategie (zie fig. 2.6). Om veiligheid te creeren 
en schade door wateroverlast en droogte te voorkomen, 
kiest het kabinet voor de drietrapsstrategie 'vasthouden, 
bergen en afvoeren'. Dit houdt in dat neerslag in de eerste 
plaats zo lang mogelijk wordt vastgehouden in de bode:m en 
in het oppervlaktewater. Wanneer dit niet !anger mogelijk 
is, wordt het water tijdelijk geborgen in daarvoor bestemde 
waterbergingsgebieden.Pasalsookdiemogelijkheidvolledigis 
benut, wordt het overtollige water afgevoerd. 

6. Ruimte voor water. De mogelijkheden voor water zijn sinds 
het midden van de 20e eeuw sterk i ngeperkt. Dit heeft te ma ken 
met het feit dat steeds meer ruimte aan het wateronttrokken is 
en met het intensiverenvan hetgrondgebruik. Hetwaterbeleid 
moet daarom zorgen voor meer ruimte voor water. Het beleid 
richt zich enerzijds op het behouden van de bestaande ruimte, 
anderzijds op het creeren van nieuwe ruimte voor water. De 
commissiebenadruktdatruimtevoorwaternietalleenbijdraagt 
aan een beter waterbeleid, maar ook kansen biedt voor een 
betere inrichting van steden, voor natuurontwikkeling, voor 
recreatie, etc. 

7. Meervoudig ruimtegebruik. Naast water vragen ook andere 
functies om ruimte. Om in de schaarse ruimte van Nederland 
verschillende functies de ruimte te kunnen geven, pleit het 
waterbeleidvoormeervoudigruimtegebruik.Decommissieziet 
opdiverseplaatsenmogelijkhedenruimtevoorwatertekoppelen 
met andere functies. In steden kan bijvoorbeeld het water 
word en gecombineerd met stedel ijke functies ( wonen, werken, 
etc) en in het landelijk gebied kan water word en gekoppeld aan 
natuur en recreatie. De combinatie met andere functies levert 
zo nietalleen een bijdrageaan een beterwaterbeleid, maarook 
aan de ruimtelijke kwaliteit van Nederland. 



Verder stimuleert het nieuwe waterbeleid het gebruik van de 
watertoets. De watertoets is een middel dat ervoor zorgt dat 
water ten alle tijden een plaats krijgt in het stedebouwkundige 
plan. De watertoets wordt verplicht gesteld bij besluitvorming 
over grootschalige en/of ingrijpende locatiebesluiten. In de 
watertoets warden de kwantitatieve en kwalitatieve gevolgen 
voor het watersysteem onderzocht. Bij negatieve gevolgen op 
het watersysteem dienen compensatiemaatregelen te worden 
getroffen. 
(Ministerie van V&W 2000: 43, 45) 

V~ 1 tttoud " Berg n Aifvoc.rcn 

Fig. 2.6 De drietrapsstrategie 
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2.4 TOT SLOT 

lnmiddels kan met zekerheid gezegd worden dat de 
klimaatverandering in de komende jaren gevolgen zal hebben 
voor Nederland en dan met name voor het Nederlandse 
watersysteem. Het is dus terecht dat hier alle aandacht aan 
wordt geschonken. We moeten echter niet vergeten dat 
Nederland een land is dat bekend staat om zijn strijd tegen het 
water. Eeuwenlang zijn er bedreigingen geweest, eeuwenlang 
heeft men 'gevochten' tegen het water. Een dreiging van water 
is dus niet iets nieuws. Desalniettemin dient er rekening te 
worden gehouden met de dreiging van het water. We moeten 
vooruitdenkenennualinspelenoptoekomstigeontwikkelingen. 
Het aanpassen van het watersysteem kost immers jaren de tijd. 

De hype is misschien ook wel nodig om Nederland wakker 
te schoppen. In het verleden werd er namelijk pas actie 
ondernomen, na het geschieden van een ramp. Met de hype 
worden de dreigingen van het water weer onder de aandacht 
gebracht, waardoorerwellichteerder actieondernomen wordt. 
Op deze manier kan een ramp voorkomen worden. 

De hype maakt Nederland en haar inwoners weer bewust 
van het feit dat we een waterland zijn en dater ten alle tijden 
gestreden moet worden tegen het water, ook in een tijd als 
deze, waarin de techniek zich hoog heeft ontwikkeld. Het is 
duidelijk data Ileen technische middelen niet meer voldoende 
zijn. Men zal daarom met een nieuwe aanpak moeten komen. 
Hetwaterbeleid heeftal een stap in degoede richting gezetvoor 
deze nieuwe aanpak. In de komende hoofdstukken probeer ik 
deze aanpak verder aan te scherpen en aan te vullen. 
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3. HISTORIE WATER 

Er wordt wet eens gesuggereerd dat de relatie tussen water en stad in de laatste jaren ver te zoeken is. Is deze suggestie 
waar? Om iets te kunnen zeggen over deze relatie moet men eerst weten hoe die relatie is geweest en waardoor die is 
beinvloed. In dit hoofdstuk wordt daarom onderzoek gedaan naar de geschiedenis van de Nederlandse waterstaat. Hoe 
werd in het verleden omgegaan met het water? Daarna worden de verschillende watersteden onder de loep genomen. 

3.1 GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE WATERSTAAT 

Door de geschiedenis van de Nederlandse waterstaat te 
bestuderen, kunnen we nagaan hoe er in het verleden werd 
omgegaan met water. De omgang met het water werd 
grotendeelsbepaalddoordeaanwezigekennisendestandvande 
techniek.Dooreengroeiendekennisentechnischevooruitgang 
is de houding ten opzichte van het water gedurende de jaren 
vaak veranderd. De vorm van de steden en hun watersystemen 
werd be"invloed door deze houding. 

3.1.1 Schema van de Nederlandse waterstaat 
Sociaal geograaf en historicus van der Ham (2002: 31) 
onderscheidt verschillende fasen in de geschiedenis van 
de Nederlandse waterstaat: de natuurlijke waterstaat, de 
defensieve waterstaat, de offensieve waterstaat, de vroeg 
manipulatieve waterstaat, de manipulatieve waterstaat en de 
adaptief manipulatieve waterstaat. Op de volgende pagina's is 
een schema te vinden, waarin de verschillende fasen worden 
behandeld. Per fase wordt ingegaan op de factoren die de 
omgang met water hebben be'invloed. Dit zijn: 

de strijd tegen het water 
de houding ten opzichte van het water 
maatschappelijke invloeden 
de stand van de techniek 
het ontwerp van de stad 

Voor de totstandkoming van dit schema isgebruik gemaaktvan 
de volgende bronnen: Bosch 1998, Hooimeijer 2007: 7-36 en 
Slot 1993. 

3.1.2 Lessen uit het verleden 
Nederland kent. zoals we in het schema hebben kunnen zien, 
een lange traditie in het omgaan met water. Wat kunnen we 
hiervan leren? De lessen van Fransje Hooimeijer (2007: 36-38) 
zullen hieronderworden aangevuld met een aantal conclusies, 
die voortkomen uit het schema. 

Als we kijken naar de perioden van de natuurlijke en defensieve 
waterstaat. dan zien we een grote samenhang tussen de stad 
en het watersysteem. Dit heeft alles te maken met de grote 
flexibiliteit die men in die periode bezat. Het was je eigen 
verantwoordelijkheid om te zorgen dat je kon won en op droge 
grond. Deze flexibiliteit is grotendeels verdwenen. 

lndeoffensievewaterstaatisersprakevanvooruitgang:groeiende 
steden en een groeiendewelvaart. Van deze periode kunnen we 
leren dattechnischeontwikkeling in combinatie met kenniseen 
voorwaarde is voorvooruitgang en economische bloei. Zowerd 
het door de ontwikkelde kennis en techniek mogelijkom grote 
stukken land bouwrijp te maken, ook gebieden met een zeer 
natte ondergrond. Op deze manier konden de steden verder 
groeienopdeomliggendenattegrond.Tegelijkertijdwordtmen 
vanaf deze periode ookzeer afhankelijkvan detechniekom zich 
tekunnenbeschermentegenhetwater.Destadwerdafhankelijk 
van de dijken, een doorbraak betekende grote schade. 
Verder wordt in deze periode het water niet meer alleen als 
een bedreiging beschouwd, maar ook als zeer nuttig. Het 
water werd uitgebuit voor verschillende doeleinden. Zo 
werd het water van groot belang als handelsroute. Er werden 
nieuwe kanalen gegraven om de bereikbaarheid van steden 
over het water te vergroten. Dit trekvaartnetwerk bracht 
economische voorspoed. Daarnaast werd het water benut als 
verdedigingsmiddel. Bij de verschillende vestingsteden werd 
eenomsingelendegrachtaangelegdvoordebeschermingtegen 
vijanden. Op deze manier werd de aanwezigheid van water als 
een groot voordeel gezien. 

Dat de samenhang tussen technische ontwikkeling en kennis 
van de ondergrond belangrijk is voor vooruitgang, kwam ook 
tot uitdrukking in de opleiding van ingenieurs tijdens de vroeg 
manipulatievewaterstaat. De ingenieurs werden opgeleid met 
een wetenschappelijke benadering, met kennis van wiskunde 
en natuurkunde. Men vergaarde kennis over onder andere het 



bouwen op natte gronden en het bouwen van dijken. 
De steden uit de vroeg manipulatieve waterstaat laten de 
integratie van verschillende stedelijke opgaven zien. Een 
voorbeeld waarin deze integratie goed naar voren komt is 
het Rotterdamse Waterproject. Het project combineert de 
wateropgave met de open bare ruimte en met een woonmilieu 
voor de gegoede burgerij. Het integreren van verschillende 
opgaven is in deze periode nog redelijk eenvoudig doordat 
het stedebouwkundige ontwerp nog in handen ligtvan een en 
dezelfde persoon. Bovendien was de stad in dietijd nog minder 
complex. Desalniettemin vormt dit project een goed voorbeeld 
van hoe we de verschillende stedelijke opgaven kunnen 
combineren met de wateropgave. 

Tijdens de manipulatieve waterstaat verandert de houding 
ten opzichte van het water drastisch. Het water verliest zijn 
transportfunctie en het veroorzaakt hygienische problemen 
in de stad. Het water wordt als afvalproduct beschouwd. Met 
als gevolg, het verdwijnen van het water uit het zicht van de 
stad: singels en grachten worden gedempt en een groot deel 
van het watersysteem komt onder de grond of aan de rand van 
wijken te liggen. Hetoppervlakaan watervermindert daardoor 
drastisch. Nu doen zich juist in de wijken, die in deze periode 
zijn ontstaan, waterproblemen voor. 
In deze periode ontstaat de segregatietussen de civieletechn iek 
en de stedebouwkunde. Ze ontwikkelen zich tot aparte 
disciplines. H ierdoorontstaateen scheid ingtussen kenn isva n de 
ondergrond, hetwatersysteem en devaardigheid om te komen 
tot een goed stedebouwkundig ontwerp. Het water verdwijnt 
daarmee als ontwerpinstrument voor de stedebouwkundige. 
De huidige problemen hebben te maken met deze scheiding. 
De scheiding is een belangrijke reden voor het ontbreken van 
integratie tussen verschillende stedelijke opgaven. 

In de laatste fase, die van de adaptief manipulatieve waterstaat, 
ontstaan nieuwe problemen die het gevolg zijn van de 
veranderingen in het klimaat. Het eenvoudig manipuleren van 
water met behulpvan technische middelen is niet meergenoeg 
om deze problemen aan te pakken. Men zal anders met het 
waterom moeten gaan en daar is een cu ltu u romslag voor nod ig. 
Het eeuwige vertrouwen in de techniek als oplossing voor alle 

waterproblemen moet worden losgelaten. Er is daarom een 
nieuweaanpaknodig, een aanpak waarin waterweereen plaats 
krijgt in de stad. 
Vanaf de jaren '70 van de vorige eeuw zien we een verandering 
optreden in het omgaan met water. Water en cultuur worden 
onderdeaandachtgebracht.Hetwaterwordtgeherintroduceerd 
in de stedebouwkunde en daarmee wordt het oer-Hollands 
talent hersteld. Het gaat niet meer zozeer om de strijd tegen 
het water als wel die om het water. Daarbij speelt naast de 
kwantiteit ook de kwaliteit van water een grote rol. Dit is het 
begin van een nieuwe toekomst, waarin water weer zijn plek 
krijgt. 
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NATUURLIJKE WATERSTAAT DEFENSIEVE WATERSTAAT OFFENSl1EVE WATERSTAAT 

DEFINITIE 

na-tuur·lijk de·fen·sief of.fen·sief 
1. door de natuur voortgebracht of gevormd 1. verdedigend 1. aanvallend 

PERIODE 
tot circa 1000 1000- 1500 1500 - 1814 

STRIJDTEGEN HETWATER 

·begin van de strijd tegen het water •'de Grote Ontginning': grootschalige • grootschalige landexploitatie 
• kenmerken landschap: kustvorming, jonge veenontginningen voor het winnen van turf • landaanwinning door offensieve bedijkingen 
duinen, dikke veenlagen, woeste gronden ·de aanleg van kanalen voor het vervoeren ·de aanleg van kribben om landaanwinning te 
• onbedijkte rivieren die vrij meanderen van turf bevorderen 
• wilde, natte natuur • gevolgen van verveningen: bodemdaling 
• natuur heerst over cultuur (inklinking) en het ontstaan van (veen)plasser • het waterverzet wordt verbeterd door de 

