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SAVE THE DATE


26 JANUARI 2017, THEMABIJEENKOMST KLIMAATBESTENDIGE STAD, AMERSFOORT
Zijn we voldoende voorbereid op een scenario zoals
dat in ‘Als de dijken breken’ wordt geschetst? Of komt
de echte dreiging ‘van boven’? Moeten we investeren
in de techniek (minister-president Kreuger’s terpen?)
of in waterbewustzijn? Doen we genoeg of is ‘het kan
altijd beter’ ook hier van toepassing? Hoe ziet u de
toekomst en uw rol in het klimaatbestendig maken
van de stad?
Met dit themanummer wil de redactie van water
governance tijdschrift het debat openen.We zijn erg
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benieuwd naar uw beeld en reactie! We nodigen u dan
ook graag uit voor onze themabijeenkomst. Reserveert
u de ochtend van de 26e januari alvast in uw agenda?
Via Twitter @Wgovernance houden wij u op de
hoogte van het programma. Liever per e-mail op de
hoogte blijven? Neemt u dan contact op met onze
redactiesecretaris, Sonja Kooiman (s.kooiman@
ambient.nl). Aanmelden kan door een e-mail te sturen
naar onze uitgever, STOWA, contactpersoon Jet
Gerssen: gerssen@stowa.nl.

REDACTIONEEL

WERELDWIJD WERKEN
AAN DE KLIMAATBESTENDIGE STAD
Hans Schouffoer
De afgelopen weken keek Nederland geboeid
naar de EO-serie ‘Als de dijken breken’. De serie was,
met 2 miljoen kijkers, goed voor het maatschappelijk
bewustzijn. Kijkers konden zich goed verplaatsen in
de ontreddering van de geëvacueerde hoofdpersonen.
Dat bleek uit berichten dat er opmerkelijk veel
noodpakketten werden verkocht. Altijd goed om extra
water in huis te hebben.

Bij dijkdoorbraken denkt Nederland terug aan
de storm van 1953, springtij, hoogwater en dreiging
uit zee. Even bedreigend is extreme regen. We weten
dat aanhoudende regen, bij ons of in ons achterland,
onvermijdelijk leidt tot gezwollen rivieren en overlast
door hoogwater in het uiterwaardengebied. Het
hoogwater, de toestand van de dijken en de evacuatie
van 240.000 mensen in het rivierenland in 1995 had
behoorlijke impact. De herdenking van de evacuatie in
2015 was een mooie gelegenheid om eens stil te staan
waarom we 20 jaar later nog steeds werken aan het
verbeteren van de dijken. Er is Ruimte voor de Rivier
en er zijn nieuwe normen voor waterveiligheid en we
zijn nog lang niet klaar in het rivierengebied.
Met grote maatschappelijke ontwrichting door
extreme buien hebben we in Nederland gelukkig wat
minder ervaring. Toch was het in 2014 ‘kantje boord’.
Maandagochtend 28 juli trok een flink buienfront
zeer langzaam door west- en midden-Nederland.
Op veel plaatsen viel die enkele dag 80 tot 102 mm
water. Het KNMI kondigde code oranje af. De
schade en overlast van deze piekbuien – en het begrip
dat dit een illustratie is van Al Gore’s verhaal over
klimaatverandering - heeft veel gemeenten aan het
denken gezet over de waterbestendigheid van de stad.
Inmiddels zijn we ons bewust van de risico’s van
wateroverlast door geweldige hoosbuien. Gebeurtenissen als in 2014 herhaalden zich in 2015 en ook in dit
jaar. Ze volgen de voorspellingen in de nieuwe klimaat

foto ANP

De serie gaat uit van een extreem scenario
volgens de deskundigen, die zich ook haastten om te
melden dat de Nederlandse kust nu goed op orde is.
Toch is de natuur sterk en is niet te garanderen dat een
dergelijk scenario onwaarschijnlijk is. Het besef dat er
iets kan gebeuren is nu behoorlijk vergroot.

Evacuatie rivierenland 1995
scenario’s van het KNMI. We beseffen dat Nederland
nog lang niet op orde is en op veel plaatsen het water
systeem niet klimaatbestendig is ingericht. Het watersysteem kan deze buien niet aan. De extremen worden
extremer en de extreme buien van de afgelopen jaren
worden de nieuwe normaal. Ieder jaar beleven we perioden met code oranje. Tot vandaag vielen de buien tot aan
de rand van de stad, maar wat gebeurt er als een hoosbui
een paar uur blijft hangen boven Utrecht of Den Haag?
Het op orde maken van het watersysteem gaat
de samenleving de komende jaren veel geld kosten.
Gelukkig wordt ook deze ‘wateropgave’ nu opgepakt.
In Amsterdam, Rotterdam, Hoogeveen en Tiel pakken
stadsbestuurders, waterbeheerders en stedenbouw
kundigen de handschoen op. Klimaatadaptatie bepaalt
tegenwoordig de discussie over ruimtelijke ontwikkeling.
Niet alleen in Nederland maar op heel veel plekken in
de wereld. Geweldig om te zien hoe de urgentie wordt
omgezet in nieuwe plannen voor de stad. Plannen
waarin oude en nieuwe kennis over watergovernance en
ruimtelijke kwaliteit bij elkaar komen. De themaredactie
onder leiding van Peter de Putter en Gert Dekker brengt
u een mooie selectie van artikelen. Namens de auteurs
en de redactie wens ik u naast inspiratie natuurlijk ook
veel leesplezier. We nodigen u graag uit om ook uw
ervaringen te delen! Hiervoor organiseren wij op 26
januari een kennisdeler klimaatbestendig waterbeheer
M
(zie mededelingen elders in dit tijdschrift).
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OVERHEID NIET ZOMAAR
AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE
DOOR WATEROVERLAST
Herman Havekes, Peter de Putter*

Wateroverlast door extreme neerslag kan de laatste paar jaar op veel belang
stelling rekenen. Ook in 2016 was het op veel plaatsen in Nederland weer raak.
Volgens de meest recente KNMI-klimaatscenario’s nam de jaarlijkse neerslag in
Nederland toe. Alle seizoenen behalve de zomer zijn natter geworden en de
frequentie en omvang van extreme buien neemt toe.1 Regenval kan leiden tot
wateroverlast en uiteindelijk zelfs tot schade. Via bijvoorbeeld de openbare weg
of het particuliere riool kan hemelwater woningen instromen. Heel wat
bebouwde gebieden hebben last gehad van instromend water. Maar ook in het
buitengebied kan veel regenval tot wateroverlast en schade leiden. Te denken
valt aan agrariërs die een deel van hun oogst verloren zien gaan door extreem
veel regenval. Juridisch is de vraag interessant op welke wijze wetgeving en
rechtspraak omgaan met wateroverlast.

Voor zowel gemeenten, waterschappen als burgers is
het van belang te weten hoe de verantwoordelijkheden
en zorgplichten zijn verdeeld. Wat mag er bijvoorbeeld
van de gemeente als riool- en wegbeheerder worden
verwacht, tot waar strekt de wettelijke zorgplicht
van het waterschap en welke verantwoordelijkheid
heeft een perceel-/gebouweigenaar zelf ? Inzicht
hierin is van belang voor het beantwoorden van de
aansprakelijkheidsvraag die zich meer en meer voor
lijkt te doen.
In de voorliggende bijdrage gaan wij in de eerste
paragraaf eerst in op de problematiek van het
bebouwde (al dan niet stedelijke) gebied. Hoe valt
wateroverlast hier juridisch te duiden? Wie draagt
waarvoor verantwoordelijkheid? In de volgende
paragraaf vormt het buitengebied onderwerp van
discussie. De slotparagraaf geeft een afrondende
beschouwing, met enkele suggesties voor de praktijk
van het water- en omgevingsbeheer.

dit het gevolg van het feit dat het gebouw beneden
straatniveau is gelegen. Het verschil tussen het
straatniveau en het bouw-/vloerpeil van woningen is
vaak dusdanig dat er bij hevige regenval water vanaf
de straat de woningen in kan lopen. Denk maar aan
dijkwoningen of aan woningen met laaggelegen
delen (souterrains, garages e.d.). Het kan hierbij
zowel om oude panden gaan als om relatief nieuwe
gebouwen. Bij water dat via de leidingen een woning
instroomt, is er een relatie met het gemeentelijke
hoofdriool. Als de waterstand in het hoofdriool
stijgt, komt het voor dat het water terugstroomt in
de particuliere aansluitleiding met bijvoorbeeld als
gevolg dat het vieze water via douche en wc de woning
inloopt. In deze paragraaf worden beide situaties
belicht. Daaraan voorafgaand wordt echter eerst
ingegaan op de gemeentelijke rioleringszorgplicht,
omdat deze immers een belangrijke relatie heeft met
wateroverlastproblemen.

Wateroverlast in bebouwd gebied2

H e m e lwat e rov e r l a s t

Materiële schade als gevolg van wateroverlast is vaak
gerelateerd aan het intreden van water vanuit de
buitenruimte (tuin of straat) in een gebouw. Soms is

Gemeenten hebben een zorgplicht voor de inzameling
en het transport van stedelijk afvalwater (art. 10.33,
lid 1 Wet milieubeheer). Die zorgplicht begint vanaf

en

d e g e m e e n t e l i j k e r i o l e r i n g s z o rg p l i c h t


* 
Herman Havekes is werkzaam bij de Unie van Waterschappen en Peter de Putter is directeur/adviseur bij Sterk Consulting BV.
Beiden zijn lid van de redactie van het Water Governance Tijdschrift.
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het aansluitpunt op het openbare riool. Daarvóór is
het aan de huiseigenaar (de lozer van het afvalwater)
om ervoor te zorgen dat het afvalwater naar het
aansluitpunt wordt gebracht. Hij heeft hierbij te
voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012.

open water en kortdurende berging op straat of in de
openbare ruimte. Daarbij mag en moet, zoals hierna
nog zal blijken, ook van de particulier het een en ander
aan maatregelen worden verwacht.

In wetgeving zijn geen concrete normen opgenomen
over het functioneren van rioolstelsels in de vorm
van bijvoorbeeld eisen aan de maximaal toelaatbare
frequentie van wateroverlast of het minimale niveau
waarop regenwatervoorzieningen moeten zijn
ontworpen. In de praktijk wordt gewerkt conform de
door Stichting Rioned uitgegeven Leidraad Riolering
die geen juridische status heeft. In de praktijk zijn veel
rioolstelsels ontworpen op een afvoercapaciteit van
ca. 20 mm/uur. In relatie tot hemelwateroverlast als
gevolg van extreme buien kent de Leidraad Riolering
een definitie van ‘extreme neerslaggebeurtenis’:
“een neerslaggebeurtenis die de reguliere, goed
functionerende riolering niet meer kan verwerken. Het
reguliere functioneren is niet eenduidig vast te leggen.
Binnen juridische randvoorwaarden van goed bestuur
mag een gemeente zelf de frequentie van water op
straat bepalen waarop zij de riolering laat ontwerpen.
Zij legt daarmee de grens voor het reguliere
functioneren vast. Als het harder regent dan waarop de
riolering is ontworpen, is sprake van extreme neerslag.
De riolering is dan overbelast en het water zoekt
een andere uitweg, vaak via het oppervlak.”3 Via het
gemeentelijke rioleringsplan (GRP) geven gemeenten
aan welke rioolstelsels (gemengd, gescheiden of
verbeterd gescheiden stelsel) er zijn en waarop deze zijn
berekend.

Sinds 2008 hebben gemeenten te voldoen aan de
zogenoemde hemelwaterzorgplicht (art. 3.5 Waterwet).
Volgens dit artikel draagt de gemeente zorg voor een
doelmatige inzameling en verwerking van afvloeiend
hemelwater, voor zover van degene die zich daarvan
ontdoet redelijkerwijs niet kan worden gevergd het
afvloeiend hemelwater op of in de bodem of in het
oppervlaktewater te brengen. Burgers en bedrijven
eisen van gemeenten nog wel eens, met een beroep op
deze zorgplicht, dat zij maatregelen moeten nemen om
te voorkomen dat hemelwater vanaf de openbare weg
naar particulier terrein stroomt. Op deze gevallen ziet
de hemelwaterzorgplicht echter niet.4 De zorgplicht
ziet op hemelwater dat bij degene die zich hiervan wil
ontdoen valt en dat redelijkerwijs niet zelf verwerkt kan
worden op het eigen terrein (vasthouden of infiltreren).
De zorg voor verwerking van het hemelwater begint
dus bij de perceeleigenaar. Alleen als dat redelijkerwijs
niet kan, heeft de gemeente een zorgplicht voor
inzameling en verwerking van het afstromende
hemelwater. Voor de invulling van deze zorgplicht is
het voldoende om als gemeente een voorziening aan
te bieden waarin de perceeleigenaar het overtollige
hemelwater kwijt kan. Meer is niet nodig.

De leidraad maakt duidelijk dat het rioleringsstelsel niet
berekend hoeft te zijn op extreme neerslag. Overlast en
schade als gevolg van extreme buien worden gerekend
tot overmachtssituaties waartegen de gemeente zich
in redelijkheid niet hoeft te verweren. De riolering
is bedoeld om bij ‘normale’ neerslag het water van
wegen en daken af te voeren. Uit een uitspraak van de
rechtbank Arnhem, waarover verderop meer, blijkt dat
buien die één of twee keer per drie jaar optreden niet
zo uitzonderlijk zijn dat er sprake is van overmacht.
Die uitsprak betrof water dat vanaf de weg kwam. Om
bij hoosbuien schade of overlast te voorkomen, zijn
aanvullende maatregelen nodig. Denk aan afvoer naar

W at e rov e r l a s t

v i a d e o p e n ba r e w e g

In gevallen waarin hemelwater vanaf de openbare
weg naar het particuliere terrein stroomt en
daar overlast of schade veroorzaakt helpt de
hemelwaterzorgplicht burgers dus niet. En omdat
er ook geen andere bestuursrechtelijke weg is om de
wateroverlast aan de orde te stellen, resteert veelal
alleen de privaatrechtelijke weg. Voor water dat van
de openbare weg afwatert op een particulier terrein
en daar schade veroorzaakt moet het Burgerlijk
Wetboek (BW) worden geraadpleegd. Op grond van
art. 5:37 jo. art. 5:38 BW moeten lagere erven het
water ontvangen dat van hogere erven van nature
afloopt. In de jurisprudentie is bepaald dat het
openbare gebied ook onder ‘erf ’ valt. De gemeente
is dan ook te beschouwen als de publiekrechtelijke
buurman die in relatie tot de privaatrechtelijke ‘buren’
WATER GOVERNANCE
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gehouden is aan de regels van het burenrecht.
Anders gezegd: ook de gemeente heeft als eigenaar
van de openbare ruimte een zorgplicht om hinder
bij haar ‘buren’ (de particuliere perceeleigenaren) te
voorkomen. Hierbij is ook art. 5:39 BW van belang:
de eigenaar van een erf mag niet op onrechtmatige
wijze hinder toebrengen aan de eigenaar van een
ander erf door wijziging te brengen in de loop,
de hoeveelheid of hoedanigheid van over zijn erf
stromend water. Zolang de gemeente niets heeft
gedaan of doet aan de natuurlijke afloop van wegen
e.d. – denk aan ophogen van een weg of wijziging
van het straatprofiel – zal aansprakelijkheid voor
eventuele schade door wateroverlast niet snel worden
aangenomen. Wie lager woont heeft domweg pech.
Als er wel sprake is van een wijziging, dan gelden
andere regels. Zo bepaalde de rechtbank Middelburg
dat de gemeente Kapelle niet vrijuit gaat als de
wateroverlast voor een groot deel het gevolg is van
het door de gemeente aangebrachte/gewijzigde
straatprofiel.5 Ofwel: als door een wijziging van
het straatprofiel wateroverlast ontstaat (die er
daarvoor bij gelijke omstandigheden niet was), dan
is het aan de gemeente mitigerende maatregelen te
treffen om deze overlast te voorkomen. Overheden
moeten zich bij hun handelen houden aan de
algemene beginselen van behoorlijk bestuur, die zijn
opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb).
Deze beginselen zijn niet alleen van toepassing bij
het verlenen van vergunningen of het vaststellen van
een rioleringsplan, maar ook bij het uitvoeren van
feitelijke maatregelen, zoals het vervangen van de
riolering of het wijzigen van een straatprofiel.
Maar wat is water dat ‘van nature’ afloopt? In onze
optiek geldt ook hier dat de lagergelegen erven het
water dat van de weg komt moeten ontvangen.
Wie kiest voor een woning die lager ligt dan het
straatprofiel, accepteert het risico van wateroverlast,
hoe vervelend ook natuurlijk. Weliswaar is een hoger
gelegen weg (zoals ook een oude dijk of kade) geen
natuurlijk object, maar feit is wel dat deze ‘keringen’
er veelal eerder waren dan de ernaast gebouwde
woningen en andere bouwwerken. Bij de bouw van
de woningen dan wel bij het betrekken van een
dergelijke woning was te voorzien dat hemelwater,
zeker als geen aanvullende voorzieningen zouden
8