• het grondgebied bestond uit plassen en toepassing van molens 
moerassen • de eerste droogmakerijen 
• landverlies door overstromingen • het ontstaan van polders 

·dating van het maaiveld (inklinking) 
• voor het in cultuur brengen van land 
werden defensieve dijken, dammen en • veel overstromingen en dijkdoorbraken in 
uitwateringssluizen aangelegd het rivierengebied 

• lokale dijken word en aaneengeregen tot een 
• voortdurende strijd tegen wateroverlast in dijksysteem 
het rivierengebied • onvolkomenheden in de rivieren 
• het overtollige water werd m.b.v. belemmerden de afvoer van het water 
afvoerkanalen (weteringen) in de rivier ·de verdeling van het water over de 
geloosd verschillende Rijntakken was een groot 

probleem 
·de afvoercapaciteit van rivieren verbeterde 
door de aanleg van kribben en door talloze 
bochtafsnijdingen 
·de aanleg van overlaten 

• het ontstaan van het trekvaartnetwerk 
·de aanleg van de eerste waterlinie 

HOUDING T.O.V. HETWATER 
Het accepteren van water Het beschermen tegen water Het verzetten tegen water 

18 



VROEG MANIPULATIEVE MANIPULATIEVE WATERSTAAT ADAPTIEF MANIPULATIEVE 
WATERSTAAT WATERSTAAT 

I 

I 

ma·ni·pu·la·tie adap·tief 
1. het toepassen van kunstgrepen 1. zich aanpassend 
2. het ongemerkt be·invloeden 

1814-1886 1886- 1990 1990 - nu 

·de toepassing van stoommachines ·de totstandkoming van de Zuiderzeewerken • klimaatverandering: temperatuurstijging, 
·de mogelijkheden voor afwatering namen (1891-1875) stijgende zeespiegel en meer neerslag 
toe door het gebruik van gemalen • 1953 het Deltaplan • nieuwe problemen als gevolg van de 
• bodemdaling (klink) • verkorting kustlijn klimaatverandering: toenemende verzilting, 

• 1958 de Deltawet: alle zee- en rivierdijken verdroging, hogere rivierwaterstanden 
• grote overstromingsrampen moeten op deltahoogte worden gebracht • slechte water- en bodemkwaliteit 
• verbeteren van rivieren: herstellen van • bodemdaling 
vaargeulen, nieuwe riviermondingen, etc. • grote waternoodrampen in 1916 en 1953 
·de waterkeringen werden versterkt door • verbetering van de waterbeheersing door • hoge rivierwaterstanden in 1993 en 1995 
o.a. het verhogen van bestaande dijken technische vooruitgang • een van de prioriteiten is de bescherming 
·de aanleg van nieuwe waterwerken (o.a. • bescherming tegen overstromingen wordt tegen overstromingen 
sluizen) verbeterd • dijkverhogingen 

• voltooiing van rivierverbetering: sluizen, • ruimte voor de rivier 
• een aantal grote droogmakerijen, stuwen, bochtafsnijdingen, afgraven • het maken van internationale afspraken 
bijvoorbeeld de haarlemmermeer uiterwaarden 
·de aanleg van kanalen (bijv. noordzeekanaal • centraal staat niet zozeer de strijd tegen als 
om de waterinfrastructuur en de • niet alleen strijd tegen het water maar ook wel die om het water 
bereikbaarheid te verbeteren om het water • aandacht voor zowel de kwantiteit als de 

• watervervuiling, verzilting, verdroging kwaliteit van het water 
• aandacht voor waterhuishouding • het water wordt in grote mate beheerst 
• zorg om zowel de kwantiteit als de kwaliteit • een integrale benadering van het water 
van het water ·de Nota Waterhuishouding wordt gevolgd 
• 1968 (Eerste) Nota Waterhuishouding door vele andere beleidsnota's 

·water is niet alleen een vijand maar ook een 
·de verbetering van de ontwatering leidt tot onmisbare vriend 
een versnelde bodemdaling (klink) 
• een kunstmatig watersysteem, waarover 
men volledige controle heeft 

I 

Het beheersen van water Het manipuleren van water Het aanpassen aan water 
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NATUURLIJKE WATERSTAAT DEFENSIEVE WATERSTAAT 

MAATSCHAPPELIJKE INVLOEDEN 
·de bewoners waren op zichzelf aangewezen • invoering van stadrechten 

STAND VAN DE TECHNIEK 

·de techniek speelt nog geen rol 

• bloei van de handel in steden 
• steden groeien 
·in de steden concentreert zich de kennis 

·de sociale samenhang versterkt door het 
gezamenlijkzoekennaaroplossingentegend• 
dreiging van het water 
·men ziet in dat het water beter 
georganiseerd bestreden kan warden 

·de zorg van de plaatselijke of regionale 
waterstaat was toevertrouwd aan lokale 
en regionale organen (later waterschappen 
genoemd) 
• het ontstaan van water- en 
hoogheemraadschappen in de steden 

·de techniek komt op gang 
·de ontwikkeling van nieuwe technieken 
ter bestrijding van het water, zoals dijken, 
dammen en sluizen 

OFFENSIEVE WATERSTAAT 

• de oprichting van de Republiek der Zeven 
Verenigde Nederlanden (1579) 
• gedurende de Franse overheersing (1795-
1813) warden centraal georganiseerde 
overheidsstructuren het Nederlandse bestel 
eigen gemaakt 
·de 8ataafse Republiek (1795-1805) 
• geboorte van de Rijkswaterstaat (1798) 
·Nederland werd een eenheidsstaat (1798) 

voortschrijdende maatschappelijke 
eenwording, gezamenlijke besluitvorming 
·men ziet in dat de wateropgave van natioaal 
belang is 

• 1813 de onafhankelijkheid van Nederland 
• het ontstaan van de poldercultuur 

·de Gouden Eeuw: economisch hoogtepunt 
• groeiende steden 
• de Hollandse Renaissance: de bloei van 
wetenschap, techniek en kunst 
• in de grate steden vond de opbouw van 
kennis en de ontwikkeling van techniek plaats 
• steden waren afhankelijk van de techniek om 
zich te beschermen tegen het water 

·de vorming van waterschappen 
• het waterschap hield zich bezig met de 
waterstaatszorg in een bepaald gebied 

• voortgaande technische ontwikkelingen 
·de bouw van windmolens 

• de kennis groeit: o.a. in grondmechanica 
• de deskundigheid in het omgaan met natte 
slappe grand groeit 



VROEG MANIPULATIEVE 
WATERSTAAT 

• 1815-1830 het Koninkrijk der Nederlanden 
• 1830-1850 periode van malaise 
• vanaf 1848 constitutionele monarchie 

• vanaf 1848 begint de bloei en modernisering 
• nieuwe nijverheidssectoren als textiel, 
papier, metaal en chemie 
·de aanleg van wegen en spoorwegen (vanaf 
1837) 

• scheiding van rijks- en provinciale waterstaat 

• technische vooruitgang 
·de overgang van wind- naar stoombemaling 
• de komst van elektriciteit 
• introductie van moderne technieken: stoom, 
gasverlichting, elektrische telegrafie 

• verdergaande ontwikkeling van kennis 
over het bouwen op natte gronden: 
grondmechanica, grondwaterstroming, 
drainagetechniek en funderingstechniek 

MANIPULATIEVE WATERSTAAT 

• sterke bevolkingsgroei en explosief 
groeiende steden 
• toenemende we Iva art en economische groe 
• industrialisatie en urbanisatie 

• slechte arbeidersomstandigheden 
• groeiende onrust en stakingen 
• hygienische problemen 
• oprichting gezondheidscommissies 
• aandacht voor de natuur in de stad 

• Eerste en Tweede Wereldoorlog 
• jaren '30 economische crisis 
• wederopbouw 
• opbouw van welvaarts- en verzorgingsstaat 
• ontstaan van politieke partijen en 
belangengroeperingen 
• uitbreiding van het kiesrecht 
• groeiend nationaal bewustzijn 
• ontstaan van een massacultuur 

• veel aandacht voor het vervoerssysteem 
• sterke uitbreiding van verkeer en vervoer 
• groeiende mobiliteit van de bevolking 

• zorg voor de waterhuishouding ligt nog bij 
de waterschappen 

• groei van wetenschap en techniek 
• nieuwe vormen van drijfkracht: diesel, gas 
en elektriciteit 
·de uitvinding van de verbrandings- en 
elektromotor 
• nieuwe bouwmaterialen: gewapend beton, 
asfalt, kunststoffen en staal 
• uitbreiding van de communicatiemiddelen 

• groeiende kennis 
• specialisatie 

ADAPTIEF MANIPULATIEVE 
WATERSTAAT 

• welvaart en een sterk gegroeide economie 
• ontstaan van een consumptiecultuur 

• aandacht voor natuur, milieu en ecologie 
• ontstaan van nieuwe milieubewegingen 
• protestacties, actiegroepen 

• stijging van het autoverkeer en de mobiliteit 
• het bevorderen van openbaar vervoer 
• aandacht voor verkeersveiligheid 

·men is niet meer bewust van de gevaren van 
water 
·de burger krijgt meer inspraak 

·de waterstaatstaken zullen grotendeels 
overgaan naar de waterschappen 

• hoog ontwikkelde techniek 
• het ontstaan van nieuwe technieken en 
materialen 
• nieuwe ontwikkelingen in de 
telecommunicatie- en informatietechnologie 

• veel beschikbare kennis 
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NATUURLIJKE WATERSTAAT 

ONTWERP VAN DE STAD 

• de eerste bewoners overleefden op de 
hoger gelegen gronden, zoals duinen en 
rivierafzettingen 
·later ging men zich vestigen op zelf 
opgeworpen verhogingen zoals terpen 

·de functies van water: drink-, blus- en 
waswater, transportroute en riool 

Type watersteden: 
- geestgrondstad 
- terpstad 
Het water bepaald de vorm van de 
nederzettingen. 

DEFENSIEVE WATERSTAAT 

·de dam was naast een waterhuishoudkundi 
regelpunt, ook het overslagpunt van goedere 
• rondom de dam onstonden nederzettingen 
·de dam vormde het centrum van de stad 
• verschillende steden werden van een 
slotgracht voorzien 

• het ontstaan van veenkolonieen 

• aan het water werden nieuwe functies 
toegevoegd: bergen en ontwateren 

Type watersteden: 
- kuststeden 
- burchtsteden 
- dijksteden 
- damsteden 
Elk type stad heeft een bepaalde 
karakteristieke relatie met de waterstructuur. 

OFFEN SIEVE WATERSTAAT 

·de groei van steden leidde tot 
stadsuitbreidingen op de omringende natte 
grond: de polder 
• voor het bouwrijp maken van de natte 
grond werden grachten aangelegd voor de 
ontwatering 
• steden komen met elkaar in verbinding te 
staan door het trekvaartnetwerk 

• bij de aanleg van poldersteden was sprake 
van strikte beheersing 
• de basis van poldersteden werd gevormd 
door de kernen van andere typen watersteden 

• het bouwen van fortificaties en bruggen 
• bouwen in steen in plaats van hout 

·de transportfunctie van water werd 
belangrijker 
• het water werd gebruikt ter verdediging 
tegen vijanden 

Projecten/watersteden 
- de Amsterdamse Grachtengordel 
- Vestingsteden 
- Poldersteden 



VROEG MANIPULATIEVE 
WATERSTAAT 

·door de Vestingwet (1874) konden steden 
gaan uitbreiden 
• wegen en spoorwegen namen een 
belangrijke plaats in bij de stedelijke inrichting 
van de stad 
• conflicterende functies warden van elkaar 
gescheiden en functies die bij elkaar passen 
warden gebundeld 
·er werden hygienische eisen gesteld aan o.a. 
het water en de woningen 

• een manipulatieve en technische benadering 
van stedelijk water 

• periode van stedebouwkundige stilte, weinig 
interessante projecten warden uitgevoerd 
• voor stadsuitbreidingen gebruikte 
men de pragmatische aanpak van het 
polderslotenpatroon 

Projecten: 
- het Rotterdamse Waterproject 

MANIPULATIEVE WATERSTAAT 

• urbanisatie, verstedelijking 
• 1901 de Woningwet 
• ontstaan van verschillende nota's 

• drastische vermindering van het 
oppervlaktewater in de stad 
·de hygienische problemen leiden tot een 
gescheiden stedelijk watersysteem: een apar 
rioolnetwerk en drinkwaterleiding 
• een groat deel van het watersysteem komt 
ondergronds te liggen 
• het verliezen van de transportfunctie leidde 
tot demping van vele grachten en singels 
• het water verHest grotendeels zijn 
functionele betekenis 
• het water wordt niet meer gebruikt 
als ontwerpinstrument voor de 
stedebouwkundige 
·water wordt gezien als afvalproduct en 
wordt verplaatst naar de wijkranden 
• het watersysteem is grotendeels niet meer 
zichtbaar 

• aandacht voor de natuur in de stad 
·water werd in combinatie met groen een 
deel van de openbare ruimte 
·de open bare ruimte vormt een nieuw 
element in de stadsstructuur 
·de verschillende structuren (bebouwing, 
verkeer, etc.) warden uit elkaar getrokken 

·in de tijd van de wederopbouw warden 
grate uitbreidingswijken gebouwd 
·de wijkgedachte: voor sociale cohesie 
·de open stad: strokenbouw en een ruime 
opzet voor het verkeer 

Watersteden: 
- watersteden in het interbellum 
- naoorlogse watersteden 

ADAPTIEF MANIPULATIEVE 
WATERSTAAT 

• druk op stad en land 
• discussies over verspreiding versus 
verdichting 

• integraal watermanagement 
·de herontdekking van water in de 
stedebouwkunde leidt tot nieuwe stedelijke 
ontwikkelingen 
• ontstaan van verschillende soorten 
waterwoningen 
• vroegere waterlopen warden in ere 
hersteld 

• het ontwerp komt meer in samenspraak 
met bewoners tot stand 
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3.2 NEDERLANDSE WATERSTEDEN 

In de verschillende perioden van de Nederlandse waterstaat 
zijn een aantal typen watersteden ontstaan. Een waterstad is 
een stad waarvan de structuur grotendeels door het water is 
bepaald. We kunnen veel leren van deze watersteden. Hoe was 
bijvoorbeeld de samenhang tussenwateren bebouwi ng? En hoe 
hebbendezestedendetijddoorstaan? Aanwelkeveranderingen 
zijn ze onderhevig geweest? 
Op de volgende pagina's zullen de verschillende watersteden 
en de kenmerkende projecten voordie tijd behandeld word en. 
De VROM-brochure Ontwerpen met Water (Hooimeijer 2007: 

9-34) is daarbij als bron gebruikt. 