–

WATER GOVERNANCE

–

04/2016

worden aangebracht, wel eens voor overlast zou
kunnen zorgen. Deze omstandigheden maken
dat huiseigenaren, die met afstromend water
in de woning worden geconfronteerd, zeer
waarschijnlijk geen geslaagd beroep kunnen doen
op de BW-bepalingen. De opgetreden schade
kan in redelijkheid niet op de gemeente worden
afgewenteld. Alleen als sprake is geweest van een
onrechtmatige wijziging in de loop of de hoeveelheid
van het openbare terrein stromend water kan dit
oordeel anders luiden (art. 5:39 BW). In een recente
uitspraak oordeelde de rechtbank Oost-Brabant
dat voor water dat vanuit het openbare riool via
kolken en putten afstroomt naar particuliere percelen
geen ontvangstplicht geldt conform art. 5:38 BW.6
Gemeenten moeten dan ook erg alert zijn bij werken
in de openbare ruimte; zomaar een weg ophogen is
geen optie. Voor waterschappen die ook veel werken
uitvoeren is de conclusie niet anders.
Volgens een uitspraak van de rechtbank Arnhem,
in een zaak waar wateroverlast optrad nadat de
gemeente de weg had gereconstrueerd, mag men
aan een gereconstrueerde weg de eis stellen dat die
is voorzien van een zodanig afwateringssysteem
dat regenwater onder normale omstandigheden
wordt afgevoerd zonder schade toe te brengen aan
naastgelegen panden.7 De gemeente voerde daarbij
aan dat er sprake was geweest van buitengewoon
hevige regenval, die de aan de afwatering te stellen
eisen te buiten ging. Er was dus volgens de gemeente
sprake van overmacht, zodat zij niet aansprakelijk
zou zijn. Uit de rapporten van het KNMI bleek
dat het ging om buien die één of twee keer per
drie jaar optreden. De rechtbank vond dat niet zo
uitzonderlijk dat de inrichting van de weg daarop
niet berekend had hoeven zijn. De gemeente werd
daarom veroordeeld tot schadevergoeding wegens
aansprakelijkheid voor de weg als zijnde een
gebrekkige opstal (art. 6:174 BW). Uit deze uitspraak
is af te leiden dat de gemeente verantwoordelijk
is voor een goede afwatering van de weg, zodat
normale regenval kan worden verwerkt zonder
schade toe te brengen aan naastgelegen panden.
Voor de schade ten gevolge van zware regenval is de
gemeente niet aansprakelijk (overmacht), maar dan
moet het wel om uitzonderlijk zware regenval gaan.

OVERHEID NIET ZOMAAR AANSPRAKELIJK

In bovengenoemde situaties gaat het om water
overlastsituaties nadat de gemeente maatregelen had
uitgevoerd. Het komt ook voor dat wateroverlast
ontstaat doordat particulieren zelf maatregelen
uitvoeren of juist diep bouwen. Denk aan het
aanleggen van een verdiepte garage of het zelf
dempen van sloten. In dat geval is de gemeente
natuurlijk niet verantwoordelijk of aansprakelijk
te houden, maar is er sprake van ‘eigen schuld’.
Hetzelfde geldt als de woning niet voldoet aan de eisen
op grond van het bouwrecht.

van toepassing wordt verklaard, specifieke eisen
aan de afvoer van afvalwater vanuit laaggelegen
lozingstoestellen en goten of putten voor hemelwater.
NEN 3215 schrijft voor dat bij lozingstoestellen, die
lager zijn gelegen dan 150 mm boven straatpeil, het
huishoudelijk afvalwater door een rioolwaterpomp op de
buitenriolering of perceelaansluitleiding moet worden
geloosd, tenzij het huishoudelijk afvalwater onder
vrij verval kan worden geloosd of wanneer er in de
separate verzamelleiding van deze lozingstoestellen een
terugstuwbeveiliging aanwezig is.8

W at e rov e r l a s t

Bij putten en goten voor de afvoer van hemelwater
die lager zijn gelegen dan 150 mm boven straatpeil
en die deel uitmaken van de gebouwriolering, moet
het hemelwater van deze putten en goten door een
vuilwaterpompinstallatie op de buitenriolering of
perceelaansluitleiding worden geloosd. De conclusie
is dat het plaatsen van een pomp veelal de enige
oplossing is die voldoet aan NEN 3215. Eventuele
andere oplossingen zouden ook kunnen worden
toegepast, als die een gelijkwaardig resultaat opleveren.
Het lijkt erop dat terugstuwbeveiligingen maar zelden
worden toegepast in Nederland, ook al gold de
verplichting al ten tijde van de bouw van de woning.9

via leidingen

Als het gemeentelijk gemengde rioolstelsel het
aanbod van regenwater niet meer kan verwerken,
loopt het stelsel vol en dan raken uiteindelijk ook de
particuliere huisaansluitleidingen volledig gevuld
met afvalwater. Een gemengd stelsel voert immers
zowel vuilwater als hemelwater af. Als de particuliere
huisaansluitleidingen onder druk komen te staan
ontstaat er een terugstuwing vanuit deze leidingen
naar de gebouw-/binnenriolering. Lozingstoestellen
(wc’s, wasbakken, schrobputjes e.d.) waarvan de
bovenkant lager is gelegen dan het straatniveau en
die via de binnenriolering rechtstreeks in verbinding
staan met de onder druk staande huisaansluitleiding
lopen dan over. De laag gelegen ruimten, waarin
die lozingstoestellen staan opgesteld, komen blank
te staan. Het beeld bij bewoners en huiseigenaren
ontstaat in dit soort gevallen al snel dat het openbaar
riool niet goed functioneert. De bergingscapaciteit
hiervan is immers te beperkt, zo wordt beweerd,
en daardoor lopen de woningen vol water. Dat
huiseigenaren hier zelf een verantwoordelijkheid
hebben weet men niet of wil men niet weten: ‘pech
moet weg!’
Die eigen verantwoordelijkheid volgt uit de
bouwwetgeving, meer specifiek het Bouwbesluit 2012.
Afdeling 6.4 hiervan bevat voorschriften waaraan
de gebouwriolering moet voldoen. Uitgangspunt is
dat nieuwe en bestaande bouwwerken een zodanige
voorziening voor de afvoer van huishoudelijk
afvalwater en hemelwater moeten hebben dat dit
water zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid
is af te voeren (art. 6.15 lid 1). Voor nieuwbouw
stelt het Bouwbesluit, via de zgn. NEN 3215 dat

Hoewel bij bestaande bouw de eisen van NEN 3215
over de afvoer vanuit laaggelegen lozingstoestellen
niet rechtstreeks van toepassing zijn, betekent dit
niet dat er op grond van het huidige bouwrecht
geen voorzieningen getroffen hoeven te worden
om het functioneren van de afvoervoorzieningen te
waarborgen en ervoor te zorgen dat er geen afvalwater
vanuit de openbare riolering in de aansluitleidingen
stroomt. De zorgplicht van art. 1a Woningwet maakt
duidelijk dat de eigenaar van een bouwwerk steeds
verantwoordelijk is om die voorzieningen te treffen
die nodig zijn om te zorgen dat er geen gevaar
voor de gezondheid ontstaat. Ook zonder dat de
gemeente een beroep doet op de zorgplicht, zouden
de eigenaren dus al dergelijke voorzieningen moeten
treffen. Strikt juridisch bekeken kan de gemeente
gebouweigenaren alsnog verplichten maatregelen te
treffen om terugstuwing van water te voorkomen, maar
omdat burgers vaak niet weten wat men zelf kan doen
én zij toch vooral zelf baat hebben bij een dergelijke
maatregel, zal voorlichting meestal wel voldoende zijn.
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Normklasse gerelateerd aan grondgebruikstype

Maaiveldcriterium

Basis werkcriterium

Grasland

5 procent

1/10 jaar

Akkerbouw

1 procent

1/25 jaar

Hoogwaardige land- en tuinbouw

1 procent

1/50 jaar

Glastuinbouw

1 procent

1/50 jaar

Bebouwd gebied

0 procent

1/100 jaar

Wateroverlast in landelijk gebied
Waar in het stedelijk gebied de gemeente eerste
aanspreekpunt is voor de burger die met wateroverlast
wordt geconfronteerd, is dat buiten de bebouwde
kom het waterschap. Tijdens de afgelopen zomer is in
Zuidoost-Brabant en delen van Limburg extreem veel
regen gevallen. Dit heeft niet alleen tot problemen in
de steden geleid, maar daarbuiten tot een behoorlijke
schade voor agrariërs, zij het dat het leeuwendeel
van de schade was veroorzaakt door hagel (en het feit
dat zij daarvoor niet allemaal verzekerd waren). De
totale schade was groot en doet qua omvang denken
aan de grote regenschade van 1998. Dat natte jaar
heeft tot het eerste Nationaal Bestuursakkoord Water
(NBW 2003) geleid dat een groot aantal afspraken
en instrumenten bevat om vergelijkbare problemen
in de toekomst te voorkomen.10 In dit verband zijn
dan met name de provinciale gebiedsnormen voor
wateroverlast van betekenis.
Al snel komt in dergelijke situaties de vraag op of het
waterschap, dat op grond van de Waterschapswet
beheerder van het regionale watersysteem is, aan
sprakelijk is voor deze schade als gevolg van water
overlast. Alleen al de waterschappen De Dommel, Aa
en Maas en Peel en Maasvallei zijn na de natte zomer
van 2016 met ruim 600 claims geconfronteerd. De
Waterwet legt qua doelstelling het waterschap in art.
2 een zorgplicht op om wateroverlast door inundatie
zoveel mogelijk te voorkomen en waar nodig te
beperken. Anders dan voorheen – juist als gevolg van
de eerdere extreme regenval van 1998 – voorziet de
Waterwet als gezegd via art. 2.8 ook in provinciale
gebiedsnormen voor wateroverlast, die voor het
waterschap leidend zijn bij de inrichting van zijn
gebied. Van belang hierbij is dat deze NBW-normen
gericht zijn op de faalkans van het watersysteem
c.q. de oppervlaktewateren (watergangen). Het
reeds genoemde NBW uit 2003 bevat in bijlage 4
de volgende werknormen (zie tabel), die gekoppeld
zijn aan de verschillende soorten grondgebruik.
De normen in de tabel geven bijvoorbeeld aan
dat akkerbouwgewassen één keer in de 25 jaar
kunnen onderlopen. Met rekenmodellen beoordelen
waterschappen of het watersysteem voldoende
bergings- en afvoercapaciteit heeft om aan de
wateroverlastnormen te voldoen.
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De provincies hebben deze normen, al dan niet wat
aangepast, overgenomen in hun verordeningen,
zodat deze voor de waterschappen het juridische
vertrekpunt bij de inrichting van hun gebied
vormen. Hierbij dient nog een belangrijke kant
tekening te worden geplaatst. Voor sommige kleinere
gebieden kan het uitzonderlijk duur zijn om de
norm te bereiken. Zo zijn uit het gebied van het
Hoogheemraadschap van Rijnland gebiedjes bekend
waar een investering van miljoenen euro’s nodig zou
zijn met jaarlasten van enkele honderdduizenden
euro’s, terwijl de maximale schade aan het
betreffende grasland per jaar niet meer dan enkele
duizenden euro’s bedraagt. Uiteraard is het onder
dergelijke omstandigheden niet doelmatig om aan
de norm vast te houden; in dergelijke situaties is het
verstandiger en veel goedkoper om voorkomende
schade dan volledig te vergoeden.12 Ook bij de
andere waterschappen komt deze situatie voor.
Overigens is het maaiveldcriterium in de tabel
al bedoeld om tot uitdrukking te brengen dat
waterschappen enige vrijheid hebben en de normen
niet overal in het gebied hoeven te realiseren.13
Alhoewel de Waterwet met artikel 7.14 e.v. een
algemene schadevergoedingsregeling (nadeel
compensatie) kent, lopen de onderhavige schade
claims gewoonlijk via de civielrechtelijke weg van
art. 6:162 Burgerlijk Wetboek (onrechtmatige daad).
De afgelopen decennia heeft dit tot een stroom
jurisprudentie geleid.14 En hoewel die jurisprudentie
onvermijdelijk casuïstisch van aard is, kan daarin
toch een zekere, consistente lijn worden ontdekt. Die
lijn is al uitgesproken in het voor juristen bekende
Bargerbeekarrest van de Hoge Raad uit 1981.15 Dit
arrest stamt dus van ver vóór de Waterschapswet
en Waterwet, maar lijkt nog weinig aan betekenis te
hebben ingeboet. Het arrest bevat een aantal criteria
die van belang zijn voor de vraag of een waterschap
aan zijn zorgplicht voldoet:

“…het aantal, de aard en de lengte van de waterwegen
waarvan het onderhoud ten laste van het waterschap
komt, het aantal gronden binnen het gebied van het
waterschap, waarvan het waterschap weet of behoort
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te weten dat zij door hun lage ligging bijzonder
kwetsbaar zijn voor wateroverlast, de middelen –
financiële en andere – die het waterschap voor het
nakomen van zijn verplichtingen ten dienste staan, in
hoeverre de aan het lage peil van de grond verbonden
bezwaren (mede) veroorzaakt zijn door de eigenaar
of de gebruiker van de grond. Welke betekenis aan
deze en dergelijke factoren in een gegeven geval moet
worden toegekend, zal veelal slechts met behulp
van deskundigen kunnen worden vastgesteld, terwijl
dienaangaande een zekere mate van beleidsvrijheid aan
het waterschap niet kan worden ontzegd.”
Deze overwegingen van de Hoge Raad verschaffen
het waterschap de nodige ruimte c.q. beleidsvrijheid
om de haar bij wet opgedragen taken uit te voeren.
Het waterschap is dus niet min of meer automatisch
aansprakelijk voor ieder geval van wateroverlast. Zeker
nu alle waterschappen vrijwel zonder uitzondering
eerdergenoemde normen voor het overgrote deel van
hun gebied hebben gerealiseerd, lijkt een gang naar
de civiele rechter voor getroffenen niet erg succesvol.16
Uiteraard kan dit oordeel anders uitvallen – zo
blijkt ook uit de jurisprudentie – als het waterschap
niet gereageerd heeft op eerdere klachten, het
onderhoud aantoonbaar heeft verwaarloosd e.d. Deze
benadering is ook niet onlogisch. Als het waterschap
aan zijn zorgplicht (die het karakter heeft van een
inspanningsplicht) voldoet, is de kous daarmee in
principe af. Vanzelfsprekend kan in een nog grotere
bescherming tegen wateroverlast worden voorzien,
maar daar hangt veelal wel een stevig prijskaartje
aan, dat niet alleen de agrariërs in het gebied, maar
juist ook de categorieën ‘ingezetenen’ en ‘gebouwd’
via de watersysteemheffing zullen moeten ophoesten.
Dergelijke investeringen zijn lang niet altijd rendabel
(lees: doelmatig), zoals de eerdergenoemde Rijnlandse
voorbeelden overduidelijk laten zien.
Vandaar dat het goed is dat het solidaire vangnet van
de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (WTS,
Stb. 1998, 325) bestaat. In 1998 werd die wet – de inkt
daarvan was overigens nauwelijks droog – ruimhartig
toegepast na de extreme regenval en werd vooral aan

agrariërs ruim € 400 miljoen uitgekeerd. De WTS
is echter nadrukkelijk een vangnet. In artikel 12 van
het Nationaal Bestuursakkoord Water uit 2003 (NBW
2003) wordt de eigen verantwoordelijkheid van burgers
en bedrijven vooropgesteld om schade als gevolg van
wateroverlast zoveel mogelijk te voorkomen c.q. te
beperken. Naast die eigen verantwoordelijkheid van
de particuliere eigenaren voor het eigen perceel en
de zich daarop bevindende gebouwen, hanteren de
overheden de volgende drietrapsstrategie: toepassing
van de zorgplicht (van gemeenten en waterschappen),
vervolgens het verzekerbaar maken van water
overlastschade en, ten slotte, de toepassing van de
WTS. Het artikel vervolgt met de constatering dat
alle schade aan opstal en inboedel als gevolg van
extreme neerslag voor zowel particulieren als bedrijven
sedert 2011 verzekerbaar is. Daarnaast is – zo meldt
artikel 12 – tussen kabinet en LTO Nederland een
principeakkoord bereikt over de opzet van een
‘oogstschadeverzekering’ om oogstschade als gevolg van
extreme neerslag verzekerbaar te maken. Het artikel
besluit met de boodschap dat het rijk bij het optreden
van onverzekerbare risico’s, indien sprake is van een
grootschalige ramp, de WTS van toepassing kan
verklaren. In het NBW-actueel uit 2008 (NBW 2008)
is in artikel 11 dezelfde drietrapsstrategie opgenomen.
In het meest recente Bestuursakkoord Water uit 2011
(BAW 2011) worden – de extreme regenval was al weer
van een flink aantal jaren geleden – opvallend weinig
woorden gewijd aan het voorkomen van wateroverlast.
Meergenoemde drietrapsstrategie is daarin ook
niet langer terug te vinden. Men hoeft geen grote
voorspellende gaven te hebben om te voorzien dat het
voorkomen van en omgaan met wateroverlast in een
nieuw Bestuursakkoord Water na de zware regenval in
2016 (weer) een belangrijk thema zal vormen. Ook het
in 2017 te verschijnen Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie
(voorzien voor Prinsjesdag 2017) kan niet om het
onderwerp heen.
Tijdens het algemeen overleg van 7 juli jl. over de
waterschade in Zuidoost-Nederland toonde Staats
secretaris Van Dam zich in lijn met deze drietraps
strategie niet bereid de WTS in dit geval toe te passen.
Voor de betrokken agrariërs bestaat immers een
verzekeringsmogelijkheid en het rijk draagt zelfs bij
aan de premie. Nu die verzekerbaarheid inderdaad
WATER GOVERNANCE

–

04/2016

–

11

OVERHEID NIET ZOMAAR AANSPRAKELIJK

een wettelijke uitzonderingsgrond voor de toepassing
van de WTS vormt (zie artikel 4, derde lid, onder
a WTS), lijkt dat op het eerste oog een consistente
benadering. De afgelopen maanden is echter duidelijk
geworden dat men zich sterk kan en misschien wel
moet afvragen of voor de agrariërs nog wel gesproken
kan worden van schade of kosten die “redelijkerwijs
verzekerbaar” waren, zoals het in genoemd artikel uit
de WTS geformuleerd is. Vanuit de landbouwsector is
gewezen op de torenhoge premies, het eigen risico van
30% per schadegeval en het feit dat overstromingen
(vanuit de sloot) niet gedekt zijn. De voorzitter van
de Land- en Tuinbouworganisatie (LTTB) heeft er
onlangs op gewezen dat 95% van de getroffen boeren
geen verzekering had, hetgeen volgens hem moeilijk te
verklaren is als het zo eenvoudig zou zijn voor boeren
om zo’n verzekering af te sluiten.17 De agrarische
sector heeft hier een punt. Nu dergelijke signalen
ook breder zijn te vernemen, lijkt het verstandig de
bestaande verzekeringsmogelijkheden zo snel mogelijk
gezamenlijk onder de loep te nemen. Onlangs is
dit ook weer bevestigd door een uitspraak van de
rechter in kort geding waaruit naar voren kwam
dat de extreme hagelschade niet als stormschade te
kwalificeren viel.18 De schade valt daarmee buiten de
dekking. Een hard gelag voor de eigenaren van kassen.
Het voorgaande laat zien dat, indien het waterschap
voldoet aan de provinciale gebiedsnormen voor
wateroverlast en bijzondere omstandigheden
daargelaten (gebrekkig onderhoud bijv.), het
waterschap niet snel aansprakelijk zal zijn voor schade
door wateroverlast. Het Bargerbeek-arrest is hier nog
steeds leidend.

Afrondend: wat leert het recht ons?
Uit het voorgaande volgt dat het allesbehalve
vanzelfsprekend is dat de overheid – gemeente
of waterschap – aansprakelijk gehouden kan
worden voor schade als gevolg van wateroverlast.
Waar normen gelden om de zorgplicht van
bestuursorganen concreet te maken, geldt dat deze
in beginsel niet ingeroepen kunnen worden bij
extreme omstandigheden. De overheid hoeft zich
hier in redelijkheid niet tegen te verweren laat staan
hiervoor de overheidsportemonnee te trekken. Het
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rioleringsstelsel hoeft niet berekend te zijn op extreme
neerslag. En ook van een waterschap kan moeilijk
worden verwacht dat het elke weersomstandigheid
aankan. Tegelijkertijd is het gezien de klimatologische
ontwikkelingen wel verstandig om bij eventuele
aanleg, vervanging of reconstructie rekening te
houden met de voorzienbare weersvoorspellingen van
de toekomst.
Cruciaal is te onderstrepen dat het meer en meer
rekening houden met de nadelige gevolgen van
klimaatverandering niet enkel een zaak is van de
zich meer en meer inspannende overheid. Ook
woningcorporaties, bedrijven, particuliere woning- en
perceeleigenaren hebben een verantwoordelijkheid
om overlast en schade zoveel mogelijk te voorkomen.
Maar veelal weet men niet wat de eigen zorgplicht is
en wat gedaan kan worden om hier invulling aan te
geven. Wijzen naar de overheid heeft weinig zin als
men zelf geen maatregelen heeft genomen die men
volgens de huidige wet- en regelgeving had moeten
nemen. Hier ligt een voorlichtende taak voor de
overheid. Maak in beleid en voorlichtingscampagnes
duidelijk wat men van de overheid mag verwachten en
geef daarbij expliciet aan wat er van de private sector
wordt verwacht. De private sector bezit en beheert
grofweg zo’n 85% van het totale oppervlak van
Nederland. Voor eigen have en goed heeft men een
eigen verantwoordelijkheid die niet genoeg benadrukt
kan worden. Maatregelen die de private partijen
zelf kunnen treffen zijn bijvoorbeeld, afhankelijk
van de specifieke situatie, het aanbrengen van een
dorpel bij voor- en achterdeur, minder verharding
in tuinen, meer ruimte voor ontwatering (greppels/
drainage) en waar mogelijk zorgen voor afvoer van
hemelwater naar oppervlaktewater. Pas als men in
redelijkheid zelf geen maatregelen kan nemen, komt
de overheid in beeld. Dat de overheid hierbij de
nodige beleidsvrijheid heeft is evident: niet alles kan
altijd maar meteen worden aangepakt. Daarbij is de
overheid niet verplicht ondoelmatige maatregelen te
nemen. Behalve via het water- en rioleringsbeheer
zal er ook via de ruimtelijke ordening en inrichting
(het bouwproces) gezocht moeten worden naar
meer mogelijkheden om water zoveel mogelijk een
schadevrije plek te geven. De klimaatopgave is zoveel
M
meer dan enkel een wateropgave. 
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SUMMARY

In this contribution the liability for damage due to flooding is
subject of discussion. This involves flooding in urban as well as
rural areas. It may be that depending on specific circumstances
the government – i.e. municipalities or water boards – is liable
for damage done. Especially damage which arises in normal
circumstances. The water system and sewer system for instance
should both be managed and function properly under normal
circumstances. For damages due to extreme circumstances like
extreme rainfall for instance, the government cannot easily be
held liable. Crucial is to underline that taking measures to cope
with extremities is not just a public matter. The private sector
has its own responsibility to prevent and limit consequences of
flooding. But usually one is not familiar with the private duty
or care. Communication is therefore key to make people more
aware.
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DYNAMIEK
IN HET STEDELIJK WATERBEHEER
Guy Henckens, Vincent de Bont, Bert Palsma*

Het omgaan met neerslag (hemelwater) is verankerd in artikel
3.5 van de Waterwet. Daarin staat dat gemeenten een integrale
afweging moeten maken over wat er zal gebeuren met het
hemelwater. In feite is de keuze beperkt. Als het (hard) regent kan
op sommige plaatsen het water in de bodem worden geïnfiltreerd,
of in bakken worden vastgehouden. Op andere plaatsen is afvoeren
naar het oppervlaktewater de meest doelmatige optie. Dit laatste
maakt de waterbeheerder (vaak het waterschap) belanghebbende.
Waterschappen en gemeenten moeten wettelijk daarom zorgdragen
voor afstemming van taken en bevoegdheden met het oog op een
doelmatig en samenhangend waterbeheer (Waterwet, artikel 3.8).
Bij het uitvoeren van maatregelen moeten de kosten en baten van
alle betrokken (overheids)partijen worden meegenomen om deze
doelmatigheid te bereiken. De beleving van de waarde c.q. baten
varieert echter vaak per partij of persoon. Denk bijvoorbeeld aan
verschillende visies op het belang van waterkwaliteit. Hierdoor
kunnen misverstanden of meningsverschillen ontstaan die
afstemming en doelmatigheid in de weg zitten.

In bovenstaande context wordt een fictieve
casus beschreven. Het doel van de casus is om de
complexiteit van de samenwerking in stedelijk water
inzichtelijk te maken.

Casus: het begin
Een gemeente heeft geen grote problemen met
wateroverlast bij hevige neerslag. De verwachting is
echter dat door klimaatverandering op verschillende
plaatsen in een wijk wel risico’s ontstaan. Een
adviesbureau heeft eerder hiervoor geadviseerd
om meerdere leidingen van het gemengde stelsel te
vergroten ter adaptatie. Een wegrenovatie van een

doorgaande weg in het dorp biedt echter kansen
om werk met werk te maken, en in overleg met de
contactpersoon bij het waterschap wordt ervoor
gekozen om meteen het grootste deel van het verharde
oppervlak (wegen en een deel van de daken) van het
gemengde rioolstelsel van de wijk af te koppelen.
Omdat de bodemgesteldheid infiltreren lastig maakt,
is het plan het overtollige hemelwater via een structuur
van hemelwaterleidingen naar het oppervlaktewater
af te leiden. Deze hemelwaterstructuur loost dan op
de watergang ten oosten van het dorp, een andere
watergang dan waar de huidige gemengde overstort
op uitkomt. Hierdoor loost dit water niet meer op een
watergang met ecologische doelstellingen.


* 
G. (Guy) Henckens en V. (Vincent) de Bont (Adviseurs waterketen bij Royal HaskoningDHV),
B. (Bert) Palsma. Onderzoekscoördinator bij de STOWA.
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Gemengde
overstort

Te renoveren weg

Nieuwe
hemelwateroverstort

De bewuste wijk
De meerkosten ten opzichte van het in stand houden
van de huidige situatie bedragen 1,2 miljoen euro. De
baten voor de gemeente bestaan uit:
 een verminderde kans op water op straat in
de toekomst (relatieve waarde 0,5 miljoen euro);
 een “groen” imago;
 voldoen aan de gezamenlijke visie op de
afvalwaterketen die waterschap en gemeente
twee jaar geleden hebben opgesteld.
De baten voor het waterschap bestaan uit:
 minder operationele zuiveringskosten /
minder m3 water op jaarbasis naar de zuivering;
 minder operationele kosten bij het eindgemaal
van de riolering;
 beter zuiveringsrendement op de zuivering;
 in de toekomst mogelijk minder kapitaallasten
voor de zuivering;
 een vermindering van de (piek)belasting van
zuurstofbindende stoffen en eutrofiëring van een
watergang met een hoge ecologische doelstelling;
 een vermindering van de kwantitatieve (m3 water)
belasting van de westelijke watergang.
De “kosten” voor het waterschap zijn:
 op jaarbasis een grotere lozing aan nutriënten
op het andere oppervlaktewater;
 een vergroting van de kwantitatieve belasting
van de oostelijke watergang.

Meerdere onderzoeken in ons land (onder andere in de
samenwerkingsverbanden WINNET en Werkeenheid
4) hebben aangetoond dat afkoppelen op de korte
termijn financieel vaak niet hard valt te onderbouwen.
De drive om toch af te koppelen is vooral de visie dat
“schoon” hemelwater en afvalwater niet gemengd
zouden moeten worden. Deze gezamenlijke visie
wordt door gemeente en waterschap onderschreven
in deze casus en dus wordt er in eerste instantie toch
principieel voor afkoppelen gekozen in een overleg
tussen gemeente (beleidsmedewerker) en waterschap
(accounthouder gemeente). Vervolgens gaat de
accounthouder intern aan de slag….

Casus: traject waterschap
De vraag landt bij de afdeling vergunningen van het
waterschap. De betrokken medewerker heeft zelf ook
een aantal belangen:
 binnen x weken de vergunning afronden (target);
 een handhaafbare vergunning afleveren.
Maatwerk kan leiden tot complexere vergunningen,
waar meer zorg aan moet worden besteed om de
handhaafbaarheid te borgen. Hoewel de betrokken
vergunningverlener volledig openstaat voor maatwerk,
wordt conform werkprocedures eerst ingestoken
naar de letter van de keur. In die keur staat dat er
compenserende berging moet worden gerealiseerd bij
afkoppelen, tenzij wordt aangetoond dat het risico op
inundatie van het betreffende oppervlaktewater niet
toeneemt. Deze compenserende waterberging zou 0,8
miljoen euro kosten.
De gemeente was al gewaarschuwd dat dit kon
gebeuren, maar reageert toch wat geïrriteerd op de
“eisen” uit de keur. Hier is geen tijd voor gezien de
wegrenovatie, en het waterschap heeft toch de grootste
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baten? En trouwens, het kan dan wel in naam een
andere watergang zijn, over 2 kilometer komen ze bij
elkaar en in het tussenliggende gebied zijn nooit hoge
waterstanden. Wat maakt het kwantitatief dan uit of
het water nu uit het gemengde stelsel komt of uit het
hemelwaterstelsel tijdens hevige neerslag?
Via de accounthouder wordt de hydroloog van het
waterschap betrokken. Het belang van de hydroloog
is een goed functionerend watersysteem. Daarvoor
heeft hij de kaders zoals afgesproken in het Nationaal
Bestuursakkoord Water zoals het principe van nietafwentelen en de werknorm voor stedelijk gebied
(eens in de honderd jaar kans op inundatie vanuit
oppervlaktewater). Deze kaders zijn eerder in een
gebiedsproces vastgesteld door de Provincie in
samenspraak met het waterschap (maar zonder de
gemeente) en zijn daarmee juridisch bekrachtigd.
De hydroloog geeft aan dat het oostelijk
oppervlaktewater volgens de berekeningen nog net
niet kritiek is qua risico van inundatie, maar dat extra
water echt geen goed idee is. Daarnaast maakt hij
zich zorgen omdat afvoercapaciteit van het gehele
rioolstelsel wordt verhoogd. De maatregelen dienen er
immers voor om in de toekomst het hemelwater sneller
te kunnen afvoeren. Hij raadt extra onderzoek aan.
De gemeente wordt op de hoogte gebracht door de
accounthouder, snapt dat argument en maakt op haar
beurt drie punten:
 De gemeente kan ook niets doen aan de
klimaatverandering, waarom zou het ook de
kosten moeten dragen van de maatregelen in het
watersysteem om hetzelfde beschermingsniveau te
handhaven?
 Als er toch iets moet worden gedaan is er 400
meter benedenstrooms een weiland waar relatief
goedkoop (0,3 miljoen euro) berging zou kunnen
worden gerealiseerd.
 Binnen 2 maanden moet het ontwerp klaar
zijn, anders kan er niet worden meegelift met
de wegrenovatie. Er is weinig tijd meer voor
onderzoek.
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De accounthouder zit in haar maag met de gang van
zaken en organiseert een interne vergadering. Hierin
stelt de hydroloog dat conform de keur de nieuwe
lozing zonder extra berekeningen niet kan worden
geaccepteerd en dat afwentelen naar benedenstrooms
niet acceptabel is conform beleid. De ecoloog, wiens
belang de waterkwaliteit is en dan met name in de
westelijke watergang, ziet grote kansen en dringt
aan op uitvoeren van de afkoppelplannen. Het
afdelingshoofd zuiveren komt ook binnenlopen en
steunt de ecoloog, het afkoppelen is immers goed voor
“haar” operationele kosten. De vergunningverlener
ziet alle verschillende belangen, maar voor de
keurvergunning is eigenlijk alleen de mening van de
hydroloog van belang.
Het resultaat van het overleg wordt besproken met de
gemeente en die stelt de vraag hoe dat aanvullende
onderzoek eruit moet zien en welke buien of
situaties maatgevend zijn voor een integrale analyse
van oppervlaktewater en riolering. De bui die het
waterschap standaard gebruikt in dit soort situaties
is volgens de adviseur van de gemeente echter niet
geschikt voor deze lokale situatie. Er ontstaat een
complexe discussie over normen en herhalingstijden
met op de achtergrond de kostenverdeeldiscussie die
nog sluimert maar wel invloed heeft op de technische
discussie.
Uiteindelijk eindigt het traject hier omdat de
gemeente de planning niet meer rond gaat krijgen
voor een onderzoek en principieel weigert om de extra
berging, die door de gemeente onnodig wordt geacht,
ook nog aan te leggen en te betalen. Uiteindelijk gaat
het afkoppelen daardoor niet door. Gevolg is dat
alleen de leidingen van het gemengde stelsel vergroot
worden om de toekomstig verwachte water op straat
problemen op te lossen. Hiervoor is geen nieuwe
vergunning nodig.