GEESTGRONDSTAD 

Tijdens de natuurlijke waterstaat werd de grilligheid van het 
water geaccepteerd. Men vestigde zich op de hoger gelegen 
gronden en daar ontstonden dan oak de eerste steden. In het 
westen van Nederland waren deduinen deenige hogergelegen 
gronden. Op deze duinen, die omgeven werden door natte 
veengrond, ontstond de geestgrondstad. 

Degeestgrondstadneemtdevormaanvandebestaandeduinen. 
De wegen liepen over de droge delen en daardoor kreeg de 
stad een langgerekte structuur. 
Door de beperkte ruimte op de duinen ging men al snel in het 
veen bouwen om de stad te laten groeien. Geestgrondsteden 
kregen dus al snel een polderstaduitbreiding. 

De voordelen van het wonen in een geestgrondstad was naast 
een droge ligging oak de veiligheid. De omliggende natte 
veengronden fu nctioneerden uitstekend terverdedigi ng tegen 
vijanden. 

Voorbeelden van geestgrondsteden zijn Alkmaar en Haarlem. 

I 

Fig. 3.1 Plattegrond Alkmaar 

TERPSTAD 

Gedurende de natuurlijke waterstaat ontstonden de eerste 
terpen. Door het bouwen van terpen werd het mogelijk om 
in een nat gebied te wonen. Zo werd voorkomen dat huizen 
tijdens een overstroming zouden wegspoelen. De meeste 
terpen werden in de loop van de tijd uitgebreid met meer 
huizen en een kerk. 

Een terpstad kenmerktzich enerzijdsdoorzijn radialestructuur, 
anderzijds door de aanwezige hoogteverschillen. Deze 
hoogteverschillen dringen door tot in de architectuur en de 
detaillering van gebouwen. 
Oak terpsteden maakten door het gebrek aan ruimte al snel de 
stapnaarhetomliggendenatteland.Bijdeuitbreidingenwerden 
havens en grachten aangelegd. De grachten waren de enige 
open bare ruimte en ze baden daarmee licht, lucht en ruimte in 
de verdichte stadsstructuur. De bouwblokken aan de grachten 
werdengereserveerdvoorcommercieleenresidentielefuncties. 
lndustrie en arbeiders werden in verdichte wijken daarachter 
gesitueerd aan smallere grachten. De structuur en detaillering 
van deze uitbreidingen is oak terug te vinden bij andere typen 
watersteden. 

Terpsteden ontstonden met name in de provincies Groningen 
en Friesland. Leeuwarden, Dokkum en Hegebeintum zijn 
voorbeelden van terpsteden. 

Fig. 3.2 Hegebeintum 
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RIVI ERSTAD 

Riviersteden zijn ontstaan door de gunstige economische 
ligging aan de rivier. Er zijn twee typen riviersteden: steden op 
oeverwallen en steden tegen en op natuurlijke hoogten. 

Oeverwallenwordengevormddoordejaarlijkseoverstromingen 
van rivieren. De steden op dezeoeverwallenvormden zich Ian gs 
de hoogtelijnen van de ondergrond, die zich opdrongen aan 
het stratenpatroon. De hoogteverschillen bepaalden het risico 
op overstromingen en daarmee ook de functieverdeling en de 
bouwstijl. Het water werd door dit overstromingsgevaar niet 
doorgetrokken in de structuur van het stedelijke weefsel. De 
steden op oeverwallen hadden een sterke binding metde rivier, 
die dienst deed als goederenroute. Het werden belangrijke 
handelssteden. 

De riviersteden tegen en op natuurlijke hoogten kregen naast 
een binding met de rivier ook een sterke relatie met het hoger 
gelegen achterland. De hoogteverschillen in deze steden 
zorgden ook hier voor een onregelmatig stedeUjk patroon. 
Kaden, havens en dijken vormden in dit type waterstad geen 
belangrijke contactzone met het watersysteem in deze steden, 
omdat de afstand naar lhet water nog behoorlijk ver was. De 
stad maakte geen deel uit van de goederenroute over water. 

Voorbeelden van riviersteden zijn Nijmegen, Maastricht, 
Arnhem en Zaltbommel. 

Fig. 3.3 Plattegrond Nijmegen 

KUSTSTAD 

Langs de kust ontstonden een aantal typen kuststeden: 
duindorpen, havensteden, voorstraatdorpen en sleutelsteden. 
Redenen om zich langs de kust te vestigen waren de gunstige 
ligging aan dezeeen de beschermi ng die we rd geboden door de 
aanwezigheid van de duinen. 

Duindorp 
Het duindorp lag veilig onder bescherming van de duinen. In 
economische zin was het gericht op de zee. Vaak is de ligging 
van destrandwallen nog in hetstedebouwkundigepatroon van 
duindorpen te herkennen. 

Voorbeeld van een duindorp: Den Haag. 

Havenstad 
Tijdens de defensieve waterstaat ontstond de zogenaamde 
havenstad. De bouw van dijken zorgde voor een directere 
relatie met lhet water. Door de zeedijken in een lus aan te 
leggen en door het aanbrengen van een sluis, kon een binnen
en buitenhaven warden gerealiseerd. 
De havenfronten werden gereserveerd voor onder andere 
kantoren en opslag voor kooplieden, botenbouwers en 
werkplaatsen en een waag. Achter de dijk werden de kerk, het 
stadhuis, winkels en de woningen gebouwd. 

Goedereede en Veere zijn voorbeelden van een havenstad. 

Fig. 3.4 Plattegrond Veere 



KUSTSTAD 

Voorstraatdorp 
Er bestonden in die tijd al strenge voorschriften voor het 
bouwen langs de kust. Bebouwing aan en langs zeedijken was 
verboden, zodat de mogelijkheid van ophoging of verbreding 
in de toekomst we rd opengehouden. Vissersgemeenschappen 
bouwden daarom een straat niet langs, maar dwars op de 
dijk; de voorstraat. De voorstraat kreeg voorname bebouwing 
met een rij bomen ter begeleiding. De vissershaven lag aan de 
buitenzijde van de dijk. 

Sleutelstad 
De sleutelstad is een variant op de havenstad en het 
voorstraatdorp. De haven werdvan dittype kuststad afgesloten 
doorverzanding. Er we rd daarom een kanaal naar dieper water 
gegraven, waar ook de haven terecht kwam. De plattegrond 
van deze steden ziet eruit als een sleutel. 

Voorbeelden: Goes en Zierikzee 

Fig. 3.5 Plattegrond Goes 

BURCHTSTAD 

De burchtstad is ontstaan om bescherming te bieden tegen 
vijanden. De term burcht betekent een versterkt huis, een 
plaats om te verbergen. Een burcht bestaat uit een terrein met 
een wal en een gracht. In veel gevallen bepaalde de burcht de 
structuur van de stad. 

Erzijnindeloopdereeuwenverschillendeburchtstedenontstaan. 
Zo werden in de vroege Middeleeuwen vele ringwalburgen 
gebouwd. De ringwalburg bestaat uit een cirkelvormige aarden 
wal met daaromheen een diepe gracht. De ronde verkaveling 
en het verloop van de gracht zijn vaak nog duidelijk herkenbaar 
op de plattegrond. 

De ringwalburg werd opgevolgd door het motte- en daarna 
het waterkasteel. Het mottekasteel is een houten en later ook 
stenen versterking op een opgeworpen aarden heuvel met een 
gracht er omheen. Het waterkasteel had dikke hoge muren, 
ronde torens en een diepe slotgracht. 

Voorbeelden van ringwa'lburgen: Oostburg, Middelburg en 
Domburg, voorbeeld van een burcht: Leiden 

Fig. 3.6 Ringwalburg in Oost-Souburg 
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DIJKSTAD 

Dedijken hadden ineerste instantiedefunctieomdewoningen 
in het achtergelegen lage land te beschermen. De dijken 
werden echter vrij breed gebouwd, zodat er ook een weg kon 
word en aangelegd en woningen konden worden gebouwd. Zo 
ontstonden er ook nederzettingen op de dijk. 

De gebouwen die direct aan of op de dijk lagen, waren beter 
beschermd tegen overstromingen en hadden bovendien een 
directe toegang tot de handelsroute over het water. De straten 
van een dijkstad liepen parallel aan de waterloop. Dit lineaire 
karaktervan een dorp we rd doorbroken zod ra het dorp zich g ing 
uitbreiden. Bij uitbreid ing we rd een g root gebouw, bijvoorbeeld 
een kerk, achter de dijk gebouwd. Het dorp kreeg daardoor 
een nieuw centrum met een plein haaks op de dijk. 

P L l M 
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Fig. 3.7 Dijkstad 

DAMS TAD 

Wanneer de dijkstad van een dam werd voorzien, veranderde 
de stad in een damstad. Een damstad ontstond op een 
plaats waar een veenstroom in een groter water stroomde. 
Vanwege bodemdaling waren deze gebieden kwetsbaar voor 
overstrom ingenen bedijking wasdan ooknoodzakelijk. De dam 
had een waterkerende functie en regelde bovendien met een 
sluis de lozing van rivierwater op open water. 

De sluis bood alleen toegang voor kleinere schepen. De 
goederen uit grotere schepen moesten op de dam worden 
verladen of verhandeld. De dam werd zo een handelsmarkt 
en vormde het hart van de stad. De dam kreeg daardoor naast 
eenwaterstaatkundigeookeeneconomischefunctie.Ruimtelijk 
kw am dattot u itdrukkingdoorhet bouwenvan maatschappel ijke 
centrale functies aan de dam, zoals de waag, het stadhuis en de 
kerk. 

Voorbeelden van damsteden zijn Amsterdam en Rotterdam. 

Fig. 3.8 De dam in Amsterdam 



DE AMSTERDAM SE GRACHTENGORDEL 

In 1650 werd gestart met de aanleg van de Amsterdamse 
Grachtengordel. Hetgrachtensysteemwerd aangelegd om een 
nieuw stadsdeel op veengrond te kunnen ontwateren. Tevens 
diende het grachtensysteem als stedelijk verkeerssysteem. 

Het grachtensysteem werd in eerste instantie zeer eenvoudig 
en pragmatisch ontworpen. De grachtenvolgen echter niet het 
zogenaamde polderpatroon, maar vormen zich met een eigen 
logica om de stadskern heen. 

De Grachtengordel is een uitdrukking van de Hollandse 
Renaissance. Deze gaat uit van een rechthoekige verkaveling 
waarinstraat,gracht.bebouwing,beplantingendeverschillende 
sociale klassen worden opgenomen. De gegoede burgerij 
woont aan de brede grachten. Het water kreeg nu ook een 
representatieve functie. 

Het ontwerp representeert het sociaal-economische leven en 
de technische mogelijkheden van dat moment. 

Fig. 3.9 De Amsterdamse Grachtengordel 

VESTINGSTAD 

Tijdens de offensieve waterstaat werden de basistypen 
watersteden uitgebreid met een vesting- en/of polderstad. 

Aan het eind van de 16e eeuw, onder druk van de Spaanse 
dreiging, werden stedelijke verdedigingen ontworpen die 
gebaseerd waren op de ideeen en vormen van de Renaissance. 
Zo werd een systeem met brede grachten en aarden wallen 
ontworpen. 

Debelangrijksteelementenvaneenvestingstadwarendedijken, 
die in samenhang met de burcht en/of vesting het stedelijke 
patroon bepaalden.lnWillemstad we rd bijvoorbeeld dezeedijk 
ter orientatie gebruikt voor de situering van de vesting en 
daarmee werd ook de stadsopzet bepaald. 

Erbestaaneigenlijkgeenzuiverevestingsteden,metuitzondering 
van Willemstad en Naarden. Het gaat bijna altijd om hybriden. 
Zo heeft Leiden zich ontwikkeld van burchtstad naardijkstad en 
is het later uitgebreid met een polderstad. 

Voorbeelden: Alkmaar (1574), Utrecht (1577), Naarden (1579), 
Coevorden (1580) en Willemstad ( 1583-85). 

Fig. 3.10 Naarden 
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POLO ERSTAD 

De polderstad heeft een drietal ruimtelijke kenmerken. 
Het eerste kenmerk is dat de basis van poldersteden gevormd 
wordt door de voorgaande basistypen watersteden, namelijk 
de steden op de hoger gelegen gronden. De groei van deze 
steden le id de tot uitbreidingen op de omliggende natte grond, 
de polder. 

Detweedekarakteristiekwasdenoodzaaktotstriktebeheersing. 
Om het terrein bouwrijp te maken was een omsingelende 
gracht metdwarsgrachten terontwatering noodzakelijk, moest 
er worden opgehoogd, gestabiliseerd en geheid en moest 
er vanwege de kosten vooral goed worden nagedacht over 
de grootte van de uitbreiding. Door deze strikte beheersing 
kon er geen uitdrukking worden gegeven aan de idealen van 
de Renaissance. Voor schoonheid was namelijk geld nodig en 
dit geld werd geheel besteed aan het bouwrijp maken van de 
stadsuitbreiding. 

Hetderde ruimtelijke kenmerkvan de polderstad is het ontwerp 
van het polderlandschap. Veenpoldersteden werden over het 
agrarische patroon heen gebouwd, vaak met behoud ervan . De 
structuur van Delft is bijvoorbeeld kleinschalig en identiek aan 
die van het omliggende veenpolderlandschap. 

-.. 

Fig . 3.11 Polderstad Amsterdam 

HET ROTTERDAMSE WATERPROJECT 

Lange tijd behielden de basistypen watersteden met een 
vesting-en/of polderu itbreid ing hun ka ra kteristiekestadsvorm. 
Pas in 1854 ontstond de eerste echte grootschalige stedelijke 
uitbreiding, het Rotterdamse Waterproject. Deze uitbreiding is 
illustratief voor de vroeg manipulatieve waterstaat. 

Naar aanleiding van opeenvolgende cholera-epidemieen 
ontwierp stadsarchitect W.N. Rose een stedelijk watersysteem 
dat onafhankelijk was van de polder. Het ontwerp was, net 
als de Grachtengordel, gebaseerd op waterhuishoudkundige 
uitgangspunten. Het plan diende vier doelen: spoelen van het 
stadswater, verlaging van hetgrondwaterpeil waardoorer in de 
poldergebouwd kon worden,een'stadswandeling'en deaanleg 
van een woonmilieu voor de rijkere burgers. 

Het Rotterdamse Waterproject combineert het stedelijke 
watersysteem met een visie voor de stad. Oak nu nog vormt 
het project een belangrijk element in de waterhuishouding van 
Rotterdam. 

Fig. 3.12 Het Rotterdamse Waterproject 



WATERSTEDEN IN HET INTERBELLUM 

Tijdens het interbellum waren veel hygienische problemen. 
Deze problemen werden hoofdzakelijk veroorzaakt door het 
water. Er werd daarom een scheiding aangebracht tussen de 
verschillendestedelijkewatersystemendoorhetaanleggenvan 
een apart rioolnetwerk en een drinkwaterleiding. Een groat 
deel van het systeem kwam daarbij ondergronds te liggen. 

Vanaf het einde van de 19e eeuw kwamen de nieuwe 
vervoersmiddelen (trein, tram en auto) en werd het transport 
over water verdrongen. Dit leidde tot demping van tal van 
grachtenensingels,metalsgevolgeendrastischevermindering 
van de hoeveelheid oppervlaktewater. De waterstructuur in de 
stadbleefnogwelvanbelangvoorbergingenontwatering,maar 
het water werd niet meer gebruikt als ontwerpinstrument. 

Terwijl het water grotendeels uit de stad verdween, had men 
steeds meer aandacht voor de natuur in de stad. Er werden 
gezondheidscommissies opgericht. die ruimte voor openbaar 
groen eisten. De openbare ruimte verscheen als nieuw 
element in de stadsstructuur. Het water werd een deel van 
de groenstructuur. De structuren van bebouwing, verkeer, 
openbaar groen, etc. werden uit elkaar getrokken. 

Voorbeelden: Plan Zuid Amsterdam (1915) van H.P. Berlage en 
Blijdorp Rotterdam (1931) van W.G. Witteveen. 

Fig. 3.13 Plan Zuid Amsterdam 

NAOORLOGSE WATERSTEDEN 

Na de Tweede Wereldoorlog werden grate uitbreidingswijken 
gebouwdomtekunnenbeantwoordenaandegrotewoningnood. 
Het idee van de open stad en de wijkgedachte vormde het 
uitgangspunt bij deze uitbreidingswijken. Het concept van 
de open stad berustte op strokenbouw en een ruimte opzet 
geschikt voor modern verkeer. De wijkgedachte ging in tegen 
de sociale verbrokkeling en de massificatie. 

Het water werd in deze periode vooral als afvalproduct gezien. 
Het water werd ge"integreerd met het groen en verplaatste 
zich naar de randen van de wijk of kwam ondergronds te 
liggen. Het water verdween daarmee uit het zicht van de stad. 
De hoeveelheid oppervlaktewater verminderde daardoor 
drastisch. Tot 1940 besloeg het water nog 12-15% van het 
totale oppervlak van de st ad, in de naoorlogse stadsuitbreiding 
is dit teruggebracht tot vaak minder dan 5%. 

Voorbeeld: Osdorp in Amsterdam 

Fig. 3.14 Pendrecht 
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3.3 DE RELATIE TUSSEN WATER ENSTAD 

De geschiedenis van de Nederlandse waterstaat laat de 
veranderende relatie tussen stad en water zien. Han Meijer 
(2007: 167-171) stelt dat bij die verandering twee factoren 
een rol hebben gespeeld: enerzijds de veranderde betekenis 
van water in de stad, anderzijds de veranderde rol van de 
stedebouwkunde. 

Veranderde betekenis van water in de stad 
De betekenis van water in destad verandertgrofweggedurende 
drie periodes. In De Atlas van deNeder/andse waterstadworden 
de volgende periodes onderscheiden: tot 1850, vanaf 1850 en 
vanaf 1970. In de eerste periode is de waterstructuur in de stad 
nog van groat belang. In de tweede periode groeit de afstand 
tussen het water en de stad. En in de laatste periode komt het 
water weer in de belangstelling te staan. 

In de Hollandse (water)stad (van de 15e tot de 19e eeuw) speelt 
de waterstructuur een grate rol. De waterwegen vormden de 
dragende structuur van de stad. Het water had daardoor een 
ordenende rol. De stedebouwkundige hoofdstructuur was 
een samenstelling van waterbouwkundige werken. Kaden, 
bruggen, sluizen en dammen behoorden tot de belangrijkste 
componenten van de stad. 
Het watersysteem vervulde een belangrijke rol als 
verkeersinfrastructuur.Dewaterwegenvormdendebelangrijkste 
verbindingen tussen de steden. Zander deze infrastructuur zou 
er geen handel kunnen warden gedreven en zou de stad niet 
lang kunnen bestaan. 

Na 1850 verandert de relatie tussen water en stad drastisch. 
Door de introductie van de spoorwegen en later de auto 
vermi nderde het belangvan hetwater a lsverkeersinfrastructuur 
in en tussen steden. Veel grachten en havens werden om die 
reden gedempt. Naast grachten werden er ook grate plassen 
en meren drooggelegd.Verderwerd hetwatersysteemgesplitst 
in aparte drinkwaterleidingen en aparte rioleringsstelsels voor 
het afvalwater. Deze stelsels werden voornamelijk onder de 
grand gelegd. De hoeveelheid wateroppervlak nam door deze 
gebeurtenissen sterk af en zo verdween het water grotendeels 
uit het stadsbeeld. 
Deinrichtingvan staden land neemtvanaf dan een anderevorm 

aan dan die van de logica van het waternetwerk, het volgt de 
I og ica van het n ie uwe snelwege n netwerk. Het reste ren dew ater
netwe rk speelt vrijwel geen rol meer als ordenend principe. 

Vanaf de jaren'70 van de twintigste eeuw zien we een omslag in 
de relatietussen water en stad. Er ontstaateen n ieuwe aandacht 
voor water in de stad. Orie ontwikkelingen hebben een rol 
gespeeld bij deze verandering: de culturele herwaardering van 
het water, de kl imaatverandering en de veranderde rol van de 
overheid. Bij de culturele herwaardering gaat het met name 
om de behoefte aan een eigen identiteit van de stad en om het 
aantrekkelijker maken van de stad als woon- en werkplaats. De 
klimaatverandering, zoals we al eerder hebben kunnen lezen, 
zorgt voor een nieuwe dreiging van het water. Men vraagt 
zich af of het huidige watersysteem wel bestand is tegen deze 
nieuwe ontwikkelingen. Bij een veranderde rol van de overheid 
gaat het om de barsten die zijn ontstaan in het model van de 
verzorgingstaat. Daarbij horen termen als 'deregulering', 
'terugtredende overheid' en 'meer markt'. In plaats van het 
geloof in de overheid is men nu overtuigd dat 'de markt' 
alle maatschappelijke problemen kan oplossen. Door deze 
ontwikkelingen hebben stad en water elkaar weer gevonden. 

Veranderde rol van de stedebouwkunde 
Lange tijd waren stedebouwkunde en waterbouwkunde geen 
a pa rte disciplines.Oorspronkelijk waren dedisciplines namelijk 
in een persoon verenigd, de'burgerlijk ingenieu.r'. De ingenieur 
hield zich bezig met het ontwerp van alle soorten 'burgerlijke 
werken: zoals stadsuitbreidingen, waterbouwkundige werken 
(kaden,sluizen,dammen),waterstelselsenopenbaregebouwen. 
In de loop der tijd viel de burgerlijk ingenieurswetenschap 
uit elkaar door specialisatie en het complexer warden van 
de samenleving. Het werd gesplitst in aparte disciplines: 
waterbouwkunde, verkeerskunde, stedebouwkunde, etc. De 
stedebouwkunde richtte zich vanaf toen op de ruimtelijke 
inrichting (vormgeving) van de stad en de waterbouwkunde 
richtte zich op de bescherming tegen het water. Vanaf 1920 
kreeg de stedebouwkunde echt gestalte als aparte discipline, 
toen de eerste stedebouwkundige diensten ontstonden en 
stedebouw apartwerd gedoceerd. De disciplines werkten vanaf 
dat moment veelal naast elkaar en vaak ook tegen elkaar. Zo is 
de kloof tussen stedebouw en waterbeheer ontstaan. 
(Meyer 2007: 168, 169) 
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3.4 TOT SLOT 

We hebben kunnen zien dat Nederland een lange traditie kent 
in 'de strijd tegen het water'. ledere periode van de waterstaat 
worstelt op een eigen wijze met de dreiging van het water. De 
houding die men inneemtten opzichtevan hetwaterverandert 
daarbij voortdurend en daarom wordt er in iedere periode ook 
anders omgegaan met het water. De samenhang tussen st ad en 
water is in de ene periode dan ook groter dan in de andere. We 
zijn het water in eerste instantie gaan accepteren, later zijn we 
onsertegen gaan beschermen entegen gaan verzetten,om het 
u iteindelij kvolledig te mani pu leren. In de laatste fase, waarin we 
ons nuverkeren, beginnen we een meer adaptievehoudingaan 
te nemen. We beheersen het water, maar tegelijkertijd passen 
we ons meer aan. 

lndezenieuwefasezullenwehetwaterendewaterproblematiek 
anders moeten gaan aanpakken. Daarbij kunnen we kijken naar 
het verleden. Welke ingrepen waren bijvoorbeeld gunstig en 
welke ongunstig? En wat kunnen we daarvan meenemen in de 
nieuwe aanpak? 

Teneerstekunnenweeenvoorbeeldnemenaandegrotematevan 
flexibiliteitdiemen in hetverleden bezat.Dezeflexibiliteitneemt 
af naa rmate de waterstaat zich verder ontwikkelt. Enerzijds gaat 
het om de flexibiliteit van het watersysteem. Het water wordt 
steeds meer beheerst en gemanipuleerd, waardoor de rek uit 
het systeem verdwijnt. Anderzijds gaat het om de flexibiliteit 
van de mens. Er wordt in deze tijd volledig op de techniek en 
de overheid vertrouwd. Van eigen verantwoordelijkheid isgeen 
sprake meer. De nieuwe wateropgaven vragen echter om een 
flexibele omgang met het water. Het watersysteem moet zich 
kunnenaanpassenaandesteedsveranderendeomstandigheden. 
Het moet een bepaalde mate van flexibiliteit bezitten. Ook 
de stad (aan de rivier) moet bestand zijn tegen veranderende 
omstandigheden,zoals wisselende hoogten van waterstanden 
en perioden van veel neerslag. 