Evaluatie proces
Het beeld dat de casus moet oproepen is dat
besluitvorming in het stedelijk water complex is. In
het voorbeeld doet elke medewerker zijn/haar werk
integer, maar toch lijkt het proces niet optimaal.
Natuurlijk heeft de tijdsdruk daarmee te maken, maar
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er is ook een botsing van zeer moeilijk verenigbare
belangen. Alle belangen dienen, brengt de nodige
kosten met zich mee.
Een cynicus zou kunnen zeggen dat de angst in
deze discussies regeert. De vergunningverlener
en de hydroloog zullen immers in de problemen
komen als het in een nieuwe situatie toch fout gaat.
Waarom zouden ze dat risico nemen? Door te
laten rekenen (morele verantwoordelijkheid naar
het adviesbureau) of te escaleren, wordt de kans
op persoonlijke consequenties voor hunzelf veel
kleiner. Maar dat is te kort door de bocht. Een
hydroloog (of watersysteembeheerder) zal andere
belangen hoger aanslaan dan een ecoloog of de
accounthouder van een gemeente. Zolang nieuwe
lozingen van hemelwater via de keur geregeld
worden, zal zonder afspraken over een proces de
mening van de hydroloog vaak doorslaggevend zijn
(en moeten zijn) in de discussie. Als werkelijk een
bredere afweging gewenst is, bottom-up, zoals beoogd
in de Omgevingswet, dan is er een proces nodig dat
tussen gemeente en waterschap, maar ook intern bij
het waterschap, de juiste kennis op de juiste manier
aanboort.

Aanbevelingen
De vraag in dit soort complexe processen is wanneer
de divergerende, creatieve, fase waarin de varianten
worden bedacht moet eindigen en wanneer het
convergeren naar een oplossing moet beginnen. Er is
in de wereld van het stedelijk water wel enige ervaring
in de vorm van de optimalisatiestudies afvalwaterketen
en de opvolgende heroverweging van de maatregelen
hieruit (conform de afspraak uit het Bestuursakkoord
Water (2011)). Die ervaring leert dat:
1  een

kostenverdelingsdiscussie het beste achteraf
gevoerd kan worden. Natuurlijk wordt er
voorgesorteerd door de actoren door hun
verwachtingen over de verdeling, maar geen enkele
verdeling is in alle gevallen “eerlijk” en daardoor
gebeurt het te vaak dat een partij terugkomt
op eerdere afspraken als er wel van tevoren
een kostenverdeling wordt vastgelegd (met alle
gevolgen voor het proces van dien).

2  professionals

er soms a priori vanuit gaan dat ze
niet tot een gezamenlijk beeld over een technische
oplossing zullen komen, maar dat dat veel vaker
wel dan niet lukt.

3  zoals

bij alle gesprekken tussen meerdere partijen,
de mensen die aan tafel zitten een gelijk mandaat
moeten hebben en goed moeten worden gevoed
door hun organisaties.

4  duidelijke

afspraken over extern en intern proces
houvast geven en voorkomen dat je bij een
obstakel veel tijd verliest.

Voor zover nog niet aanwezig wordt de
waterschappen aangeraden om na te denken over
het proces dat gevolgd zou moeten worden bij
vragen over compenserende waterberging, zodat
voorkomen wordt dat “met meerdere monden wordt
gepraat”. Dit wordt extra belangrijk nu het klimaat
aan het veranderen is! Als er nog geen gezamenlijke
integrale watervisie van waterschap en gemeente is,
kan het opstellen van zo’n visie al veel uitdagingen
voorkomen.
Als een proces zoals in de casus te lastig blijkt te lopen
of teveel tijd kost, kan er worden geëscaleerd om een
beslissing te forceren. Escalatie zet het proces onder
druk en dwingt de partijen een heldere lijn te kiezen,
zeker als de escalatie via de bestuurlijke route gaat.
Escaleren is wel een paardemiddel dat met beleid
moet worden ingezet. Het kan immers ook het proces
of de relaties schaden (intern en extern).

Tot slot
Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer
(STOWA) en Stichting RIONED onderzoeken
de mogelijkheid om de communicatie binnen het
stedelijk waterbeheer, zoals bijvoorbeeld geschetst in
deze casus, te verbeteren. Onderdeel van het project
is een passende manier van communicatie. Dit kan
bijvoorbeeld een poster zijn, of een video-animatie,
aan de hand waarvan gestructureerd alle relevante
vragen behandeld kunnen worden. Begin 2017
zijn de resultaten naar verwachting beschikbaar op
STOWA.nl. en riool.net. 
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ILLUSTRATIE AMSTERDAM
Inzicht in potentiële schade bij een wolkbreuk en de
kosten en baten van regenbestendige maatregelen voor
de overheid, woningcorporaties, bedrijven en inwoners
Lot Locher, Gert Dekker*
Gemeenten en waterschappen zien zich steeds vaker geconfronteerd met
extreme buien en wateroverlast. Bij extreme buien is de afvoercapaciteit van
de riolering niet voldoende en stroomt het overtollig regenwater via het
maaiveld (o.a. wegen) naar de laagst gelegen delen van steden en dorpen.
Dat kan leiden tot materiële schade en beperkte bereikbaarheid.

Veel gemeenten en waterschappen zijn actief
met het tegengaan en beperken van schade door
wateroverlast. Belangrijke aspecten hierbij zijn
de effectiviteit, de kosten en de opbrengsten van
maatregelen. De opbrengsten liggen niet alleen bij de
reductie van schade, maar ook in andere baten die
een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de fysieke
omgeving.
Het in beeld brengen van de effectiviteit, kosten
en baten is niet eenvoudig, maar wel noodzakelijk
om binnen de eigen organisatie van gemeenten
en waterschappen en bij andere partijen in de
leefomgeving (o.a. corporaties, bedrijven en inwoners)
draagvlak voor een aanpak te verkrijgen. Naast de
klassieke maatschappelijke kosten baten analyses
(MKBA) van investeringen is in de sector een
zoektocht gaande naar methoden om op de schaal
van een stad inzicht te krijgen in de mogelijke schade
bij niets doen en de effectiviteit, kosten en baten van
regenbestendige maatregelen.
Eén van de manieren om de kosten en baten op
de schaal van een stad in beeld te brengen is de
stadsbrede economische illustratie. Dit artikel gaat
in op de methodiek en aanpak van een dergelijke
illustratie in Amsterdam. Hiermee willen wij de
ervaring delen die is opgedaan in het programma
Amsterdam Rainproof, zodat andere gemeenten en
waterschappen deze kunnen benutten. Want ondanks
dat de economische illustratie nog niet gereed is, heeft
het proces al zoveel bijgedragen dat het de moeite
waard is om dit te delen.


AMSTERDAM RAINPROOF
Samen

w e r k e n a a n d ro g e vo e t e n

e n e e n m o o i e s ta d



Het programma Amsterdam Rainproof verbindt
inwoners, bedrijven, kennisinstellingen en
overheid met elkaar, in zowel lopende projecten
als nieuwe ontwikkelingen. Het doel van deze
netwerkaanpak is om gedeeld eigenaarschap te
creëren van zowel de urgentie van wolkbreuken
als de regenbestendige oplossingen, zowel in
publiek als privaat terrein. Dit doet het programma
door te faciliteren en te ondersteunen. Met andere
woorden door te netwerken, verbinden en te
inspireren en door vraaggestuurde producten te
ontwikkelen die handvaten geven voor het nemen
van maatregelen.
Het meekoppelen van regenbestendige
maatregelen in de lopende fysieke aanpassingen
in de stad, zoals bijvoorbeeld bouwen, herinrichten
wegen en groen e.d. op zowel publiek en privaat
terrein is een centraal uitgangspunt. Hiermee
worden grote investeringen vermeden en de
ruimtelijke dynamiek van de stad benut om
Amsterdam stap voor stap meer regenbestendig te
maken. Voor meer informatie verwijzen wij graag
naar www.rainproof.nl en het interview elders in
dit blad met de direct betrokkenen.




* 
Lot Locher, programma strateeg en verantwoordelijk voor producten bij Amsterdam Rainproof,

Gert Dekker, adviseur stedelijk waterbeheer bij Ambient en lid van de redactie van het Water Governance Tijdschrift.
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Aanleiding en doel
van de economische illustratie
De sector ziet meekoppelen van klimaatbestendige
maatregelen bij fysieke veranderingen als
een kosteneffectieve manier om de omgeving
regenbestendig te maken. Om op zowel publiek
als privaat terrein meekoppelen te laten slagen,
is gedeeld eigenaarschap van de opgave(n) en
oplossingen nodig. Alleen bij gedeeld eigenaarschap
nemen verschillende partijen hun eigen
verantwoordelijkheid voor de opgave van extreme
regen. In de gesprekken die Amsterdam Rainproof
met de verschillende betrokken partijen in de stad
voerde, bleek dat de boodschap dat het meekoppelen
van regenbestendige maatregelen geen extra kosten
met zich mee bracht, vaak niet voldoende was om
gedeeld eigenaarschap te creëren en daarmee om
mensen in beweging te krijgen. Met andere woorden:
het bleek nodig om de vragen te beantwoorden als:
“Wat is de schade bij een wolkbreuk?”, “Wat is de
effectiviteit van meekoppelen?”, “Is een strategie
van meekoppelen voldoende om Amsterdam
regenbestendig te maken?”, “Wat kost het extra?” en
“Wat levert het op en voor wie?”.
Om in algemene zin antwoord te kunnen geven
op deze vragen is het programma Amsterdam
Rainproof gestart met het uitwerken van een
stadsbrede economische illustratie. De economische
illustratie geeft inzicht in de mogelijke schade bij
een wolkbreuk en de effectiviteit, kosten en baten
van regenbestendige maatregelen in Amsterdam.
Hiermee kan worden onderbouwd dat het
meekoppelen van regenbestendige maatregelen
bij fysieke veranderingstrajecten in een stedelijke
omgeving een nuttige benadering is voor het
regenbestendig maken van de stad.
De economische illustratie is nadrukkelijk
geen beslisdocument om investeringen op te
verantwoorden en is niet bedoeld om specifieke
maatregelen in straten of wijken te selecteren.
Wel is de illustratie gericht op voorlichting van
professionals binnen de gemeentelijke organisatie,
Waternet (incl. Waterschap Amstel Gooi en
Vecht), woningcorporaties, vastgoedeigenaren,
netbeheerders, inwoners en bedrijven.

Het doel van de economische illustratie is om partijen
te stimuleren om in beweging te komen door inzicht
te geven in mogelijke schade bij een wolkbreuk en
de effectiviteit, kosten en baten van maatregelen.
Amsterdam Rainproof heeft gekozen voor een
illustratieve vorm. Bij ruimtelijke adaptatie kan niet
alle schade bij wateroverlast en opbrengsten van
maatregelen (incl. nevenbaten) omgezet worden in
kwantitatieve waarden. Een illustratieve vorm helpt
bij het op gelijkwaardige wijze presenteren van
kwalitatieve en kwantitatieve informatie. Daarmee
helpt het bij het vertellen van een verhaal over
de mogelijke schade en de kosten en baten van
klimaatadaptatie. En levert het een bijdrage aan
het creëren van een gedeeld eigenaarschap van het
probleem en de oplossingen.
De vorm van de economische illustratie is een
infographic in een vierluik met als thema’s: 1. schade
(bij niets doen), 2. mogelijke oplossingen per buurttype,
3. stadsbrede effectiviteit en baten van oplossingen
en tenslotte 4. stadsbrede meerkosten (investeringen
en beheerkosten) van regenbestendige oplossingen.
Daarnaast geeft het inzicht in de uitgangspunten, de
achtergronden en enkele berekeningen.

Hoe hebben we het aangepakt?
Zoals gezegd, bleek het voor het programma
Amsterdam Rainproof nodig om op de schaal van de
stad inzicht te geven in de potentiële schade, kosten,
maatregelen en de verschillende baten. Zonder
dit stadsbrede inzicht is het lastig om draagvlak te
verkrijgen voor de gekozen aanpak en om mensen
van de gemeente, Waternet, woningcorporaties,
bedrijven en inwoners in beweging te krijgen. De
economische illustratie is bewust opgebouwd vanuit
deze stadsbrede blik en niet vanuit individuele
projecten, wijken en straten. De belangrijkste reden
hiervoor is tweeledig: het ontbreekt simpelweg aan de
capaciteit bij Waternet en het programma Rainproof
om de illustratie uit te werken op het detailniveau
van wijken en straten. Daarnaast ligt de keuze voor
maatregelen op particulier terrein buiten de directe
invloedsfeer van het programma en is het programma
terughoudend met het in detail voorschrijven van
specifieke maatregelen.
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Nieuwe methodiek met reflectie
door economische expert

Schade inzicht
=
bij niets doen

Effectiviteit
+
oplossingsrichtingen
per buurttype

Effectiviteit
+
baten
stadsbreed

Investering
+
beheerkosten
per maatregel

Figuur 1:
Nieuw ontwikkeld
lokaal schade model

Expertsessie 1
Effectiviteit maatregelen
(nationale + lokale experts)

Het vierluik van de economische illustratie is
ontwikkeld in een aantal stappen. Voor alle luiken
was de eerste stap het inventariseren van de beschik
bare kennis in de literatuur. Ook heeft Amsterdam
Rainproof de verschillende bestaande MKBA’s
bestudeerd en waar mogelijk informatie uit mee
genomen. Op basis hiervan zijn kentallen verkregen
over de schade, effectiviteit van maatregelen, de baten
ervan en de extra kosten bij meekoppelen. Voor het
tweede, derde en vierde luik is deze kennis in twee
zogenaamde expertsessies vervolgens geverifieerd
en verdiept. De eerste expertsessie richtte zich op
mogelijke maatregelen en de effectiviteit ervan op
buurtniveau. De tweede expertsessie richtte zich op
de extra kosten van regenbestendige maatregelen bij
meekoppelen. De expertsessies vonden plaats met een
gezelschap van lokale en nationale experts. Tijdens
de expertsessies zijn in een open dialoog per buurt en
type maatregelen verkenningen uitgevoerd. Op deze
manier is in een korte slag relevante ervaringskennis
ontsloten. Voor verschillende onderdelen zijn
vervolgens na afloop verdiepende interviews gehouden
om het beeld compleet te krijgen en zo de informatie
toe te kunnen passen in de nieuw ontwikkelde
methodiek voor de berekeningen van de stadsbrede
effectiviteit.

Gekozen uitgangspunten
Amsterdam Rainproof heeft voor de economische illu
stratie een aantal belangrijke uitgangspunten gekozen:

Voor de schade en effectiviteit van maatregelen
is het uitgangspunt een neerslaggebeurtenis
met een intensiteit van 60 mm per uur.
In het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) van Amsterdam is de ambitie geformuleerd dat een wolkbreuk
met een intensiteit van 60 mm per uur niet mag leiden
tot schade aan vastgoed en vitale infrastructuur. Voor
20
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Expertsessie 2
Meerkosten raming
(nationale + lokale experts)

Samenvatting
methodiek van
de economische
illustratie

de Amsterdamse situatie geldt dat het rioolstelsel een
afvoercapaciteit heeft van ca. 20 mm per uur. De resterende hoeveelheid neerslag zal dus verwerkt moeten
worden in de openbare en private ruimte. Deze ambitie vormt de basis voor de economische illustratie.
De praktijk van de afgelopen jaren leert dat extreme
buien vrijwel nooit over de hele stad tegelijk vallen.
Een wolkbreuk valt vaak heel lokaal en de ruimtelijke
variabiliteit is groot. Toch hanteert het programma
Rainproof het uitgangspunt dat een bui van 60 mm/
uur over de gehele stad valt. Het maaiveldverloop
in Amsterdam is relatief vlak en de afstand tot
het oppervlaktewater is klein. Dat betekent dat de
verschillende delen van de stad bij de verwerking
van regenwater in de openbare ruimte tijdens een
wolkbreuk min of meer gescheiden lokale systemen
zijn. Als er bijvoorbeeld een wolkbreuk valt in de
Pijp, dan heeft dat geen direct effect op de situatie in
Amsterdam Watergraafsmeer. De aanpak van één bui
die valt over de gehele stad geeft een realistisch beeld
van de potentiële schade en van de effectiviteit van
maatregelen voor de wijk of het deel van de stad waar
de wolkbreuk valt.

Het centrale uitgangspunt is dat regenbestendige
maatregelen worden gerealiseerd bij de geplande
fysieke veranderingen in de stad (meekoppelen).
Voor meekoppelen van regenbestendige maatregelen
bij fysieke veranderingen in de stad geldt een
tijdshorizon tot 2050. Dat betekent in de praktijk
dat in veel gevallen de onderhoudscycli van wegen,
gebouwen, riolering, groenvoorzieningen e.d. kunnen
worden benut om maatregelen te nemen. Voor de
economische illustratie betekent dit ook dat er bij het
berekenen van effectiviteit naar het gehele oppervlak
van Amsterdam (exclusief het oppervlaktewater) wordt
gekeken. Zo kan elke fysieke verandering bijdragen
aan een regenbestendige buurt.
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Voor een stad als Amsterdam is de strategie van mee
koppelen de enige realistische strategie. Geïsoleerde
investeringen die alleen gericht zijn op de aanpak van
wateroverlast zijn duur en dragen bovendien minder
bij aan de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in de
stad. Daarnaast speelt bereikbaarheid en overlast van
werkzaamheden een belangrijke rol bij de programmering van fysieke veranderingen in de stad. Om overlast en het openbreken van de stad zoveel mogelijk te
beperken, worden projecten in de tijd vele jaren vooruit
gepland en opgaven gecombineerd.
Het voordeel van meekoppelen is bovendien dat het de
mogelijkheid biedt om adaptief te handelen. Op het
moment dat een fysieke verandering in een bepaalde
wijk plaatsvindt, kan de inrichting volgens de laatste
inzichten plaatsvinden. Zo kan de dimensionering van
maatregelen over 10 jaar wellicht groter zijn dan nu het
geval is. Bovendien is het meekoppelen met aanpassingen aan gebouwen, tuinen e.d. de enige manier om ook
fijnmazige maatregelen te kunnen nemen, zonder dat
deze veel kosten.

Bij meekoppelen zijn de kosten van regenbestendige
maatregelen de extra investeringen en extra
beheerkosten ten opzichte van de reguliere kosten van
grootonderhoud, herprofilering en nieuwbouw.
De schade, kosten en baten worden kwalitatief
verdeeld over zes stakeholdergroepen.
Dit geeft inzicht in wie welke schade ondervindt, wie
welke kosten draagt en waar de baten komen te liggen.
De zes stakeholdergroepen zijn:
 Bewoners (gebruikers);
 Bedrijven (gebruikers);
 Woningcorporaties (als vastgoedeigenaren);
 Vastgoedeigenaren (overige);
 Gemeente (regelgevende en maatschappelijk
verantwoordelijke instantie);
 Netbeheerders.

Wat levert de uitwerking nu al op?
De economische illustratie is nog in ontwikkeling.
We zijn nog bezig met de laatste berekeningen en de
vertaling naar een infographic. Maar het proces om te
komen tot een eindproduct heeft al zijn effect. Het helpt
Amsterdam Rainproof nu al bij het regenbestendig
maken van de stad.
De expertsessies waren nuttig voor de ontwikkelaars
van de economische illustratie, maar ook van belang
voor de betrokken lokale experts. De experts zijn in hun
dagelijkse praktijk in meer of mindere mate betrokken
bij de opgave om Amsterdam regenbestendig te
maken. Met de actieve bijdrage aan de bijeenkomsten
groeide een gedeeld eigenaarschap voor deze sector
overstijgende opgave en inzicht in wat iedereen vanuit
zijn eigen verantwoordelijkheid kan bijdragen. Ook
ontstond het inzicht in het gegeven dat in een aantal
specifieke buurten feitelijk elke kans die een fysieke
verandering in de stad biedt, moet worden benut.
Anders lukt het simpelweg niet om zonder grote
investeringen deze buurten regenbestendig te maken.
Het inzicht in dit verschil van oplossingsmogelijkheden
per buurt en in het schadebeeld van Amsterdam helpt
Amsterdam Rainproof met focus in de aanpak om
Amsterdam regenbestendig te maken. Daarnaast
helpen de inzichten in de kosten per maatregel nu
al om bij concrete fysieke projecten van te voren al
te kunnen aangeven wat deze kosten kunnen zijn en
vanuit welke verschillende (gemeentelijke) budgetten de
huidige dekking van deze kosten ligt.
De volgende paragrafen gaan achtereenvolgens in op
de methodiek voor de vier luiken.

Wat is de potentiële schade als er
geen maatregelen worden genomen?

LUIK 1:

Om antwoord te geven op de meest gestelde vraag
“Hoe erg is het nou eigenlijk?” en “Hoeveel kans op
schade hebben we?” heeft ingenieursadviesbureau
Tauw een Amsterdamse modelmatige schadeschatter
opgesteld. Deze lokale schadeschatter bekijkt de
potentiële kwalitatieve en kwantificeerbare schade die
optreedt bij een bui met een intensiteit van 60mm per
uur. Dit is het 0-scenario van de economische illustratie.
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KWALITATIEVE SCHADE VERDEELD OVER SECTOREN:
 Wegen en vaarwegennet

Specifieke objecten:

 Drinkwater

 Datacentra (lokaal/internationaal)

 Waterbeheer

 Brandweerstations en politiebureaus

 Energie

 Ziekenhuizen + huisartsenposten

 Telecommunicatie – straatkasten

 Dierentuinen

 Groenvoorzieningen

 Musea en erfgoed

 Wonen

 Ondergronds parkeren
 Waterzuivering

Winkels en bedrijven

KWANTITATIEVE SCHADE BIJ EEN BUI VAN 60 MM/UUR:
Panden (direct, indirect, huurderving)

 Nutsvoorzieningen
 Wegen
 Parken

Tabel 1:

Sectoren met
potentiële schade
bij een wolkbreuk.

Het nieuw ontwikkelde lokale schademodel is opgezet
vanuit literatuurstudie, expertkennis, simulatie met het
instrumentarium 3Di (inclusief riolering), en de lokale
geografische context, inclusief percentages voor de
aanwezigheid van souterrains en drempelhoogtes.
Tauw heeft onderzocht hoe de schade is verdeeld over
verschillende sectoren en wat de bijbehorende directe
schade (inboedelschade en herstelkosten), de indirecte
schade (economische schade, inkomstenderving) en
maatschappelijke schade is (tabel 1). Waar mogelijk is
de schade modelmatig gekwantificeerd. Dit resulteert
in een schadegetal met een bandbreedte en kwalitatieve
posten. De bandbreedte ontstaat door gebruik te
maken van verschillende schadekentallen/m2, verschil
in aannames over hoe ver regenwater een huis binnen
kan stromen en of iemand thuis is tijdens de bui, de
zogenaamde geluksfactor.
Een uitgebreide beschrijving van de methodiek van
het door Tauw ontwikkelde schademodel gaat voor dit
artikel wat te ver. De methodiek zal in samenwerking
met STOWA en Stichting RIONED verder worden
doorontwikkeld en gepubliceerd.

Mogelijke oplossingsrichting
per buurttypologie

LUIK 2:

Een regenbestendige stad maken, kan op vele manieren.
Het water langer vasthouden of zelfs hergebruiken
is bijvoorbeeld een manier om te voorkomen dat het
regenwater dat tijdens een extreme bui niet meer in
het riool past, schade veroorzaakt. Ook het sturen van
water, bijvoorbeeld direct richting de gracht in plaats
van naar het riool, is een manier om met wateroverlast
om te gaan. Op de website van Amsterdam Rainproof
staan inmiddels 57 maatregelen die helpen om de stad
Rainproof te maken. Al deze maatregelen vallen onder
bepaalde oplossingsrichtingen.
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Bij de economische illustratie hebben wij ervoor
gekozen om de effectiviteit niet op de schaal van
maatregelen te berekenen, maar om deze voor de
oplossingsrichtingen uit te werken.

Oplossingsrichtingen
Amsterdam Rainproof maakt onderscheid tussen vijf
oplossingsrichtingen voor het omgaan met regenwater:
W at e r b e rg e n

e n va s t h o u d e n :

door slimme manier van inrichting van
het maaiveld van tuin, straat en wijk kan
regenwater tijdelijk vastgehouden worden
en langzaam afstromen richting riool of
oppervlaktewater.

W at e r

a f vo e r e n : wanneer
oppervlaktewater, verlaagd groen of een
andere bergingsmaatregel dichtbij is, kan
water afgevoerd worden naar plekken waar
het geen overlast en schade veroorzaakt.

W at e r

i n f i lt r e r e n : als de
ondergrond en de hoogte van het
grondwater het toelaten kan het water in de
bodem wegzakken.

W at e r ro b u u s t b o u w e n : wanneer
het onmogelijk is om water op een andere
manier te bergen en tijdelijk vast te houden
dan kan men waterrobuust bouwen om
water buiten te houden.
W at e r h e rg e b ru i k e n : nog
beter is het om het gratis regenwater
benutten en te gebruiken voor
het besproeien van de tuin en het
doorspoelen van het toilet.
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Waterbergen/

Water afvoeren:

Water infiltreren:

Waterrobuust bouwen:

Water benutten

vasthouden:

- Straat op 1 oor

- Waterpasserende

- Verhogen drempel

- Woninghergebruik

water/groen

verharding i.s.m.

- Waterbergende
straten

- Wolkbreuk klep

-G
 roene daken

richting gracht met

- Polderdaken

gescheiden riool

- Waterbergende
groenvoorzieningen
- Watertuinen
- Waterpleinen
- Wadi’s

deur

DIT riool

- Tijdelijke deurschotten

- Waterinfiltrerende
groenvoorziening

- Open goten richting

- Tegel eruit, groen erin

oppervlaktewater

- Wadi’s i.s.m. infiltratie

of groen

installaties

kratten

- Drempels parkeer

- Bedrijfshergebruik
installaties

kelders
- Verhogen ICTsystemen
- Regenbestendige

- Strategisch plaatsen

materialen en

van verkeersdrempels

constructie methodes

- Afkoppelen
regenwaterpijpen
van riool in combinatie
met open goten

Figuur 2:

- Gescheiden stelsel

Oplossingsrichtingen /
clusters van maatregelen1

aanleggen

Ondanks dat we werken met oplossingsrichtingen
hebben we gezamenlijk met experts bij elke
oplossingsrichting concrete maatregelen
benoemd, waarvan de toepasbaarheid het meest
waarschijnlijk lijkt. Figuur 2 geeft een overzicht
van deze maatregelen per oplossingsrichting.

Buurttypologieën
bepalen oplossingsrichtingen
Experts hebben tijdens de eerste sessie de keuze
en effectiviteit van de oplossingsrichtingen
bepaald aan de hand van de technische,
fysieke en sociale kenmerken van de
verschillende buurten van Amsterdam. Voor
deze economische illustratie hebben we alle
buurten van Amsterdam onderverdeeld in zes
buurttypologieën die overeenkomen in hun
specifieke kenmerken (zie figuur 3). Zo zijn er
sterke verschillen tussen bouwstijl en inrichting
van het historisch centrum en bijvoorbeeld de
woongebieden langs het IJ. Het karakter van
een buurttypologie is voor een belangrijk deel
bepalend voor het type maatregelen dat genomen
zou kunnen worden.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende aspecten:
Technisch:

 aanwezigheid van gemengd of (verbeterd)
gescheiden rioolstelsel;
 afstand tot oppervlaktewater.
Fysiek:

opbouw ondergrond en grondwaterstand;
woningdichtheid;
hoeveelheid oppervlakte bebouwd;
hoeveelheid oppervlakte groen;
hoeveelheid oppervlakte verhard.
Sociaal:

 verhouding tussen publieke versus private ruimte
(eigendom);
stakeholders.
WATER GOVERNANCE
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AMSTERDAMSE BUURTTYPOLOGIEEN:
1. Historisch centrum
2. 19e / begin 20ste eeuwse gordel
3. Naoorlogse wijken
4. Woongebieden langs IJ
5. Hoogstedelijke kantoren omgeving transformatie zone
6. Bedrijven terreinen langs IJ
Figuur 3: Zes buurttypologieën in Amsterdam.

Afhankelijk van de buurttypologie heeft
een oplossingsrichting een zekere mate van
toepasbaarheid. Maar ook het palet aan
maatregelen per oplossingsrichting is anders
voor bijvoorbeeld het verharde historische
centrum dan voor de groene na-oorlogse
wijken. Als voorbeeld: ondanks dat je wel wilt
bergen en vasthouden in het historisch centrum
is de inzet van wadi’s hiervoor niet de meest
realistisch haalbare maatregel.
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Tabel 2 geeft een overzicht van de methodiek van
buurttypologieen in het 19/20e eeuwse gordel. In veel
steden zijn deze wijken met hun specifieke bouwstijlen
(o.a. aanwezigheid souterrains) aanwezig.
Op dezelfde wijze hebben wij samen met de experts de
effectiviteit van maatregelen voor de zes verschillende
buurttypen afgeleid. Figuur 4 geeft het conceptresultaat
hiervan weer in de vorm van een infographic voor het
tweede luik van de stadsbrede economische illustratie.
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Tabel 2: Berekening van de effectiviteit per buurt

Figuur 4: Concept luik 2 : Effectiviteit oplossingsrichtingen per buurttype

WATER GOVERNANCE

–

04/2016

–

25

DE STADSBREDE ECONOMISCHE ILLUSTRATIE AMSTERDAM

Verminderen /
voorkomen
van schade
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Vergroenen

+++

0

++

0

0

++

0

+

0

+++

+++

++

0

0

+

Verduurzamen
Verhogen
waterbewustzijn
Figuur 5:

Vergelijking van de opbrengsten (baten) van de oplossingsrichting voor Amsterdam

LUIK 3:

Stadsbrede effectiviteit en baten

Luik 3 laat de stadsbrede effectiviteit en nevenbaten
zien. Het geeft antwoord op de vraag welk deel van
de stad je regenbestendig kunt maken als je alleen
uitgaat van de strategie van het meekoppelen. Met dit
inzicht is bijvoorbeeld het specifiek aanpakken van
bepaalde regenwaterknelpunten die niet gepland staan,
te verantwoorden. Voor Amsterdam is de stadsbrede
effectiviteit berekend door de reductie in schade
van de zes buurten bij elkaar op te tellen. Ook is de
effectiviteit per oplossingsrichting berekend. Dit toont
de mate waarin deze specifieke oplossingsrichting een
bijdrage levert aan het verminderen van schade door
wateroverlast.
Naast het verminderen van directe, indirecte en
maatschappelijke schade zijn er natuurlijk nog andere
economische, fysieke en sociale opbrengsten (baten) van
de oplossingsrichtingen. Bijvoorbeeld het verbeteren
van de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, het
verhogen van het waterbewustzijn, maar ook het
verbeteren van bestuurlijk imago en vasthouden van
(inter)nationale marktwaarde van de watersector. Deze
overige opbrengsten (baten) van oplossingsrichtingen
zijn kwalitatief afgeleid met behulp van beschikbare
(internationale) literatuur2 en de experts. Natuurlijk
zijn bepaalde baten te kwantificeren, maar aangezien
dat nog niet voor alle baten geldt en we gelijkheid
in representatie zoeken, hebben we gekozen voor de
kwalitatieve vergelijking.
De baten zijn gegroepeerd in vier hoofdthema’s:
verminderen/voorkomen van schade, vergroenen,
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verduurzamen en waterbewustzijn. De categorie
vergroenen heeft betrekking op aspecten als:
mooie stad = beter vestigingsklimaat, groen/
recreatie in de buurt, schone lucht, afname
geluidsvervuiling, verbetering uitzichtkwaliteit
(leiden weer tot hogere vastgoedwaarde), meer
biodiversiteit, en co2-opslag. De categorie
verduurzamen heeft betrekking op het tegengaan
van verdroging, het tegengaan van het hitteeiland-effect, het hergebruiken van water, maar
ook het verbeteren van bestuurlijk imago. Terwijl
het verhogen van waterbewustzijn betrekking
heeft op het verbeteren van waterkwaliteit, schone
grachten en recreëren rond water, op spelen met
water, en op verandering van gewenst gedrag bij
stakeholders doordat zichtbaar maken van water
waterbewustzijn verhoogt.
De vergelijking van de overige opbrengsten toont
aan dat bepaalde oplossingsrichtingen alleen
bijdragen aan het verminderen van schade. Zo
is waterrobuust bouwen zeer effectief in het
voorkomen van de impact van wateroverlast
en in het reduceren van schade, maar hebben
waterrobuuste maatregelen, zoals bijvoorbeeld
drempels voor voordeuren of parkeerkelders en
regenbestendige constructiemethoden geen enkele
andere opbrengsten. Dit in tegenstelling tot de
oplossingsrichting water bergen en vasthouden.
Figuur 5 geeft een overzicht van de kwalitatieve
score van de verschillende categorieën van
opbrengsten per oplossingsrichting. De figuur slaat
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Definitie
reguliere
investering

Kosten

Definitie
meer/minder beheer
voor rainproof

Kosten

+

Meerkosten
Rainproof
maken
per
maatregel

Definitie
extra werk
voor rainproof

Definitie
regulier
beheer
Meerkosten maatregelen /m2

Meerkosten oplossingsthema /m2
Figuur 6: Methodiek van
het bepalen van de meerkosten

op de Amsterdamse situatie. Het is niet ondenkbaar
dat de situatie anders is andere steden of voor
specifieke wijken.
LUIK 4:

Wat zijn de meerkosten?