Ten tweede kunnen we veel leren van de integratie van 
versch i I lendeopgaven,d ie in hetverleden veelva nzelfsprekend er 
was. In de voorgaande period es van de Nederlandse waterstaat 
worden de verschillende stedelijke opgaven meer met elkaar 
ge'lntegreerd. Het Rotterdamse Waterproject is hier een goed 

voorbeeld van. Door de segregatie van stedebouwkunde en 
waterbouwkunde zien we deze integratie verdwjjnen. De 
verschillende vakgebieden richten zich enkel en alleen op de 
opgaven met betrekking tot dat vakgebied. De kennis over 
andere vakgebieden gaat verloren. In de nieuwe aanpak moet 
integratie weer centraal komen te staan. De toekomst ligt 
immers in het combineren van stedebouwkundige opgaven 
met de wateropgaven. Dit vraagt om integratie en een goede 
samenwerking. 

Ten derde is het belangrijk dat het water weer een volwaardig 
onderdeel gaat vormen in de omgeving. We hebben kunnen 
lezen dat bij het verliezen van de transportfunctie het water 
uit de stad verdween. Deze ingrepen leiden nu tot de nodige 
problemen. De ondergrondse leidingen kunnen de toename 
aan neerslag niet aan en het water kan nergens anders worden 
opgevangen. Het gevolg is meer wateroverlast. Willen we 
deze problemen op'lossen dan moet het water weer de ruimte 
krijgen. Er moet ruimte komen om het water op te van gen en te 
bergen. In de laatste paar jaren zien we al wel een verbetering 
op ditgebied. Er verschijnen steeds meer plannen, waarin water 
weer een rol speelt en meer de ruimte krijgt. 

Een laatste punt dat naar voren komt in de geschiedenis van 
de Nederlandse waterstaat en waar we nu een voorbeeld aan 
kunnen nemen is het feit dat de aanwezigheid van water in het 
verleden als een voordeel of zelfs als een voorwaarde werd 
gezien. Het water bracht de stad economische voorspoed. De 
kwaliteiten van het water zijn we later uit het oog verloren. Het 
water werd a Ileen nog gezien als afvalproduct. Het is belangrijk 
om in de nieuwe aanpak de kwaliteiten van het water weer 
meer te benutten. Wei moeten we realistisch blijven en inzien 
dat het water nu eenmaal veel functies heeft verloren en dat 
het water nooit meer de rol zal vervullen die het vroeger had. 
loch kunnen we ons meer richten op de kansen van het water, 
in plaats van alleen de gevaren te bestrijden. 
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4. WATER IN DE STEDEBOUWKUNDE 

Het water en de waterproblematiek zijn sinds enkele jaren weer onder de aandacht gekomen. Welke invloed heeft dit op 
het vakgebied van de stedebouwkunde? Zien we veranderingen optreden? En in hoeverre draagt de stedebouwkunde iets 
bij aan de waterproblematiek? 
Om hier inzicht in te krijgen is er achtereenvolgens onderzoek gedaan naar de trends in het water, naar verschillende 
waterconcepten en naar bestaande theorieen en principes met betrekking tot water. 

4.1 TRENDS IN WATER 

In deze paragraaf zullen we kijken of er door de grote aandacht 
voor water en waterproblematiek bepaalde trends met 
betrekking tot water zijn ontstaan in de stedebouwkunde. 
Fransje Hooimeijer (2006: 24, 25) onderscheidt in Topos een 
vijftal trends: de herstructurering van verlaten havengebieden, 
het terugbrengen van gedempte havens, kanalen en grachten, 
het aanpassen van stedelijke waterfronten, het aanleggen van 
nieuwe rivierarmen en het maken van land in water. 

Trend 1: De herstructurering van ver/aten havengebieden 
Sinds de jaren '80 van de vorige eeuw worden veel verlaten 
havengebieden ingericht als stedelijke woongebieden. Deze 
trend is dus ontstaan nog voordat de waterproblematiek in 
Nederland een 'hot item'werd. 

Veel havengebieden hebben in de loop der jaren hun aan de 
haven verbonden economische functies verloren, doordat de 
activiteiten naar een andere plek verhuisden. De afnemende 
bedrijvigheid zorgde ervoor dat deze gebieden verpauperden. 
Het werd een verwaarloosd, van de stad ge·isoleerd terrein, 
waar je als inwoners van de stad niets te zoeken had. 
In deze oude havengebieden ontstond daardoor ruimte voor 
vernieuwing. De herstructurering van deze gebieden bood 
kansen om de stad en het water op een nieuwe manier met 
elkaar te verbinden. Het water kon weer bereikbaar worden 
gemaakt voor bewoners. De meeste verlaten havengebieden 
werden omgevormd tot binnenstedelijke woonmilieus. 

Een voorbeeld hiervan is de Kop van Zuid in Rotterdam. 

Trends 2: Het terugbrengen van gedempte havens, kana/en en 
grachten. 
Door de eeuwen heen zijn er nieuwe wateren gegraven, 
gedempt en weer in ere hersteld. Zo werden met name tot 
de 19e eeuw talloze nieuwe grachten, vaarten en kanalen 
aangelegd. Deze dienden voor de afwatering, het transport, de 
handel en industrie. 

In de jaren zestig van de 20e eeuw zien we vele wateren 
verdwij nen door een enorme ha ussevan dempi ngsplan nen. De 
eerste dempingen vonden plaats vanwege stank, hygiene en 
ongelukken. Het verliezen van detransportfunctie van water en 
hetontstaanvan nieuwe ruimteclaims voor auto-en trambanen 
zorgdenvoornog meerdempingen. De nieuweontstane ruimte 
werd in beslag genomen door wegen en parkeerplaatsen. 

In de laatste jaren is er sprake van een nieuwe ontwikkeling, 
gedempte grachten, singels en andere historische wateren 
worden weer hersteld. De historische wateren vormen een 
inspiratiebron voor nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, voor 
stadsrevitalisatie. Met het ontdempen wil men de historische 
identiteit en de ruimtelijke kwaliteit van een stad verbeteren. 
Daarnaast spelen andere factoren een rol, zoals het herstellen 
van de stedebouwkundige structuur, de economische waarde 
(toerisme), het terugbrengen van cultuurhistorie en het 
verbeteren van de waterhuishouding. 

Voorbeelden van deze trend zijn de singels in Utrecht en de 
haven in Breda. 

Trend 3: Het aanpassen van stede/ijke waterfronten 
Een andere trend is het aanpassen van stedelijkewaterfronten. 
Het gaat meestal om de herontwikkeling van verouderde 
bedrijventerreinen. De bedrijven zijn in dat geval naar de 



rand van de stad verhuist, bijvoorbeeld vanwege beperkte 
u it breid ingsmoge I ij khede n en verkeers-en pa rkeerp rob le men. 
Wat overblijft is een verlaten terrein dat wordt gekenmerkt 
door slijtage. Deze gebieden aan het water waren bovendien 
vaak ontoegankelijk voor bewoners, waardoor het water slecht 
bereikbaar was. De stad was met andere woorden afgesloten 
van het water. 
De herontwikkeling van deze gebieden wordt dan ook in de 
meestegevallenaangegrepenomderelatietussenstadenwater 
te herstellen. Erworden op deze plaatsen hoogwaardige woon
en werkgebieden ontwikkeld. De stad wordt op deze manier 
voorzien van een stedelijk waterfront. 

Voorbeelden van deze trend zijn Rijnboog Arnhem, Waalfront 
Nijmegen en Waterfront Harderwijk. 

Trend 4: Het aanleggen van nieuwe rivierarmen 
Het aanleggen van nieuwe rivierarmen is een trend die 
ontstaan is door de aandacht voor de waterproblematiek. De 
komende decennia zal er namelijk meer water moeten word en 
vervoerd door de verschillende rivieren als gevolg van de 
klimaatverandering.Omdezehogewaterafvoerenaantekunnen 
pleit het waterbeleid voor meer ruimte voor de rivier. Deze 
ruimte kan op verschillende manieren worden gerealiseerd, 
bijvoorbeeld door het verlagen van uitwaarden of door het 
verleggen van dijken. Eenandere mogelijkheid is hetaanleggen 
van nieuwe rivierarmen. Er bestaan verschillende varianten van 
nieuwe rivierarmen: nieuwe rivieren,groene rivieren, by-passes 
en hoogwatergeulen. 

Op de volgende pagina's worden deze nieuwe rivieren verder 
toegelichtaandehandvantweevoorbeelden:dehoogwatergeul 
in Veessen/Wapenveld en de nieuwe rivier in Ven lo. 

Trend 5: Het maken van land in water 
De laatstetrend die hier besproken zal worden is hetmaken van 
nieuw land in water. Nederland kent al een lange traditie op dit 
gebied. Amsterdam is bijvoorbeeld voor het grootste gedeelte 
in het water gebouwd. Eeuwenlang heeft de stad kunstmatige 
eilandengebruiktvoorstedelijkeuitbreidingen.Recentelijkisde 
nieuwe wijk Uburg uit het IJmeer opgerezen. 

Maar niet alleen in Amsterdam, over in Nederland verrijzen de 
laatste jaren nieuwbouwwijken op eilanden. Hiermee wordt 
ingespeeld op de populariteit van wonen aan het water, want 
woningen aan het water worden goed verkocht. 

Het won en op een eiland wordt om verschillende redenen door 
mensen aangetrokken. Zo wordt het weidse uitzicht over het 
water hoog gewaardeerd. Daarnaastvoorziet het won en op een 
eiland in de behoefte van stedelingen om ruimer en rustiger te 
wonen zonder de stad te hoeven verlaten. Het water fungeert 
dan als een soort van afscherming van de stad. 

Een voorbeeld van deze trend is de nieuwe wijk IJburg. 
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TREND 1: DE HERSTRUCTURERING VAN VERLATEN HAVENGEBIEDEN 

Bronnen: 
1. auteur onbekend (2008] Kop van Zuid. http://www.kopvanzuid.info/ 
2. Ointeren, J. van en H. Kloosterman (2005] Tussen stad en haven. 
Propertynlmagazine 5: 65-71 
3. Gemeente Rotterdam (2008] Kop van Zuid. http://www.rotterdam.nl/ 

KOP VAN ZUID - ROTTERDAM 

Ruim 1 OOjaargeleden besloothetstadsbestuurvan Rotterdam 
om de havenactiviteiten uit te breiden van de Noordoever 
naar de Zuidoever. Sindsdien blijft de haven van Rotterdam 
groeien, het groeit uit tot de grootste haven ter wereld. De 
haven breidt zich uit richting zee, in westelijke richting. Meer 
en meer bedrijvigheid vestigt zich op de Maasvlakte en in 
Europoort. De oude haventerreinen op Zuid verliezen door 
deze ontwikkeling hun aan haven verbonden economische 
functies. Het gebied verpaupert door een steeds afnemende 
bedrijvigheid. 

Deverouderdehavengebieden blijven een langetijd vergeten 
en vervallen, totdat de vraag ontstaat wat er met dit gebied, 
dat tegenover het stadscentrum ligt, moet gebeuren. Na een 
aantal plannen wordt in 1987 het ontwerpvan Teun Koolhaas 
gepresenteerd. Het plan voegt woningbouw in de duurdere 
prijsklassen, toeristische attracties en een grote hoeveelheid 
kantoren, voorzieningen en bedrijfsruimten toe aan de sociale 
woningbouw van devorige plannen. Het geheel zal een hoog 
kwaliteitsniveau krijgen, dat een positieve uitstraling heeft 
naar de omringende wijken. Uiteindelijk wordt het plan 
goedgekeurd en begint men begin jaren negentig met de 
uitvoering ervan. 

De Kop van Zuid is een locatie met een enorme potentie 
geworden op het vlak van wonen, werken en uitgaan. Door 
de bouw van de Erasmusbrug en stedelijke voorzieningen 
steekt het centrum van de stad als het ware de Maas over. 
Hetgebied heeftondanksdeverdwenen havenactiviteiten het 
karakter van een havengebied behouden. De Kop van Zuid is 
zoveranderd van een vervallen havengebied in eentoplocatie 
met internationale allure. 
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TREND 2: HETTERUGBRENGEN VAN STEDELIJK WATER 

Bronnen: 
1. Gemeente Utrecht (2008] Herstel Singelstructuur. http://www.utrecht.nl/ 
smartsite.dws?id=765 
2. Vries 1996: 48-55 

SINGELS - UTRECHT 

Utrecht iseen voorbeeld van een staddie is begonnen met het 
ontdempen van de singels. De singelsdieeens aangelegd zijn 
als verdedigingswerk, maar later werden gedempt. 

In de jaren '60 besluit de gemeente Utrecht de ringgracht 
te dempen. Redenen hiervoor waren het verliezen van de 
betekenisalsvaa rrouteen menwildedebinnenstad bereikbaar 
maken voor het opkomende autoverkeer. De singel maakte 
daarom plaats voor wegen en parkeerplaatsen. 

In de jaren '90 verandert het idee over de bereikbaarheid van 
de binnenstad door de grote toename van het autoverkeer. 
Tevens is er de behoefte om op de plaats van de gedempte 
singel weer prettig te kunnen verblijven. Dit was aanleiding 
genoeg voor het stadsbestuur om het gedempte water weer 
open te ma ken en de st ructu u rvan deoudesingelte herstellen. 
Uiteraard speelden naast de leefbaarheid ook historische, 
milieu, toeristischeen economische aspecten een belangrijke 
rol voor de ontdemping. 