Bij de kosten gaat het om de extra investerings- en
beheerkosten (onderhoud) van regenbestendige
maatregelen die bij reguliere fysieke projecten in
Amsterdam ingezet worden. Met andere woorden:
het gaat om de kosten die extra worden gemaakt
voor ruimtelijke adaptatie en regenbestendige
maatregelen.
Om tot een stadsbrede kostenindicatie te
komen, is het niveau van oplossingsrichtingen
niet specifiek genoeg. We hebben met behulp
van de eerste expertsessie de percentages van
de oplossingsrichtingen teruggerekend naar
percentages voor de verschillende gekozen
maatregelen. Zo konden we per maatregel de
meerkosten bepalen en naderhand inzicht geven in
de stadsbrede meerkosten per oplossingsrichting.
Om inzicht in de meerkosten per maatregel
te krijgen, heeft Amsterdam Rainproof in
eerste instantie deze extra kosten op basis van
literatuurgegevens in beeld gebracht. In de tweede
expertsessie hebben we deze gegevens aangevuld en
aangescherpt naar de lokale situatie.
Hierbij hebben we per maatregel de volgende
vragen beantwoord (figuur 6):

 Welke kosten vallen onder regulier werk?
 Welke activiteiten of onderdelen moeten extra
worden gerealiseerd om het reguliere werk
regenbestendig te maken?
 Wat zijn de extra investeringskosten?
 Wat zijn de extra kosten voor onderhoud?
 Wat is de levenscyclus van deze maatregelen?
Tijdens de expertsessie kwam naar voren dat de
indicatie voor de extra (investerings-)kosten bij aanleg
minder lastig is dan de indicatie voor de meer-/
minderkosten voor het dagelijks beheer (onderhoud)
dat vereist is. Het blijkt dat er vele verschillende
manieren zijn voor onderhoudskosten. Tevens blijkt
dat door de manier van kostentoerekening in de stad
het niet altijd duidelijk is wanneer het over reguliere
onderhoudskosten gaat of dat extra kosten worden
gemaakt. Vanuit de levenscyclus van de maatregel
kun je stellen wat onderhoud is, maar in de praktijk
wordt in de stad bij grotere onderhoudskosten in
administratieve zin gesproken over een nieuw project
in plaats van een onderhoudsmaatregel. Dit maakt
dat indicaties van de extra onderhoudskosten lastig te
geven zijn.
Ondanks dat het vaak om kleine meerkosten gaat,
kunnen zelfs de meerkosten van 15 euro/m2 bij een
stadsbrede inzet van nu tot 2050 hoog oplopen. Het
is daarom des te belangrijker dat het kwalitatieve en
kwantitatieve verhaal evenveel aandacht krijgt.
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ONZEKERHEDEN METHODIEK
ECONOMISCHE ILLUSTRATIE

Natuurlijk zijn er ook onzekerheden in de gekozen
methodiek. Bij het afleiden van de potentiële
schade wordt het uitgangspunt gehanteerd dat
er een wolkbreuk met een intensiteit van 60 mm/
uur over de hele stad valt. In de praktijk zal dat
waarschijnlijk niet plaatsvinden. De ervaring met
extreme buien in Amsterdam is dat wolkbreuken
vooralsnog altijd slechts in een deel van de
stad met de hoogste intensiteit vallen. Maar op
welk deel de bui gaat vallen is en blijft onzeker.
Daardoor kan het zo zijn dat over enkele jaren
verspreid na meerdere malen getroffen te zijn door
wolkbreuken de gehele stad minstens een keer
getroffen wordt. Deze grote onzekerheid in het
klimaat maakt juist een keuze voor een stadsbrede
bui mogelijk.
De methodiek om stadsbreed te kijken en niet
te richten op knelpunten lijkt te werken voor
de stedelijke omgeving. Maar voor industriële
gebieden met weinig bebouwing en veel
oppervlak is het lastiger om effectiviteit uit
te rekenen met oppervlakte van in te zetten
maatregel vermenigvuldigd met de impact
van de maatregel. Bij deze gebieden komt
met deze methode een te lage effectiviteit uit
voor het gebied. Deze gebieden zijn juist wel
gebaat bij het rekenen vanuit oplossen van de
regenwaterknelpunten.
Bij het afleiden van de kosten van maatregelen
is gebruik gemaakt van kostenkentallen op basis
van literatuur en ervaringskennis. In de praktijk
zullen de kosten van specifieke maatregelen
sterk afhangen van de lokale situatie. Met andere
woorden: er is altijd sprake van een bandbreedte
van kosten van maatregelen.



vastgoedeigenaren in beweging te krijgen, kunnen we
op dit moment nog niet zeggen.
Het doel van de economische illustratie is om
mensen uit verschillende sectoren en achtergronden
in beweging te krijgen voor het meenemen van
regenbestendige maatregelen bij al hun fysieke
aanpassingen aan de bebouwde omgeving. De
illustratie is een middel om inzicht te geven in de
mogelijke schade bij een wolkbreuk en de effectiviteit,
kosten en baten van maatregelen. De keuzes die we
gemaakt hebben in de methodiek en uitgangspunten
zijn bepaald door deze doelstelling. Daarom is gekozen
voor een eenvoudige en duidelijke boodschap in een
grafische stijl. En hebben we gekozen om met één bui
te rekenen in plaats van met reeksen buien. Daarom
hebben we ook gekozen om de meer- en minderkosten
van de maatregelen uit te drukken in het ruimtebeslag
dat zij hebben (m2) en niet in het volume tijdelijk
geborgen water. Hiermee sluiten wij zoveel mogelijk
aan bij de doelgroepen van de illustratie.
Bij de ontwikkeling van de methodiek en de voorlopige
resultaten zijn veel mensen betrokken geweest. De
methodiek is ontwikkeld met teamleden van het
programma Amsterdam Rainproof, onder andere
Paulien Hartog en stagiaire Jolijn Posma. Daarnaast
hebben Sigrid Schenk van Rebel en Ingrid Heemskerk
van Waternet met een kritische economische blik
naar de methodiek gekeken. Jeroen Kluck van Tauw
is verantwoordelijk voor de lokale schadeschatter.
Het grafische bureau Koeweid en Posma helpt ons
met het omzetten van deze complexe informatie
naar communicatieve beelden. Tevens zijn we veel
dank verschuldigd aan de lokale en nationale experts
op gebied van effectiviteit van regenbestendige
maatregelen en op het gebied van kosten. Ook bij het
tot stand komen van de economische illustratie geldt:
M
Elke druppel telt!


1

Conclusie
Het proces om te komen tot de economische
illustratie helpt al bij het regenbestendig maken
van de stad. Het versterkt de focus van Waternet
en Amsterdam Rainproof, creëert gedeeld
eigenaarschap voor de opgave en maakt het mogelijk
om nu al antwoord te geven op wat de indicatieve
meerkosten zijn van maatregelen in Amsterdam.
De concepten van de illustratieve infographic
spreken mensen aan vanwege de communicatieve
helderheid en gelijkheid in kwantitatieve en
kwalitatieve informatie. Natuurlijk moet de
uiteindelijke economische illustratie op zijn
eigen effectiviteit nog getoetst worden. Of het
vierluik werkt om Amsterdammers, ambtenaren,
bestuurders, woningcorporaties en andere
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De

illustraties die in dit artikel zijn gebruikt zijn eigendom
van en ontwikkeld door het programma Amsterdam
Rainproof. Kijk voor meer illustrates op: www.rainproof.nl
2 Literatuur studie baten o.a. aan hand van Center for
Neighborhood Technology (2010). The value of green
infrastructure: a guide to recognizing its economic, environmental and
social benefits. Report.
Demuzere, M., K. Orru, O. Heidrich, E. Olazabal, D.
Geneletti, H. Orru, A.G. Bhave, N. Mittal, E. Feliu and M.
Faehnle (2014). ‘Mitigating and adapting to climate change:
Multi-functional and multi-scale assessment of green urban
infrastructure’, Journal of Environmental Management, vol. 146:
107-115.
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Om steden regenbestendig te maken
moet je samenwerken met vele partijen
Saskia Naafs*
Amsterdam Rainproof betrekt iedereen die invloed heeft op de fysieke
inrichting van de stad bij haar programma: van de gemeente tot de bewoner en
van de woningcorporatie tot het tuincentrum. Drie van de teamleden leggen in
een groepsgesprek uit hoe zij dit doen en tegen welke obstakels zij aanlopen.

Op 28 juli 2014 kreeg de kersverse wethouder water
van Amsterdam, Udo Kock, een telefoontje op zijn
vakantieadres. Waternet-directeur Roelof Kruize hing
aan de andere kant van de lijn om hem te vertellen
dat het flink regende in Amsterdam. Kock schrok niet
van een beetje wateroverlast in de stad, totdat hij de
foto’s zag die gedeeld werden op sociale media. In de
stationstunnel van Amsterdam Zuid waadden mensen
enkeldiep door het regenwater, in de Rivierenbuurt
dreef iemand op een luchtbedje door de straat,
Amsterdamse souterrains stroomden vol en grote delen
van de ring A10 waren afgezet. Op sommige plekken
in de stad viel die dag twaalf millimeter regen in vijf
minuten. Dat is zeer extreme regenval.
“Die heftige regenbui was voor Amsterdammers en
voor de gemeente een wake-up call. Het hielp om
de regenbestendige stad op de agenda te krijgen,”
zegt Daniel Goedbloed, programmamanager van
Amsterdam Rainproof. “Door klimaatverandering
zal het vaker harder gaan regenen en onze verharde
en verdichte steden kunnen dat op dit moment niet
aan. Maar alleen het riool aanpassen is niet voldoende
voor een regenbestendige stad. Daarvoor moet de
fysieke inrichting van de hele stad veranderen,” legt
Goedbloed uit. “Maar om de hele stad regenbestendig
in te richten, is organisatorische verandering nodig.
Daarvoor moet je beleid en werkprocessen aanpassen.
Verandering werkt vaak het beste als dit niet intern
vanuit de organisatie komt, maar van buiten.”

Het Rainproof-team wordt formeel aangestuurd
door een stuurgroep van Waternet en de gemeente,
maar is een semi-onafhankelijke organisatie met een
eigen kantoor, een eigen merk en logo. Dat is volgens
Goedbloed een gouden greep geweest. “Zo voorkom je
dat je aanklopt als overheidsinstantie met de boodschap
‘wij gaan dit voor jullie oplossen’. Je hebt echt iedereen
nodig om dit voor elkaar te krijgen. Het gaat niet
alleen over openbare ruimte en riolering, het gaat om
een transformatie van de hele stad en daar heb je veel
verschillende partijen bij nodig. Dus je kunt het niet
alleen via regelgeving top-down opleggen.”
Rainproof wil iedereen die zich bezig houdt met de
inrichting van de stad aanspreken. Dat zijn zowel
Waternet en de gemeente als vastgoedeigenaren,
bedrijven en bewoners. Rainproof gelooft niet in
één grote monofunctionele oplossing, maar in vele
kleine oplossingen samen. Of zoals ze het zelf
zeggen: ‘elke druppel telt’. Het team werkt daarom
interdisciplinair en bestaat uit een programmamanager,

Semi-onafhankelijk

Waternet heeft begin 2014 Amsterdam Rainproof
opgericht. Dit programma om de stad regenbestendig
te maken wordt vormgegeven en uitgevoerd door vijf
mensen, in dienst van, of gedetacheerd bij Waternet.

* Saskia Naafs, zelfstandig onderzoeksjournalist en freelance redacteur voor Amsterdam Rainproof.
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een communitymanager, twee projectleiders voor de
doorwerking van Rainproof in de private en publieke
sector, en een social media expert en netwerker. De
gemeente is een van de belangrijkste partners, gezien
zij verantwoordelijk is voor de inrichting van de
openbare ruimte. Rainproof zet in op het beïnvloeden
van gemeentelijke kaders en beleid. Maar omdat
zowel publieke als private partijen belangrijk zijn bij
de inrichting van de stad, richt het programma zich
expliciet op beide kanten.

Bewoners bereiken
Maar hoe vertel je mensen dat ze mee moeten
helpen om de stad regenbestendig te maken als ze
er vanuit gaan dat de gemeente dat voor ze oplost?
Of als ze zich niet eens bewust zijn van toenemende
regenwateroverlast? Community manager Irene
Poortinga houdt zich bezig met de samenwerking met
private partijen. “In het eerste jaar van Rainproof
was het heel erg zoeken naar hoe we mensen moesten
benaderen. We merkten dat regenbestendigheid bij
veel Amsterdammers geen onderwerp is dat leeft.
Algemene campagnes hebben dan weinig zin. Je kunt
je beter concentreren op mensen die een souterrain
hebben, een begane grondwoning of een tuin en die
wel wateroverlast ervaren. Je moet niet iedereen willen
bereiken.”
Rainproof bereikt bewoners door aan te haken bij
bestaande bewonersinitiatieven – ‘want daar zit
al veel energie’. Poortinga noemt de Tuin van Jan
als voorbeeld, een fraaie gedeelde binnentuin in
Amsterdam-West die voorheen vaak blank stond,
maar nu regenbestendig is. “Dat is een mooi voorbeeld
van vergroening en regenwater afvoeren, en van hoe
buurtbewoners, de gemeente en een woningcorporatie
hierin samen kunnen werken.” Rainproof ondersteunt
buurtinitiatieven, bijvoorbeeld door verschillende
partijen aan elkaar te koppelen. Voorbeeldprojecten
worden gedeeld op de website. Hierop staat ook een
uitgebreide toolbox met concrete Rainproof-maatregelen,
zodat mensen zelf aan de slag kunnen.

Intermediairs
Een andere manier om bewoners te benaderen is
via intermediairs, zoals loodgieters, hoveniers en
tuincentra. Deze partijen hebben vaak al de kennis
en ervaring in huis en ook een commercieel belang.
Ze verkopen niet alleen advies, maar ook producten
die aan een regenbestendige stad bijdragen. Denk
bij tuincentra bijvoorbeeld aan regentonnen, vijvers,
waterminnende planten en waterdoorlatende tegels.
Zo werkte Rainproof samen met Amsterdamse
tuincentra aan de campagne ‘Natuurlijk! De
watervriendelijke tuin’.
Rainproof is nu ook in gesprek met verzekeraars om
inzicht te krijgen in de schade van regenwateroverlast.
30

–

WATER GOVERNANCE

–

04/2016

Samen denken ze na over voorlichting die verzekeraars
kunnen geven om die schade te voorkomen. Toch
haken niet alle partijen enthousiast aan bij de
Rainproof-aanpak. Neem de woningcorporaties: zij zien
het nut en de noodzaak wel in van een regenbestendige
stad, maar moeten zich van overheidswege beperken
tot hun kerntaken, hebben financieel beperkte
speelruimte, of andere prioriteiten zoals het isoleren en
energiezuinig maken van woningen. Rainproof wilde
aanvankelijk ook met private vastgoedeigenaren in
gesprek, maar liep daarin vaak vast. Vastgoedeigenaren
en projectontwikkelaars kun je beter bereiken door
rainproof als uitgangspunt in gebiedsontwikkeling mee
te nemen. Zo kun je het via regelgeving afdwingen. De
aanpak is dus een combinatie van bottom-up en top-down.