Er worden verschillende maatregelen genomen om de 
leefbaarheid te vergroten. Zo word en de mogelijkheden voor 
wa ndelen en fietsen verbeterd. Er isdaarbij veel aandachtvoor 
het groen. Verder wordt de leefbaarheid versterkt door de 
versch illende vormen van bedrijvig he id, zoa Is horecaterrasjes 
en een nieuwevaarroute metverschillende aanlegfaciliteiten. 
Ook worden oude elementen ingebracht. zoals de resten 
van een stadsmuur, die de aantrekkingskracht van het gebied 
zullen vergroten. 

Een positief neveneffect is dat de opengemaakte grachten 
bijd rag en aan het verbeteren van de waterhu ishoud ing van de 
stad. Projectleider grachten van Veen zegt hierover: "De stad 
is bijna helemaal dichtgelegd metstenen en huizen, waardoor 
regenwater niet direct de grond in gaat, maar terecht komt in 
de riolering. Met flinke buien stromen deze over. Daar hebben 
we nu we/ opvang voor, maar het is beter als het water direct 
per plekke de grond ingaat. Via de grachten gebeurt dat." 



DE NIEUWE MARK - BREDA 

Breda ontstond in de elfde eeuw bij de samenloop van de 
riviertjes de Mark en de Aa. Door haar ligging kreeg de stad 
in de zestiende eeuw een militair-strategische betekenis en 
werd voorzien van vestingwerken. Rond 1870 werden deze 
vestingwerken afgebroken en vervangen door een singe! om 
de (binnen)stad. Het gedeelte van de rivier de Mark dat door 
de binnenstad liep, verloop hierdoor grotendeels zijn functie. 
In 1930 werd de Mark grotendeels gedempt, omdat de 
gemeente Breda ruimtevoorhetautoverkeer in de binnenstad 
wilde maken. Op de plaats van de Mark werden wegen en 
parkeerplaatsen aangelegd. 

De haven speelde lange tijd een grote rot in het economische 
leven van Breda. Het economisch belang van de haven nam 
echter af naarmate het verkeer over land een belangrijke rol 
ging spelen. Na het verdwijnen van de scheepvaart bleef een 
stinkende poel achter. In 1965 werd de haven gedempt om 
ruimte te maken voor een ondergrondse parkeergarage. 

Al snel begint men het ontbreken van het water in de 
binnenstad als een gem is te ervaren en zo ontstaan in de jaren 
'90 van de twintigste eeuw de eerste plannen om het water 
weer terug in de stad te brengen. De plannen hebben tot 
doel de leefbaarheid in de binnenstad te vergroten. Er wordt 
gestart met een nieuw project dat uit twee fases bestaat. In de 
eerste fase wordt de Haven aangelegd en in de tweede fase 
bestaat de Rivier. In het plan wordt ook aandacht be steed aan 
het wisselende waterniveau en het bergen van hoog water. 

Met het heropenen van de gedempte haven en het aanleggen 
van een stadsgracht, wordt de toeristische en economische 
positie van de Bredase binnenstad versterkt. Het aanzien van 
de stad Breda is daardoor sterk verbeterd. 

Bronn en: 
1. Gemeente Breda (2008) Plannen en projecten, de Nieuwe Mark. http:// 
www.breda.ni/ 
2. Vries 1996: 34-40 
3. WiHCC [2008) Water in Historische Stads Centra. http://www.wihcc.ni/ 
index.php?pageld; 146&1ang;nl 
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TREND 3: HET AANPASSEN VAN STEDELIJKE WATERFRONTEN 

Bronn en: 
l .GemeenteHarderwijk[2008) Waterfront.http://www.waterfrontharderwijk. 
nllweb/show 

WATERFRONT - HARDERWIJK 

Harderwijk is van begin af aan verbonden met het water. In 
de tijd dat Harderwijk nog een Hanzestad was, werd er veel 
handel over zee gedreven. Na de aanleg van de Afsluitdijk en 
de drooglegging van Flevoland is de stad aan hetWolderwijd 
en het Veluwemeer komen te liggen. 

Vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw wordt de 
historische binnenstad geleidelijk van het water afgesneden. 
Het gebied in de nabijheid van het water kan de druk van 
de toenemende bedrijvigheid van industrie en recreatie niet 
meer aan. Het gebied dreigt te bezwijken onder verkeers
en parkeerproblemen en krijgt te maken met slijtage. Het 
zwaar verouderde industrieterrein vormt daardoor een 
onaantrekkelijketoegangtot de stad en het levert klachten op 
in de aangrenzende woonwijken over de leefkwaliteit. 

Om hier verandering in te brengen, is de stad met een project 
gestartdateennieuwenaantrekkelijkWaterfrontzalrealiseren. 
Het plan is berekend op de eisen van de moderne tijd en heeft 
respect voor de natuur en voor het historische karakter van 
Harderwijk. Door het verdwijnen van het industrieterrein 
komt er ruimte vrij voor een hoogwaardig woongebied. Het 
nieuwe woongebied aan het water, soms in het water, ligt 
pal tegen de historische binnenstad aan. De relatie tussen de 
water en de stad wordt weer hersteld. 

In het project wordt bovendien rekening gehouden met 
de waterproblematiek en de klimaatverandering. Door de 
zeespiegelstijgingzalnamelijkhetwaterpeilvandeRandmeren 
stijgen. Deze ontwikkeling mag niet leiden tot wateroverlast. 
In het Waterfront gaan verhoogde oevers bij woongebieden, 
parkeervoorzieningenenbedrijventerreinendaarbescherming 
tegenbieden.Ookwordteennieuweplaatsvoorwaterberging 
gecreeerd, waarjn water en natuur samen zullen gaan. Ten 
slotte komt er een ruimte voor een retentiebassin met een 
capaciteit van 10.000 m3. Hierin vindt bij piekbelasting van de 
naastgelegen waterzuiveringsinstallatie op natuurlijke wijze 
nazuivering plaats. 



WAALFRONT - NIJMEGEN 

OokNijmegen is bezig met hetaanpassenvan haarwaterfront. 
Het gaat hier om het Waalfront, dat ten westen van de 
binnenstad en naast de woonwijk het Waterkwartier ligt. 

Op dit moment vormt het Waalfront een ontoegankelijk 
bedrijventerrein dat Nijmegen-West afsluit van de Waal. De 
bedrijven leveren een belangrijke bijdrage aan de economie 
en werkgelegenheid in Nijmegen, maar kunnen zich op die 
plek niet verder uitbreiden. De bedrijven worden daarom 
verplaatst. Hierdoor ontstaat de kans om van dit gebied een 
hoogwaardig woon-werkgebied te maken, waarbij de relatie 
met de Waal wordt hersteld. 

HetWaalfront iseen bijzondergebied vanwegede ligging aan 
derivierendeaanwezigedijkenenophogingen,maarookdoor 
derijkegeschiedenis:deRomeinsenederzetting,deaanlegvan 
vestingwerken (19e eeuw) en de industriele ontwikkeling. 

Met het masterplan wordt het gebied omgevormd tot 
een aantrekkelijk woon-werkgebied. Het landschap en 
de aanwezige cultuurhistorische lagen vormen daarbij het 
raamwerk. Zoverwijst het stratenpatroon van een deelgebied 
Quartier Romain naar de Romeinse stad, worden resten 
van het fort Krayenhoff weer zichtbaar gemaakt en krijgt 
karakteristieke bebouwi ng uitde ind ustrieleontwikkeling een 
nieuwe functie. 

Het nieuwe Waalfront biedt een verscheidenheid van 
stedelijke woonmilieus aan. Naast woningen is er plaats voor 
andere functies en voorzieningen, zoals winkels, horeca, een 
gezondheidscentrum, etc. Ook combinaties van wonen en 
werken aan huis worden gerealiseerd. 

Met dit plan heeft Nijmegen weer een aantrekkelijk stedelijk 
waterfront gekregen. Bovendien is de relatietussendestad en 
de Waal hersteld, waardoor de Waal weer beleefbaar is. Bronnen: 

1. Gemeente Nijmegen [2008] Waalfront Nijmegen Masterplan. http://www2. 
nijmegen.nl/wonen/projecten/waalfront/ 
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TREND 4: HET AANLEGGEN VAN NIEUWE RIVIERARMEN 

Heerde 

Bronn en: 

De Waarden 
Gernaal Wa pe 'e d 

1. Projectgroep Ruimte voor de Rivier [2000] PKB dee/ 4 Ruimte voor de 
rivier. 63 

HOOGWATERGEUL - VEESSEN/WAPENVELD 

Definitie hoogwatergeul: 
Een hoogwatergeul iseen bedijktewaterstroom dieaftaktvan 
een rivier om een deel van het water via een andere route af 
te voeren. 

De PKB Ruimte voor de Rivier geeft aan dat de maatgevende 
afvoer van de Ussel zal stijgen naar 18.000 m3/s. Er is daarom 
een maatregelenpakket voor de Ussel opgesteld, die moet 
zorgen voor de noodzakelijke rivierverruiming. 

Men wil de bestaande landschappelijke, cultuurhistorische 
en natuurwaarden in de uiterwaarden langs de IJssel ontzien. 
Buitendijkszijnerechteronvoldoendemogelijkhedenvoorde 
noodzakelijke rivierverruiming. Daarom is een binnendijkse 
maatregel opgenomen in het maatregelenpakket die ook 
realiseerbaaris.Dezebestaatuitdeaanlegvandehoogwatergeul 
Veessen-Wapenveld. De hoogwatergeul voorkomt 
grootschaligedijkverleggingenenuiterwaardvergravingenin 
eengebied met belangrijkewaarden. Hetopen karakterdat nu 
kenmerkend is voor dit gebied kan op deze manier behouden 
warden. 

De hoogwatergeul loopt door de Wapenveldsche Broek en 
heefteeninstroompunttenzuidwestenvanVeessen.Erzullen 
d ijken warden aangelegd om hetwaterondervrije afstroming 
vanzuidnaarnoordtegeleidenenomhetbinnendijksegebied 
te beschermen. 

De landbouwfunctievan hetgebied kangehandhaafd blijven, 
want de overstromingsfrequentie van de hoogwatergeul zal 
beperkt zijn. Ook de ontwikkeling van andere functies, zoals 
natuur en recreatie is mogelijk. 



NIEUWE RIVIER -VENLO 

Een nieuwe rivier heeft de volgende kenmerken: 
- het volgt vaak deels oude rivierpatronen 
- het wordt uitgegraven 
- er stroomt altijd water, ook bij lagere rivierafvoeren 
- het kent een grote mate van multifunctionaliteit: 
hoogwaterbescherming, recreatie, natuurontwikkeling, 
woningbouw, etc. 

Nieuwerivierenrichtenzichintegenstellingtothoogwatergeulen 
en groene rivieren, waarbij hoogwaterbescherming de 
hoofddoelstellingis,opdekansenvoorruimtelijkeontwikkeling. 
Een nieuwe rivier betekent namelijk een kans om nieuwe 
ruimtelijke kwaliteit te realiseren: mooie woonlocaties, veel 
natuur en recreatiemogelijkheden. Tevens levert het een 
bijdrage aan de rivierveiligheid. 

In een afstudeerproject aan de Technische Universiteit in Delft 
wordt een ontwerp gemaakt voor een nieuwe rivier in Ven lo. 
Bij de spoor- en autobrug in Venlo wordt de rivier de Maas 
ingesnoerd. Het water stuwt daardoor op, zodat de kans op 
overstroming wordt vergroot. In dit project wordt daarom 
gekozen om het overtollige water langs de stad af te voeren 
door middel van een nieuwe rivier. 

De nieuwe rivier wordt gezien als een kans voor nieuwe 
ontwikkelingen.Erzijnmogelijkhedenvoornieuwewoningen, 
natuur, ecologie en voor recreatie. Er zal daardoor een nieuw 
waterfront ontstaan naast het al bestaandewaterfront aan de 
Maas. 

Voorde plaats van de nieuwe rivier is deondergrond van groat 
belang. Bepalend voordeafmetingen is hetveiligheidsniveau 
dat is vastgelegd in de Wet op de waterkering. 

_...,, 

Probt.?,em Op/ H!11g 

Bronnen: 
1. lnnovatieNetwerk Groene Ruimte en Agrocluster. Ruimte voor 
nieuwe rivieren: 6,7 
2. Tjallingi i, S. en R. Berendsen 2007: 19-23 
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TREND 5: HET MAKEN VAN LAND IN WATER 
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IJBURG - AMSTERDAM 

Amsterdamheeftaleeneeuwenlangeervaringinhet makenvan 
land in water. Recentelijk is de nieuwe stadswijk Uburg uit het 
Umeeropgerezen. Uburg vormt een archipel dat bestaat uit een 
zevental opgespoten eilanden. 

In 1965 ontwikkelden de architecten Van den Broek en Bake ma 
al een plan voor een stadsuitbreiding in het Umeer. Amsterdam 
koos toen echter, in lijn met het nationale ruimtelijke beleid, 
voor de Bijlmermeer en groeisteden als Purmerend en Al mere. 
Eind jaren tachtig verscheen Nieuw-Oost (Uburg) als een van de 
VINEX-locaties. De plannen vooreen stedelijke uitbreiding in de 
vorm van een zeventaleilanden met hoge stedelijkedichtheden 
en een goede aansluiting op de stad we rd in 1996goedgekeurd 
door de gemeente Amsterdam. En zo verscheen alsnog een 
stadsuitbreiding in het Umeer. 

Elk van de zeven eilanden zal een eigen karakter krijgen, van een 
dicht urbaan stadseilandtot een idyllisch strandeilandje.Toch is 
er een duidelijke samenhang tussen de eilanden te herkennen. 
Men heeft veel aandacht aan de kwaliteit van de leefomgeving 
besteed en heeft gekozen voor een grate diversiteit. De 
diversiteit komt terug in de vormgeving, de architectuur, de 
functies, de woningtypen en de recreatie. Daarnaast speelt de 
bereikbaarheid van Uburg een grate rol in het plan. In totaal zijn 
er 60 bruggen nodig om alle delen met elkaar te verbinden. 

De wijk zal uiteindelijk 18.000 woningen teflen voor 45.000 
inwoners en werk bieden aan 12.000 personen. Naast 
woningenen kantoren komenerwinkels,sportaccommodaties, 
restaurants en een strand. 

Deeerstedrie eilandenzijn inmiddels klaaren warden bewoond. 
De aanleg van de overige eilanden zal door milieu-eisen nog 
even op zich laten wachten. 



Bronn en: 
1. Gemeente Amsterdam (2008] /Jburg. http:/ /www.ijburg.ni/ 
2. Rossum, H. van (2005] /Jburg Amsterdam: 2,3 
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4.2 WATERCONCEPTEN 

De trends in het water en oak de enorme populariteit van 
het water hebben geleid tot de ontwikkeling van veel nieuwe 
concepten voor waterwoningen. De vraag is echter in ho ever re 
dezewaterwoningen iets bijdragen aan dewaterproblematiek. 
Een aantal waterwoningen zullen hieronder besproken 
word en. 

4.2.1 Waterwoningen 
1. Wonen aan het water 
Het wonen aan water is in. Steeds meer mensen trekken weg 
uit de drukte van de stad. Men heeft behoefte aan rust, ruimte 
en groen ofwel aan groen wonen. Het wonen aan water biedt 
deze mogelijkheid. De aantrekkelijkheid van een woning aan 
het water komt tot uitdrukking in de prijs van de woning, want 
woningen aan hetwaterzijn zo'n 6tot 100/oduurderdan andere 
woningen. 

Het gaat daarbij niet om het bedwingen, maar om het inspelen 
op de veranderde omstandigheden. Het is daardoor mogelijk 
om oak in zeer drassige of overstromingsgebieden te wonen. 

Bij amfibisch wonen staat niet het wonen aan water of het 
wonen op water centraal, maar het wonen om water. Dit leidt 
tot verschillende woonvormen, zoals drijvende woningen en 
woningen op palen. 
(Stichting Reinwater 2008 en Stichting Amfibisch wonen 2008) 

De populariteitvan wonen aan hetwaterheefttot gevolg gehad 
dat in de laatstejaren veel nieuwbouwwijken zijn gerealiseerd 
waarin water een belangrijk onderdeel van de leefomgeving 
vormt. Als er geen natuurlijk water aanwezig is, warden er 
kunstmatig waterpartijen aangelegd. Het won en aan het water 
stelt echter wel eisen aan de kwaliteit van het water. Het water Fig. 4.1 Wonen aan het water 

moet schoon en aantrekkelijk zijn. 
(RIZA 2000: 45) 

2. Amfibisch wonen 
Nederland voert al eeuwenlang een strijd tegen het water. 
Men probeert het water te keren en te beheren door 
middel van vooral technische middelen. Amfibisch wonen 
gaat in tegeni deze dwangmatige beheersing van het water. 
Het pleit voor het toelaten van weersinvloeden, getijden en 
seizoenen. Het amfibisch wonen heeft aandacht voor natuur, 
milieu en landschappelijke kwaliteiten, maar oak voor de 
woningbouwopgave en flexibiliteit. 

De landschappelijke kenmerken vormen het uitgangspunt 
bij amfibisch wonen. Het is een woonvorm dat zich optimaal 
aanpast aan de voortdurend veranderende omstandigheden. Fig. 4.2 Amfibisch wonen 



3. Drijvend bouwen 
Devraag naarbouwenop hetwaterneemttoe. Dit heeftenerzijds 
te maken met het waterbeleid. Het waterbeleid pleit voor meer 
ruimte voor water om het water te kunnen vasthouden en te 
bergen. Om andere functies ook de ruimte te geven stimuleert 
hetbeleidverschillendevormenvanmeervoudigruimtegebruik. 
Drijvend bouwen is daar een voorbeeld van. Anderzijds groeit 
de populariteit van het wonen op en aan het water. 

Wonen op het water bestaat al een lange tijd in Nederland. 
De eerste vormen waren de woonschepen, later gevolgd door 
de woonark met betonnen bak. Sinds de laatste paar jaar is de 
moderne waterwoning in opkomst. De waterwoning is gelijk 
aan een woning op het land, maar dan met een drijvende 
fundering. De woning fluctueert mee met de verschillende 
waterstanden. De drijvende fundering heeft gezorgd voor een 
groteontwikkelingvanverschillendedrijvendetypologieen.Het 
is nu technisch mogelijk om iedere gewenste ontwikkeling op 
drijvende funderingen te construeren, bijvoorbeeld drijvende 
woningen, drUvende wijken, drijvende wegen of zelfs een 
dr!jvende stad. Alles wat op het land kan, kan nu dus ook op 
het water. 
(Olthuis 2007: 19 en Ermstrang 2007: 9-12) 

4. Wonen op pa/en 
Dezogenaamdepaalwoningenzijnnietietsvanalleendelaatste 
tijd. Overal ter wereld, waar water en land elkaar naderen, zijn 
er huizen op palen gebouwd. 

De paalwoningen combineren net als de drijvende woningen 
het water met de functie wonen. Bouwen op palen kan 
boven permanent wateroppervlak of boven de droge grand. 
Het permanente wateroppervlak kan gebruikt warden voor 
voorraad-,seizoens-, piek-en nood bergi ng. Bij gebouwen boven 
droge grand valt te denken aan pieken voor noodberging. Het 
rivie rengebied iseengoedeplaatsvoorditsoortwon ingen. Bijeen 
overstroming kan hetwatervrij onderde woning doorstromen, 
waardoor ergeen schade ontstaat. Op deze ma nier kunnen ook 
gebieden benutworden dieandersonbewoonbaarzouden zijn. 
(Waterstudio 2008) 

5. Wonen op terpen 
Een laatste type waterwoning die hier besproken zal warden 
is de terpwoning. Een terp is een opgehoogd gebied waarop 
gewoond kan warden. De schaal van een terp varieert van 
complete hooggelegen dorpen tot individuele huizen die eeni 
hele terp bezitten. 

Ook de terpwoning is niet iets nieuws. De eerste bewoners 
van Nederland vestigden zich al op terpen om op deze 
manier droge voeten te houden. Het wonen op terpen is 
echter de laatste jaren weer onder de aandacht gekomen. 
Het voordeel van terpwoningen is namelijk dat ze bestand 
zijn tegen overstromingen. De terpwoningen vormen 
daardoor een goede optie voor in het rivierengebied of voor 
noodoverloopgebieden. 

Fig. 4.3 Drijvende watervilla in Leiden 

Fig. 4.4 Paalwoningen 
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4.2.2 Waterwoningen en waterproblematiek 
Met de aandacht voor het wonen op en aan het water rijst ook 
de vraag over wat de gevolgen van dit soort waterwoningen 
zijn. Watvoor invloed hebben ze op de waterkwaliteit?Vormen 
zegeenaanslagopdenatuurlijkeomgeving?Ennogbelangrijker: 
dragen de waterwoningen iets bij aan de waterproblematiek? 

Het wonen op en aan water kan voor verontreiniging van het 
water zorgen. Bepaalde bouwmaterialen vormen namelijk 
een directe belasting op de waterkwaliteit. Bovendien trekt 
de woonfunctie tal van milieubelastende activiteiten aan. Er 
zullen daarom strikte voorwaarden moeten gelden voor de 
waterwoningen,zodatgeenverslechteringvandewaterkwaliteit 
kan optreden. Ditbetekenteisenaan hetgebruikvan materia len, 
verf, schoonmaakmiddelen, etc. Ook is het belangrijk dat de 
bewoners zelf oog hebben voor het milieu. 
(Stichting Reinwater 2008) 

Waterwoningen kunnen ookeen aanslag vormen op de natuur. 
Een aantal waterwoningen kan immers ook gebouwd warden 
op van nature drassige gebieden. De grond hoeft daarvoor 
niet meer tegen hoge kosten bouwrijp te warden gemaakt. 
Op deze manier ontstaan er mogelijkheden om woningen te 
plaatsen in gebieden, waar dat voordien niet mogelijk was. 
Deze natuurgebieden warden daardoor niet meer gespaard. 
De aanwezige ecosystem en zu lien word en verstoord en ook de 
rust en ruimte in deze gebieden warden aangetast. 

loch kunnen waterwoningen ook een positieve bijdrage 
leveren aan de waterproblematiek. Zo bieden waterwoningen 
de mogelijkheid om woningbouw te combineren met het 
vasthouden en bergen van water. Het is een vorm van 
meervoudig ruimtegebruik, waarbijwordtingespeeld opzowel 
devraag naarwoningen als devraag naar ruimtevoorwater. De 
waterwoningen zullen echter wel aan bepaalde voorwaarden 
moeten voldoen. De woningen mogen bijvoorbeeld geen 
obstakelvormenivoordedoorstromingvanwaterengrotedelen 
van hetwateroppervla kdienen onbenutte bl ijvenom openheid 
te waarborgen en een goede waterafvoer te garanderen. 
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4.3 WATERPRINCIPES EN WATERSTRATEGIEEN 

In de vorige paragrafen hebben we kunnen zien dat het water 
weer in de belangstelling is.Vi ndenwedeze aandachtvoorwater 
ook terug in het vakgebied van de stedebouwkunde? Zijn er 
bijvoorbeeld n ieuwe strategieen of principesontwikkeld om het 
water een grotere rol te laten spelen in het stedebouwkundige 
ontwerp? Een aantalvandeze strategieen en principeszullen in 
deze paragraaf behandeld worden. 

In de afgelopen jaren zien we een omslag in het denken over 
water. Men ziet in dat er anders met het water moet worden 
omgegaan. Het water kan niet a Ileen met technische middelen 
worden aangepakt, het water moet ook de ruimte krijgen. Het 
water zal daarom een grotere rol moeten gaan spelen in het 
stedebouwkundige ontwerp. Het waterbeleid stelt voor het 
water te benaderen als drager van de ruimtelijke inrichting. 

Met de benadering van water als drager van de ruimtelijke 
inrichting, krijgt het water een meer ordenend principe. Water 
als ordenend principe betekent dat hetwater een richting geeft 
aan het ontwerp van stedelijke gebieden. Metdeze benadering 
kunnen problem en met het watersysteem voorkomen word en. 
Woningbouw, infrastructuur en andere functies wllen immers 
beter aansluiten op het watersysteem ter plaatse. 
(RIZA 2000: 42, 43) 

Het water als ordenend principe wordt nog niet a1ls algemeen 
princi pe over a I toeg epast.T oc h zij n er al een aa nta I waterpla n ne n 
en waterstructuurvisies ontwikkeld, die hetwater alsordenend 
principe hanteren. Het water als ordenend principe zien we 
bovendien terugkomen in de lagenbenadering en de Strategie 
van de Twee Netwerken. 

Strategie van de Twee Netwerken 
In de Strategie van de Twee Netwerken worden het water
en verkeersnetwerk gezien als de belangrijkste sturende 
dragers. Het waternetwerk draagt de ontwikkeling van 
laagdynamische functies, zoals natuur, waterwinning en 
recreatie. Dit netwerk wordt gekenmerkt door groen, rust en 
ruimte. Het verkeersnetwerk is de drag er van hoogdynamische 
economischeactiviteiten,zoalsbedrijfsterreinen,dienstverilening 
en massarecreatie. Rond dit netwerk vindt juist verdichting 

plaats.Op deze manierworden de ecologische en economische 
structuur met elkaar gecombineerd. De woonfunctie vindt 
vervolgens plaats tussen deze twee contrasterende netwerken: 
zowel dichtbij rust en ruimtea lsdichtbijverkeeren econ om ische 
bedrijvigheid, ook wel pseudo-landelijk wonen genoemd. Het 
won en wordt in dittussen liggendegebied gezoneerd van rustig 
groen naar compact en stedelijk wonen. 