Rainproof in het beleid
Hoewel Rainproof een brede netwerkaanpak hanteert,
zijn de gemeente Amsterdam en Waternet de twee
belangrijkste partners in het regenbestendig inrichten
van de openbare ruimte. Daarom heeft Rainproof de
afgelopen twee jaar vooral ingezet op die twee partijen.
Dan gaat het niet alleen om bewustwording, maar
ook om ‘het rainproof denken en doen’ in de hoofden
van ambtenaren én in de beleidskaders te krijgen, zegt
Geertje Sonnen, projectleider verankering gemeente
bij Rainproof. “We hebben allereerst het gemeentelijk
netwerk in kaart gebracht. Wie bepaalt hoe de
openbare ruimte in een straat erbij komt te liggen? Wie
neemt het besluit? Op basis waarvan? En hoe zorgen
we ervoor dat het rainproof wordt uitgevoerd?” Dat
gaat over honderden personen, van ontwerpers en
uitvoerders tot beheerders. Die spreek je niet alleen
individueel aan, maar ook door Rainproof in ieder
gemeentelijk proces, iedere visie en in ieder relevant
beleidskader te krijgen.
Maar, ‘met alleen beleidsregels en kaders van bovenaf
red je het niet’, zegt Sonnen. Rainproof richt zich
daarom niet alleen op de directies van de betrokken
organisaties, maar ook op de uitvoerders van het
beleid. “Diegenen die het al helemaal in de smiezen
hebben, probeer je zoveel mogelijk zelf het verhaal
verder te laten verspreiden. Die kennis en ervaring
komt veel beter aan wanneer een collega het vertelt dan
iemand van buitenaf.” Om de verankering binnen de
gemeente en Waternet verder te bevorderen zijn er ook
Rainproof-ambassadeurs, mensen die enkele uren per
week het Rainproof-denken en -doen binnen hun eigen
organisatie promoten.
Natuurlijk loopt Rainproof daarbij tegen muren
op. De maatregelen zijn een gezamenlijke
verantwoordelijkheid, terwijl de instituties en hun
financiering in een grote stad als Amsterdam sterk
verkokerd zijn. “De aanpak, een combinatie van
bottom-up, top-down en midden door, zorgt wel
voor steeds meer goede wil om die belemmeringen te
doorbreken,” zegt Sonnen.
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Een voorbeeld is de waterneutrale bouwenvelop die bij
nieuwbouw in de plaats kan komen van compensatie
voor verhard oppervlak uit de waterschapskeur.
Waterschap en gemeente willen hier volgend jaar een
convenant over sluiten. Landelijk loopt Rainproof
vooral tegen de restricties van het Bouwbesluit aan. De
belastbaarheid van nieuwe daken is niet vanzelfsprekend
geschikt voor groen/blauwe daken, en gebouwen mogen
vier meter planningsvrij uitgebouwd worden in de
eigen tuin, waardoor vaak onvoldoende waterrobuust
gebouwd wordt.

Oplossingen aanreiken
Tot zover de beleidskant. Hoe maak je die stad nu
regenbestendig in de praktijk? Rainproof heeft met
behulp van 3Di Waterbeheer een knelpuntenanalyse
voor Amsterdam gemaakt: waar komen gebouwen of
infrastructuur onder water te staan bij heftige regen?
Rainproof ontwikkelt nu samen met de gemeente en
Waternet een stuk of 65 oplossingenkaarten, die per
hydrologische eenheid een blauwdruk geven van hoe je
de stad regenbestendig kunt inrichten: waar ga je het
regenwater vasthouden, tijdelijk een plek geven, en weg
laten lopen?
Een voorbeeld waarbij zo’n oplossingenkaart goed van
pas kwam, is de Bellamybuurt in Amsterdam Oud-West.
“Eén van de grootste knelpunten van Amsterdam,” zegt
Geertje Sonnen. “Op iedere analyse kwam die buurt
pimpelpaars naar voren.” Bij heftige regenval blijft het
water er op straat staan. Het stadsdeel en Waternet
hadden groot onderhoud aan het riool en de openbare
ruimte gepland. De hele buurt zou straatje voor straatje
open gaan, maar in die verschillende plannen werd
niet op buurtniveau in samenhang naar de boven- en
ondergrond gekeken waardoor een integrale rainproofoplossing ontbrak. Sonnen: “Toen hebben wij gezegd:
‘jongens, er zit hier een enorm knelpunt, daar moet je
wat mee. Maar dat lukt niet met vijftien losse projectjes.
Er is één overkoepelende visie nodig’. Die moest onder
grote tijdsdruk ontwikkeld worden, maar uiteindelijk
zijn we met z’n allen om tafel gaan zitten en hebben we
samen één oplossingenkaart gemaakt. Die kaart heeft
iedereen de ogen geopend.”
Idealiter maak je zo’n oplossingenkaart voordat alle
plannen op papier staan. Daarom kijkt Rainproof nu al
naar onderhoudsprojecten die gepland staan voor 2018.
Het team stelt vast dat er na drie jaar Rainproof-aanpak
inmiddels ook gemeentelijke plannen liggen die het
stempel rainproof zo mee kunnen krijgen. Dat betekent
echter niet dat alle plannen in de praktijk ook goed
uitgevoerd worden. Zo is het wel eens voorgekomen
dat een beheerder op het laatste moment toch een
streep zette door een plan om regenwater over straat
af te voeren. Een hele praktische belemmering voor
rainproof in de openbare ruimte is het krappe budget
voor het onderhoud van openbaar groen. Daarnaast
is Rainproof ook een programma van de lange adem.

“Je krijgt niet in één keer 14.000 ambtenaren mee in je
verhaal. Dat kost tijd,” zegt Geertje Sonnen. Je moet
dus tegen tegenslagen kunnen en blijven agenderen.

Lessons learned
Maar, de aanhouder wint. Rainproof begint een begrip
te worden, in Amsterdam en daarbuiten. “We krijgen
veel vragen van partijen door het hele land die onze
aanpak, onze oplossingenkaarten, infographics, of
delen van de website willen gebruiken,” zegt Daniel
Goedbloed. “Daar zouden we gerust een dagtaak aan
kunnen hebben. Iedereen lijkt nu Rainproof te willen
worden, de uitdaging is om je niet te laten overvragen.
Onze eigen aanpak is nog lang niet afgerond. Dus
kijken we nu hoe we op een slimme manier onze kennis
en ervaring kunnen delen. Wellicht ontstaat zo een
landelijk Rainproof-netwerk met lokale aanpakken die
elkaar kunnen versterken.”
Rainproof simpelweg kopiëren op andere plekken
zal niet werken, denkt het team. “Rainproof is in alle
opzichten maatwerk. Er is geen one size fits all, niet voor
maatregelen, maar ook niet voor het betrekken van
partijen of het aanpassen van regelgeving. Bovendien:
de ene bewoner is de andere niet, dat geldt ook voor
bedrijven en voor ambtenaren. Je moet altijd goed
weten wat het belang en handelingsperspectief zijn van
diegene die je probeert te laten veranderen.”
Een belangrijk inzicht is ook: de focus bewaken. “Je
moet niet iedereen willen bereiken. Je moet kijken
waar de energie zit en daarbij aansluiten. En, je moet
je echt op regenbestendigheid richten en niet het hele
klimaatprobleem willen meenemen.” De belangrijkste
les is misschien wel dat verandering tijd kost. Je moet
het thema blijven agenderen, en je netwerk blijven
onderhouden. “Zo’n Rainproof-programma draait niet
M
vanzelf.” 




ABSTRACT

Amsterdam Rainproof is a network organisation that has been
working with the local government, corporations, real estate
owners and the inhabitants of Amsterdam to make the city
rainproof since 2014. The team of five is employed by the city’s
water company but works independently and under their own
brand name. This allows them to employ a combination of
top-down and bottom-up tactics to engage everyone in their
quest to make the city more resilient to heavy downpours.
The Rainproof team does not believe in one monofunctional
solution, but in many small solutions at once. Or, as they put
it: ‘every drop counts’. In three years time, they’ve learned that
change, especially in big organisations, takes time. They try to
incorporate rainproof thinking and acting in every relevant
governmental policy. And they work with bottom-up inititatives
and intermediaries like plumbers and gardening centres to reach
Amsterdammers with ground level floors and gardens.
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Transitie in Stedelijk Watermanagement
Leander Ernst*

Stedelijke duurzaamheidstransities – Mondiale ontwikkelingen als
klimaatverandering, de toenemende schaarste aan grond- en hulpstoffen en
veranderende sociale, politieke en economische verhoudingen zorgen voor
een groeiende noodzaak tot duurzame ontwikkeling. Daarbij nemen steden
een belangrijke en bijzondere plek in. Enerzijds zijn het kweekvijvers van
experimenten en innovatie. Ook gaan steden steeds meer hun eigen beleid,
regels en handelen bepalen, waarbij ze onderling kennis en informatie delen
via mondiale stedelijke netwerken. Anderzijds zijn steden grootverbruikers van
grondstoffen, ernstige milieuvervuilers en worden ze vaak gekenmerkt door
grote sociaal-economische verschillen tussen bevolkingsgroepen.

Om tot duurzame steden te komen moeten
stedelijke actoren verduurzamen; om actoren
te verduurzamen moet de stad veranderen. Die
verandering gaat enerzijds traag omdat infrastructuur
en bebouwing uit het verleden de stedelijke structuur
langdurig fixeert, anderzijds omdat er veel actoren
actief zijn in steden, die uiteenlopende belangen
hebben en elkaar beïnvloeden. Watersysteem en
waterketen bijvoorbeeld, maken deel uit van de
stedelijke (infra)structuur en bebouwing en kunnen
tientallen tot honderden jaren vastliggen. Onder
meer Rijkswaterstaat, waterschappen, gemeenten,
drinkwaterbedrijven, projectontwikkelaars en burgers
kunnen op wisselende manieren en in verschillende
fasen van ontwikkeling betrokken zijn bij onderdelen
van het stedelijk water. Tezamen vormt dit een complex
systeem dat langzaam verandert.
Stedelijke duurzaamheidstransities zijn dan
ook tijdrovend en complex. Om fundamentele
veranderingen te versnellen is het aannemelijk
dat kleinschalige experimenten, autonome (cross-)
sectorale ontwikkelingen, top-down facilitering en het
onderzoeken en leren van deze ingrepen nodig zijn.
De plekken in de stad waar dit gebeurt, kunnen een
katalysator zijn voor duurzaamheidstransities. Ingrepen
kunnen de plekken zelf en het gebruik daarvan
duurzamer maken en daarna worden opgeschaald naar

andere locaties. Ze kunnen kennis opleveren over de
praktische uitwerking van stedelijke transitieprocessen
en het handelen van actoren beïnvloeden.

Water Sensitive Cities
Een in de wetenschap breed geaccepteerd conceptueel
model om de transities voor water en stad te
beschrijven is het Urban water management transitions
framework [1], dat is ontwikkeld om ontwikkelingen
naar duurzaam stedelijk waterbeheer te faciliteren.
Op basis van historisch onderzoek zijn transitiefasen
uit het verleden geïdentificeerd. Deze fasen zijn
water supply city (steden werden voorzien van schoon
drinkwater), sewered city (steden werden voorzien van
riolering), drained city (versnelde afvoer van regenwater
en bescherming tegen wateroverlast t.b.v. stedelijke
groei) en waterways city (bescherming van milieu en
waterkwaliteit). De huidige transitiefase is de water
cycle city, waarin de grenzen van de watervoorraden
en het absorptievermogen van het milieu zijn bereikt
en de noodzaak van duurzame ontwikkeling steeds
breder wordt geaccepteerd. De geprojecteerde
toekomstige fase is de water sensitive city, waarin
traditionele waternormen als leveringszekerheid en
bescherming tegen overstromingen zijn geïntegreerd
met duurzaamheidswaarden als sociale gelijkheid
en bescherming van het milieu. Deze geïntegreerde


* Leander Ernst, Hogeschool Rotterdam, Hoofddocent Watermanagement / Onderzoeker Kenniscentrum Duurzame HavenStad.
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Figuur 1: Transitiepatronen in stedelijk watermanagement 1

waarden zullen worden gedragen door watersensitieve
gemeenschappen in veerkrachtige steden waarin
technologieën en infrastructuur veelzijdig en flexibel
zijn en het stedelijk waterbeheer adaptief en flexibel is.
De streefbeelden voor watersensitieve steden zijn: ‘de
stad als spons’, ‘de stad als ecologische habitat’ en ‘de
stad als plek voor watersensitieve gemeenschappen’.
De transitiefasen zijn bepaald op basis van de
ontwikkeling van Australische steden, maar ook in de
ontwikkeling van Nederlandse (en andere westerse)
steden zijn de fasen water supply city, sewered city,
drained city en waterways city te onderscheiden.
Net als in Australië ziet de watersector zich hier voor
grote uitdagingen gesteld, onder meer ten gevolge
van klimaatveranderingen en sociaal-economische
ontwikkelingen. Om in Nederland deze uitdagingen
ook in de toekomst het hoofd te kunnen bieden
is volgens een onderzoek van de Organisation for
Economic Co-operation and Development2 het
volgende nodig: 1) nieuwe aanpakken waarin burgers
direct worden betrokken, 2) grotere samenhang tussen
beleidsvelden, 3) nieuwe manieren van financiering
en 4) beleid en infrastructuur die zich aanpassen aan
veranderingen, padafhankelijkheden minimaliseren
en ecosystemen, groene infrastructuur en technische
en niet-technische innovaties incorporeren. Ook
in Nederland zijn dus wezenlijke veranderingen
nodig, die vorm kunnen krijgen in een transitie naar
watersensitieve steden. In Rotterdam is daarmee een
begin gemaakt.

Water Sensitive Rotterdam
Rotterdam heeft te maken met de gevolgen van
zeespiegelstijging, toenemende (en soms zeer lage)
rivierafvoeren, neerslagoverschotten en –tekorten en
te hoge of juist te lage grondwaterstanden. Het gebied
is sterk verhard, met name het hoogstedelijke centrum,
en het watersysteem is grootschalig. Het vigerende
waterbeleid ligt vast in de Herijking Waterplan
Rotterdam 2 (2012) en heeft duidelijke raakvlakken
met de Rotterdamse Adaptatie Strategie (2013)
en de Rotterdam Resilience Strategie (2016). De
Rotterdamse aanpak kenmerkt zich door lange termijn
visies en learning by doing, een sterke relatie met ruimte
en economie, vergaande ambities t.a.v. duurzaamheid
en klimaatbestendigheid, internationale positionering
en het faciliteren en stimuleren van innovaties.
In juni 2015 hebben John Jacobs en André Rodenburg
het initiatief genomen voor de ontwikkeling van
Water Sensitive Rotterdam (WSR) als beoogd opvolger
van het huidige Rotterdamse waterbeleid. De ambitie
van WSR is om klimaatbestendige, lokaal beleefbare
watersystemen in een sociaal sterke omgeving te
bereiken. Er zijn destijds twee sporen ingezet. In
het eerste spoor zijn drie pilotprojecten benoemd
om gericht aan de slag te gaan met de water sensitive
ambities. Er is een project op straatniveau, waarbij
een rioleringsopgave is gebruikt als startpunt om
bewoners te betrekken bij het ontwikkelen van
een ‘toekomstbestendige klimaatstraat’ met sociale
meerwaarde. Er is een project op wijkniveau,
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waarbij met de buurtbewoners bouwstenen zijn
ontwikkeld om een klimaatneutrale, in de toekomst
mogelijk zelfvoorzienende, wijk in te richten. En er
is een project waarbij wordt geprobeerd om sociale
problemen als laag veiligheidsgevoel, uitsluiting
en taalbarrières aan te pakken door samen met
bewoners verharde plekken te transformeren tot
sociale, groen-blauwe ontmoetingsplaatsen. In het
tweede spoor wordt aan partijen in en rond stedelijk
water (zoals gemeentelijke afdelingen, waterschappen,
woningbouwcorporaties en lokale organisaties) de
mogelijkheid geboden om projecten in te brengen
waarin water en ruimte kunnen worden verbonden
met maatschappelijke opgaven.
In een jaar tijd zijn zo’n 40 projecten aangemeld voor
WSR, op verschillende ruimtelijke schaalniveaus.
Bijvoorbeeld het aanpakken van tuinen, het opnieuw
inrichten van pleinen en het circulair maken van
afvalwaterstromen. De initiatiefnemers van WSR
sturen deze projecten niet aan, maar faciliteren
deze door actoren, expertises en financiën bij
elkaar te brengen, al naar gelang de behoeften en
mogelijkheden in het project. Binnen de projecten
liggen werkwijze en doelen niet vooraf vast,
maar worden ze gaandeweg door de betrokkenen
gevormd. Er wordt samengewerkt op basis van
gelijkwaardigheid en een actieve bijdrage van
deelnemers. Behaalde resultaten zijn onder meer
de publicatie van een boek, de ontwikkeling van
een gemeenschappelijke tuin, de oplevering van
een inspiratiedocument en de honorering van een
Europese subsidieaanvraag.
WSR is nu in de volgende fase beland, waarin –naast
het behalen van successen in projecten – de nadruk
ligt op verdere verspreiding van het gedachtengoed,
het aanbrengen van meer structuur om dat te
ondersteunen en het trekken van lessen uit het
proces. Daartoe is een kernteam geformeerd van
zeven personen dat WSR verder zal ontwikkelen
en verantwoordelijk is voor de communicatie, het
vormen van water sensitive communities, het monitoren
en ondersteunen van projecten en kennisborging en
–deling. Concrete doelen zijn het lanceren van een
website, het geven van workshops over WSR voor
de Rotterdamse gebiedscommissies, het voeren van
periodiek overleg op strategisch niveau, het vullen
van een kennisbank, het doen van onderzoek, het
ontwikkelen van een community in de wijk Het Oude
Westen en het organiseren van WSR-netwerkcafés.

gehouden, wat heeft geresulteerd in een schetsontwerp
voor de straat.
In een eerste ‘droomworkshop’ zijn de wensen, kansen
en ambities van bewoners en buurtorganisaties in
beeld gebracht. Dit heeft geleid tot ambities voor de
thema’s groen, gezelligheid, mobiliteit, energie en
water. De uitkomsten zijn in een ‘innovatieworkshop’
omgezet in concrete ideeën, waarbij ook is aangegeven
welke partijen nodig zijn voor implementatie van die
ideeën. In deze workshop waren de betrokken water
actoren gemeente Rotterdam, Hoogheemraadschap
Schieland en Krimpenerwaard en Evides
vertegenwoordigd, evenals woningbouwvereniging
Woonstad Rotterdam. Ook waren een
landschapsontwerper, stedenbouwkundig ontwerper,
architect, kunstenaar en onderzoekers aanwezig.
Er zijn ideeën geformuleerd voor de rijweg, een
tweedeling van de straat, duurzame energie, groen,
een ontmoetingsplaats, water, afval, veiligheid
en ondergrond. Deze ideeën zijn in een tweede
droomworkshop met bewoners en buurtorganisaties
omgezet in een schetsontwerp van de straat. In dat
schetsontwerp zijn ingrepen in zowel de openbare als
de private ruimte opgenomen.
Op basis van dit schetsontwerp zal een voorlopig
ontwerp worden voorgelegd aan bewoners en
organisaties, waarna een definitief ontwerp zal
worden gemaakt. Naar verwachting zal in 2018 met
de herinrichting worden gestart.