De water- en verkeersstromen vormen het kernpunt van de 
Strategie van de Twee Netwerken. Naast deze stromen bevat 
de strategie echter nog een aantal andere elementen, namelijk 
flexibele functietoekenning, landschapsecologie, identiteit en 
gebiedseigenschappen. 
(Aalbers en Jonkhof 2004: 11 -26) 
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Fig. 4.5 Strategie van de Twee Netwerken 

De lagenbenadering 
Delagenbenaderingisinderuimtelijkeordeningge·introduceerd 
als methodeom ruimte'lijkeontwikkelingente beschrijven ente 
analyseren. De benadering deelt de ruimte op in drie lagen: 
1. De ondergrond: water, bod em en het zich daarin bevindende 
I even 
2. De netwerken:zichtbare infrastructuur (wegen, spoorwegen, 
waterwegen, havens, etc.) en onzichtbare infrastructuur 
(informatie en communicatie, vlieg- en vaarroutes) 
3. De occupatie: ruimtelijke patronen tengevolge van menselijk 
gebruik, ofwel de ruimtelijke inrichting (wonen, werken, 
recreeren, etc.) 



Naast deze drie lagen, speelt ook de tijd een belangrijke factor 
in de lagenbenadering. De lagen veranderen in detijd, echterde 
verandertijd verschilt per laag. De laag van de ondergrond is het 
laagdynamische niveau (verandertijd > 100 jaar), de netwerken 
vormen het middeldynamische niveau (verandertijd 20-80 jaar) 
endeoccupatielaagishethoogdynamischeniveau(verandertijd 
10-40 jaar). 

De onderlinge wisselwerking tussen de lagen speelt een 
belangrijke rol. Zo is elke laag van invloed op de ruimtelijke 
afwegingenenkeuzenmetbetrekkingtotdeanderelagen.Daarbij 
steltdeonderliggendelaagconditiesaaneenbovenliggendelaag. 
Op deze manier levert elke laag een bijdrage aan de ruimtelijke 
ontwikkeling van Nederland. 
(Ministeries van VROM, LNV, VenW en EZ 2004: 26-28) 

Langetijd is bij de ruimtelijkeontwikkeling van Nederland geen 
rekeninggehoudenmetdeeisendiedeanderelagenstellen.Om 
meer samenhang in de ruimtelijke ordening te krijgen dienen 
de verschillende lagen echter meer met elkaar in verband te 
worden gebracht.Met behulpvan de lagenbenadering kunnen 
de eigenschappen en functies van de ondergrond en de 
netwerkenlaag en de structurerende rol van beide lagen weer 
meer de aandacht krijgen. 

Fig. 4.6 De lagenbenadering 

Gidsprincipebenadering 
lnhetvakgebiedvandestedebouwkundezienwesteedsvakerdat 
gereedschapskisten word en ontwikkeld. Een gereedschapskist 
helpt bij het ontwerpen van bepaalde ruimtelijke opgaven. Zo 
biedt de gidsprincipebenadering een gereedschapskist met 
ontwerpprincipes en conceptuele modellen. De gidsprincipes 
geven de zoekrichting aan van het ontwerpproces en de 
gidsmodellen bieden kansrijke combinaties van ingrepen die in 
vergelijkbare situaties succesvol bleken te zijn. 

Ook voor de wateropgaven zijn er verschillende gidsprincipes 
en gidsmodellen ontwikkeld. Zo zijn er gidsprincipes en 
-modellen ontwikkel'd voor waterberging. De gidsprincipes 
helpen bij de vraag 'hoe bereiken we meer ruimte en meer 
mogelijkheden voor waterberging?' De gidsmodellen voor 
waterberging bevorderen meervoudig ruimtegebruik door de 
functiewaterberging te integreren metandere ruimtevragende 
functies, zoals werken, wonen en natuurbeheer. 
(Maccarthy, Opdam en de Koning 2004: 6-8) 

De gidsmodellen zijn uitgewerkt in eenvoudige schema's. Een 
aantalvoorbeeldenzijnhetinfiltratiemodel,hetcirculatiemodel 
en hetvertrag i ngsmodel (zie fig u ur 4. 7). Het i nfiltratiemodel richt 
zijn aandacht op het infiltreren van regenwater in de bodem. 
Het circulatiemodel richt zich op stadswijken, waar een eigen 
watersysteem mogelijk is. In deze wijken wordt een circulatie 
van oppervlaktewater ingevoerd. Het vertragingsmodel richt 
zich op het schoonhouden en vasthouden van regenwater. Het 
afstromende regenwater van gebouwen wordt vertraagd en 
afgekoppeld van het afvalwaterriool. 
(Tjallingii, 5 en Berendsen 2007: 12-14) 
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Fig. 4.7 Een aantal gidsmodellen 
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4.4TOTSLOT 

Aan het begin van het hoofdstuk werd de vraag gesteld of de 
aandacht voor het water en de waterproblematiek invloed 
heeft (gehad) op het vakgebied van de stedebouwkunde. 
Deze vraag kan positief beantwoord worden, want ook in de 
stedebouwkunde is hetwateronderdeaandachtgekomen. Dit 
komt terug in de vele symposia, discussiegroepen en artikelen 
die ontstaan zijn op dit gebied. 

De discipline volgde nauwgezet de nieuwe ontwikkelingen 
met betrekking tot water en speelde daar op in. Ze speelde 
bijvoorbeeld heel slim in op de populariteit van water door 
het ontwikkelen van verschillende type waterwoningen. Deze 
waterwoningen sluiten heel goed aan op de grote vraag naar 
won en op en aan hetwater. Een aantal van deze ontwikkelingen 
hebben zelfs tot een trend geleid, bijvoorbeeld het dempen en 
ontdempen van grachten, singels en anderewaterlopen. Zo is er 
ookeentrendontstaannaaraanleidingvandewaterproblematiek, 
namelijk het aanleggen van nieuwe rivierarmen. 
Verderzienwe nieuwetheorieen en strategieen in hetvakgebied 
van de stedebouwkunde ontstaan, die inspelen op een grotere 
rol van water in het stedebouwkundige plan. Het ideevan water 
als ordenend principe is een stap in de goede richting om het 
water meer te betrekken bij het stedebouwkundige ontwerp. 

In het begin werd tevens de vraag gesteld in hoeverre de 
stedebouwkunde iets bijdraagt aan de waterproblematiek. 
De aandacht is er, maar wordt die ook goed benut? Door de 
herontdekking van het water in de stedebouwkunde heeft het 
waterweereen plaatsgekregen in het stedebouwkundige plan en 
daardoor heeft het water ook meer ruimte gekregen. Daarnaast 
zien we steeds meer vormen van meervoudig ruimtegebruik 
verschijnen, zoals de waterwoningen. Het water heeft in deze 
plannen vaak echter a Ileen een kwalitatieve waarde, het draagt 
dan weinig bij aan de waterproblematiek. Het gaat juist om de 
combinatie van een goed, veilig en duurzaam watersysteem en 
de ruimtelijke kwaliteit van het water. 

Het begin is er dus zeker, toch denk ik dat in de nieuwe 
aanpak het water een nog grotere rol moet gaan spelen in 
het stedebouwkundige ontwerp. Naar mijn inziens kan de 
stedebouwkundigeheelveelbijdragenaanhetaanpakkenvande 

waterproblematiek. Erzal daarbijvooral moetenworden i ngezet 
op de verschillende vormen van meervoudig ruimtegebruik, 
zoals ook in hetwaterbeleid wordt aangemoedigd. Belangrijk is 
dat de stedebouwkundige hetgeven van ruimtevoorwaterniet 
als een beperking ziet, maar als een kans om ook de ruimtelijke 
kwaliteit van de leefomgeving te verbeteren. 



E&AANPAK 



60 

5. VISIE & AANPAK 

De Commissie Waterbeheer heeft geconcludeerd dat het huidige watersysteem nu en voor de toekomst niet op orde is. Om 
de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van klimaatverandering, bodemdaling en verstedelijiking aan te kunnen, zal 
men een andere houding en een andere aanpak moeten hanteren. We zullen anders met het water moeten omgaan. In dit 
hoofdstuk zal eerst op de nieuwe manier van denken en van benaderen warden ingegaan. Vervolgens warden een aantal 
uitgangspunten voor een nieuwe aanpak gegeven. 

5.1 VISIE 

Als we een nieuwe aanpak willen hanteren voor het water 
en de waterproblematiek, dan zullen we het water eerst van 
een andere kant moeten bekijken. Hoe moeten we het water 
benaderen? 

Allereerst zullen we bewust moeten warden dat Nederland 
een waterland is. De ligging van Nederland in een delta en 
het feit dat een groot gedeelte van Nederland onder de 
zeespiegel ligt maken dat het water altijd voor bepaalde 
dreigingen zal zorgen. De strijd tegen het water zal dan ook 
eeuwig voortduren. We moeten ons echter ook realiseren dat 
juist de natte omstandigheden hebben geleid tot onze rijkdom, 
onze (polder) mentaliteit en onze cultuur. We moeten dus ons 
voordeel ha I en u it deze omstandig heden. Laat dusmaarziendat 
Nederland een waterland is. 

Ten tweede zullen we een adaptieve houding moeten 
aannemen. Dit betekent dat we ons meer aan het water moeten 
gaan aanpassen. Geef water de ruimte waar dat nodig is en pas 
andere functies daar op aan. 

Verder is het belangrijk dat we het water als vriend benaderen 
(zie fig. 5.1 ). Nog vaak wordt het water vooral als vijand gezien, 
eenvijanddiebestredenmoetworden.Erwordtvooralaandacht 
geschonken aan alle problemen die het water veroorzaakt: 
overlast, overstromingen, etc. Water is echter ook onmisbaar, 
denk bijvoorbeeld aan de betekenis van water voor de natuur, 
delandbouwendedrinkwatervoorziening.Bovendienheefthet 
water ook vele kwaliteiten. Water geeft rust en ruimte en trekt 
mensen aan. 

Ten slotte moeten we het water zien als een kans voor 
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. De aanwezigheid ervan 
geeft een gebied veel potentie. Zo creeert water mogelijkheden 
voor nieuwe (aan het water gerelateerde) functies. Het kan 
bovendienbijdragenaandeaantrekkingskrachtenlevendigheid 
van een gebied. Het aanpakken van water biedt met andere 
woorden de mogelijkheid om de ruimtelijke kwaliteit van een 
gebied te verbeteren. 
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Nieuwe aanpak 
De nieuwe aanpak heeft twee hoofddoelen. Op de eerste 
plaats gaat het om het kunnen anticiperen op toekomstige 
ontwikkelingen. Dit is oak een van de hoofdpunten van het 
waterbeleid. Op de tweede plaats moet de nieuwe aanpak 
ervoor zorgen dat water weer een volwaardige plaats krijgt in 
het stedebouwkundige ontwerp. 

De nieuwe aanpak bestaat uit de volgende uitgangspunten: 
1. Ruimte voor water. In het literatuuronderzoek komt 
herhaaldelijk naar voren dat het water weer de ruimte moet 
krijgen. Daarbij gaat het om ruimte in zowel het landelijke als 
het stedelijke gebied. 

2. Water zichtbaar maken: Willen we het water een 
volwaardige plaats geven, dan moet het water weer boven de 
grondgaanstromen.Methetzichtbaarmakenvanwaterkunnen 
bovendien de kwaliteiten van water beter warden benut. 

3. lntegratie: In de nieuwe aanpak moet de integratie van 
stedebouwku nd ige opgaven en wateropgaven centraa I komen 
te staan (zie fig. 5.3). Enerzijds gaat het om het aanpakken van 
de waterproblematiek, anderzijds om het water te gebruiken 
als kwaliteitvoorde leefomgeving. Er moetduszowel aandacht 
voor de waterproblemen als voor devormgeving en kwaliteiten 
van het water zijn. 

4. Meervoudig ruimtegebruik: De ruimte is schaars in 
Nederland.Omverschillenderuimtevragendefunctiesderuimte 
tegeven,zullen wedefuncties metelkaar moeten combineren. 
Water biedt goede mogelijkheden voor een combinatie met 
bijvoorbeeld wonen, werken, natuur en recreatie. Meervoudig 
ruimtegebruik vormt hierbij het kernwoord. 

5. Flexibiliteit: Ten slotte gaat het om een bepaalde mate 
van flexibiliteit, zowel flexibiliteit van het ontwerp als van het 
watersysteem. Het ontwerp moet zich kunnen aanpassen aan 
nieuwe eisen en behoeften van de mens en aan de nieuwe 
eisen die het water stelt. Het watersysteem moet zich 
kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden, zoals 

piekafvoeren. 
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Fig. 5.2 Schematische weergave van de aanpak 
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5.2 AANPAK 

Het afstuderen bestaat uit drie fasen (zie fig. 5.4). De eerste 
fase bestaat uit een literatuuronderzoek en het formuleren van 
doelstellingen en probleemstelling. Deze fase wordt afgerond 
met een begincolloquium. 

In de tweede fase is een plangebied gekozen. In deze fase 
wordt een uitgebreide analyse verricht naar de problemen en 
kansen in het gebied. De analyse leidt vervolgens tot een aantal 
uitgangspunten voor het ontwerp. Dit wordt afgerond met een 
tussencolloquium. 

In de laatste fase vindt het ontwerp plaats. Voor het gekozen 
gebied wordt een ontwerp gemaakt, waarin de problemen 
uit de analyse worden aangepakt. Het afstuderen wordt dan 
afgesloten met het eindcolloquium. 
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Fig. 5.4 Schematische weergave van de aanpak 
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