Reflectie
Water Sensitive Rotterdam stelt lokale
gemeenschappen en hun vraagstukken centraal bij
het ontwerpen, inrichten en beheren van het stedelijk
watersysteem. De ambitie is om steeds meer mensen
deel te laten uitmaken van water sensitive communities in
en om een groeiend areaal aan toekomstbestendige
plekken in de stad. De ontwikkeling naar een
watersensitieve stad past bij de Rotterdamse ambities
op het gebied van duurzaamheid, klimaatadaptatie en
veerkracht. Om deze plekken te creëren zullen deze
gemeenschappen samen moeten werken met partners
uit de watersector en andere sectoren. WSR probeert
dit proces te faciliteren door een top-down, bottomup en (inter)sectorale benadering te combineren met
lokale projecten. Door kennisborging en –deling
wordt er op gestuurd dat successen kunnen worden
M
herhaald en van fouten kan worden geleerd.

Voorbeeld Robert Fruinstraat
In de Robert Fruinstraat moet de komende jaren
het riool worden vervangen, wat kansen biedt
voor het afkoppelen van hemelwater. Ook moet
het elektriciteitsnetwerk worden vervangen. Dit is
het startpunt geweest voor het herontwerpen van
de straat. Daarvoor zijn in 2016 drie workshops
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1 Brown, R.R., Keath, N. and Wong, T. H. F., 2009, Urban
water management in cities: historical, current and future
regimes, Water Science & Technology 59.5.
2 OECD, 2014, Water Governance in the Netherlands: Fit for
the Future?, OECD Studies on Water, OECD Publishing.
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SUMMARY

Global issues such as climate change and depletion of natural
resources call for urban sustainability transitions. Since there are
many challenges in which many actors are involved, and urban
infrastructure can be inert, urban sustainability transitions are
complex and time consuming. The urban water management
transitions framework has been developed to facilitate the
sustainability transition of urban water management. Next
to describing historical and current transition phases and the
major socio-political drivers for these transitions, the framework
identifies key elements of a future sustainable urban water
management phase: the water sensitive city. A water sensitive
city uses water as a valuable resource, consists of flexible
and adaptive infrastructure and is home to water sensitive
communities.
By means of the Water Sensitive Rotterdam (WSR) approach,
the City of Rotterdam takes a deliberate step towards the water
sensitive phase. This new way of urban water management
combines top-down, bottom-up and cross-sectoral approaches
with local projects. WSR aims to create water sensitive
communities that work with urban water management
professionals to design, build, improve and maintain local urban
water systems. Always, the higher goal is to improve the living
environment and social conditions. Currently, in about 40
projects municipality, water boards, housing corporations, local
organizations and civilians are learning to cooperate in this new
setting.
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AANPAK WATEROVERLAST
HOOGEVEEN
Samen werken aan kennis- en
competentieontwikkeling
Thomas Klomp, Marthijn Manenschijn*
De gemeente Hoogeveen wil een strategie ontwikkelen die op termijn
leidt tot een klimaatbestendige inrichting van Hoogeveen. Deze strategie
moet vooral worden geïmplementeerd in plannen en projecten in het
centrumgebied. De grootste uitdaging is niet zozeer om de goede
maatregelen te benoemen, maar om ook binnen de gemeentelijke
organisatie voldoende draagvlak te krijgen voor adaptieve maatregelen. Dit
vraagt een andere manier van denken en doen binnen de gemeentelijke
organisatie en vraagt ook om cultuur- of “klimaat”verandering.

Samen met waterschap Drents Overijsselse Delta
en met ondersteuning van de Hanzehogeschool
Groningen heeft de gemeente een masterclass
ontwikkeld voor medewerkers op het gebied
van groen, riolering, planeconomie, water en
ruimtelijke ordening. In de masterclass worden
deelnemers concreet aan het werk gezet om binnen
de eigen discipline aan de slag te gaan met een
klimaatbestendige inrichting van Hoogeveen. Dit
levert interessante discussies op tussen verschillende
vakdisciplines en leidt uiteindelijk tot draagvlak
om adaptieve maatregelen uit te voeren. De
masterclasses werden mede mogelijk gemaakt door het
Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

Aanleiding
Op 5 juli 2012 viel in de avondspits in Hoogeveen
zeer lokaal ca. 40mm neerslag in een uur. Er leek niet
zoveel aan de hand, maar wie beter keek zag zorgelijke
dingen. Een aantal belangrijke verkeersaders kwam
volledig blank te staan. Verkeer kon of durfde hier
niet meer langs en zocht andere routes. Een flinke tijd
zorgde al dat zoekende verkeer voor opstoppingen.
Ook rond het ziekenhuis stond alles vast. Hoewel er
gelukkig geen calamiteit was, had de ambulance hier
niet in of uit gekund. Na een fotowedstrijd ‘mooiste
wateroverlastfoto’ in de lokale media ontving de
gemeente naast een paar klachten zo’n 80 foto’s vanuit

de hele stad met allerlei knelpunten, overlastlocaties en
schade. En die waren lang niet allemaal bekend.
De gemeente Hoogeveen startte samen met het
waterschap een onderzoek naar de wateroverlast
en liet een modelsimulatie van de waterafvoer via
maaiveld bouwen (stresstest). Daarnaast werd er ook
aandacht besteed aan het hitte-eiland (UHI) effect en
werden kaarten ontwikkeld om hittestressgevoelige
gebieden te duiden. Als derde lijn werd een kansrijke
waterstructuur doorgerekend met het te verwachten
klimaatscenario om te bepalen of deze als groenblauwe
ader door het stedelijke gebied voldoende robuust was.
De drie genoemde deelprojecten vormden samen het
totaalproject ‘klimaatopgave Hoogeveen’ dat de basis
moest vormen voor de te ontwikkelen adaptatiestrategie
van de gemeente Hoogeveen.

Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie
In 2014 ondertekende het college van de gemeente
de intentieverklaring Ruimtelijke Adaptatie. Enerzijds
om aan te tonen dat de gemeente serieus aan de
slag wilde gaan met het nemen van adaptieve
maatregelen. Anderzijds had de intentieverklaring als
doel om ook landelijk meer aandacht te vragen voor
de problematiek binnen een middelgrote gemeente
zoals Hoogeveen. Deze aandacht kwam er toen in het
kader van de Deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie


* 
Thomas Klomp is adviseur water en klimaatadaptatie gemeente Hoogeveen,
Marthijn Manenschijn is beleidsadviseur waterschap Drents Overijsselse Delta.
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Albeelding 1:

Ondergelopen straten
zorgden voor grote
verkeersopstoppingen

een stimuleringsprogramma werd opgezet. Het
Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie heeft
als doel dat Nederland in 2050 klimaatbestendig
en waterrobuust is ingericht. En om dat te bereiken
moet uiterlijk in 2020 klimaatbestendig en adaptief
handelen onderdeel zijn in de dagelijkse praktijk van
overheidspartijen. Dit vanuit de gedachte dat elke
stoeptegel (of investering) in de bebouwde omgeving
eenmaal in de 30 jaar wordt vervangen.
De gemeente Hoogeveen en het waterschap Drents
Overijsselse Delta dienden het project ‘klimaatopgave
Hoogeveen’ in als impactproject bij het stimuleringsprogramma. Om aanspraak te kunnen maken op de
titel ‘impactproject’ is in het voorstel veel aandacht besteed aan de wijze waarop het thema klimaatadaptatie
onder de aandacht kon worden gebracht bij collega’s
in de eigen organisatie van de gemeente en het waterschap. Gericht op het proces: de neuzen dezelfde kant
op krijgen. Op deze manier ontstond het idee van de
masterclass ‘klimaatbestendig inrichten in de praktijk’.
De drie dagdelen in de masterclass zijn daarbij gebaseerd op de stappen ‘weten-willen-werken’ uit de handreiking Ruimtelijke Adaptatie.1 In het project wordt
vooral aandacht besteed aan het creëren van draagvlak
in de eigen organisatie. Dit was voor het stimuleringsprogramma een belangrijke reden om het project te
ondersteunen, omdat het nemen van adaptieve maatregelen invloed heeft op beleidskeuzes van meerdere
vakdisciplines binnen de gemeente. Daarnaast is
Hoogeveen een gemeente met doorsnee schaalgrootte,
zoals er zoveel zijn in Nederland. Het proces van de
masterclass zou als een voorbeeld en ter inspiratie kunnen dienen voor al die gemeenten.

Taak- en rolverdeling
gemeente en waterschap
Wateroverlast in stedelijk gebied, zoals dat op
de betreffende 5 juli 2012 in Hoogeveen het

geval was, zorgde voor een intensivering van
de samenwerking tussen het waterschap en de
gemeente. De vraag wie verantwoordelijk is voor
de aanpak van extreme neerslag is nooit leidend
geweest bij deze samenwerking. Er is uitgegaan
van de bestaande verantwoordelijkheden met de
gedachte dat de extreme neerslag kan leiden tot
investeringen in beide werkvelden. Het waterschap
is waterbeheerder van het oppervlaktewater in
het stedelijke gebied van Hoogeveen, terwijl de
gemeente de beheerder is van de riolering en
natuurlijk van de openbare ruimte. En juist in die
openbare ruimte lijkt de sleutel te liggen voor de
aanpak van wateroverlast bij extreme neerslag.
Al snel kwam het besef dat bij extreme neerslag
het water in goede banen moet worden geleid in
de openbare ruimte. Het rioolstelsel is simpelweg
niet berekend op het ontvangen van deze extreme
hoeveelheden water. Aan de andere kant biedt
het watersysteem onvoldoende ruimte voor het
ontvangende water en is het de vraag hoe al
dat water in korte tijd het oppervlaktewater kan
bereiken. Zowel de gemeente als het waterschap zijn
bereid binnen hun werkveld maatregelen te nemen,
maar het is van belang dat daar goede afstemming
over plaatsvindt. Deze afstemming gaat breder
dan alleen een afstemming tussen bijvoorbeeld
de wateradviseur van het waterschap en de
rioleringsspecialist van de gemeente. De openbare
ruimte speelt een belangrijke rol in de aanpak van
wateroverlast en vooral binnen de gemeente zijn
meerdere disciplines bezig op dit terrein.
Het is niet vreemd dat klimaatadaptatie een punt is dat
vaak door vakspecialisten stedelijk water en riolering
wordt aangekaart. Zo is dat ook in Hoogeveen. Maar
om de hele openbare ruimte in de toekomst zó aan te
passen dat het een klimaatrobuust karakter meekrijgt,
red je het niet alleen met die ene vakspecialist.
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Tijdens de masterclass zijn veel
gesprekken gevoerd maar ook mensen
geïnterviewd. De belangrijkste quotes van
zowel gemeenteambtenaren als water
schapsmedewerkers zijn tevens de belang
rijkste geleerde lessen uit dit proces.
S t e d e n b o u w e r : “Het samen kijken en samen
denken over water werkt inspirerend
en laat ook de gedachten sneller stromen.”
W at e r s c h a p p e r : “De stap van plat naar 3D is
zeer waardevol. Water krijgt daardoor echt een
plek in de ruimte. En niet altijd de plek waar
het zou moeten zijn!”

“Vooral SAMEN werken
tussen verschillende organisaties en afdelingen is
een grote meerwaarde in dit proces.”

Afbeelding 2:

Klaar voor de 3D-visualisatie
van neerslagoverlast in Hoogeveen

Gebiedsbeheerder:

“Soms even uit de buis
kruipen en samen met andere disciplines kijken
naar het totaal kan zeker geen kwaad. De
doorlatende verharding en z’n onderhoudsregime
waren een grote verrassing. Het is me goed
bevallen!”

Rioleringsspecialist:

G ro e n o n t w e r p e r : “Ik heb niet alleen
maar nieuwe dingen gehoord. Maar de grote
meerwaarde is dat je hier het project niet
doorschuift naar het volgende bureau, maar
gewoon met z’n allen tegelijk kijkt naar
dat ene thema. Dat schept een gezamenlijke
verantwoordelijkheid en betrokkenheid.”
wat e r m a nag e r : “Alle disciplines
zijn belangrijk. Ze hebben allemaal een goed
verhaal, mits je wilt luisteren. Door gericht en
objectief alle belangen aan elkaar te knopen
ontstaan ontzettend mooie dingen die niet persé
moeilijker of duurder zijn.”

Stedelijk



Samenwerken met waterschap Drents Overijsselse
Delta bleek een belangrijke strategie. Kennis en
het urgentiebesef van enkele personen bij beide
organisaties werden gecombineerd met kennis van
beide organisaties. Dit is vertaald naar de masterclass
klimaatbestendig inrichten en dat bleek een belangrijke
stap. De aanwezige kennis van het waterschap kon met
gemeentebril worden vertaald naar de collega’s van de
gemeente Hoogeveen. En dat werkte ook andersom:
van gemeentelijke kennis naar het waterschap.
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Kennis- en competentieontwikkeling
Het idee van een masterclass was geboren, maar
zowel de gemeente als het waterschap beschikten over
onvoldoende deskundigheid om de masterclass op te
zetten. Hiervoor werd de hulp in geroep van Floris
Boogaard,2 lector ruimtelijke transformaties aan de
Hanzehogeschool te Groningen.
De masterclass bestond uit drie dagdelen. In het eerste
dagdeel stond een andere kennismaking met het thema
klimaatverandering centraal. Er werd ingegaan op
extreme weersomstandigheden – zowel wateroverlast
als hitte en droogte. En de voorbeelden die werden
gebruikt waren herkenbaar voor de Hoogeveense
schaal. Om de beleving van wateroverlast extra
kracht bij te zetten, werd de Cityflood modelsimulatie
(uitgevoerd door Hydrologic) voor wateroverlast in een
speciaal door de RUG gebouwde driedimensionale film
geprojecteerd. De tweede dag stonden de te nemen
maatregelen centraal. Diverse typen maatregelen
kwamen aan bod en er werd gediscussieerd over de
kosten en effecten van de maatregelen. Dit leidde tot
belangrijke discussies. Een belangrijke discussie liep
bijvoorbeeld tussen de beheerder van de openbare
ruimte en de planeconoom over de investeringskosten
en beheerkosten van een maatregel. Zo vergt de
doorlatende bestrating minder onderhoud dan
traditionele bestrating, terwijl de investeringskosten
hoger liggen dan bij traditionele bestrating. Ook
zijn er discussies gevoerd over het toepassen van
groen dat positief is tegen hittestress maar wel kan
leiden tot meer bladval en het dichtslibben van
infiltratievoorzieningen. In de praktijk werd een full
scale test uitgevoerd om te laten zien of doorlatende
bestrating daadwerkelijk goed werkt. Dit bood weer
nieuwe inzichten voor de beleidsmedewerker wegen.
In het derde en laatste dagdeel stond een vertaling
van klimaatadaptieve maatregelen naar de praktijk

CASE STUDY – AANPAK WATEROVERLAST HOOGEVEEN

Afbeelding 3:

Met de neus op
de feiten.
Praktijkproef
waterdoorlatende
verharding

centraal. De deelnemers moesten hun kennis uit de
voorgaande sessies gebruiken bij enkele casussen in
het centrumgebied van Hoogeveen. Daaruit bleek dat
diverse collega’s beseften dat het nemen van adaptieve
maatregelen invloed heeft op beleidskeuzes binnen
hun eigen vakdisciplines. Van wegbeheerder tot
planeconoom, van beleidsmedewerker openbare ruimte
tot de stedenbouwkundige. Voor al deze collega’s geldt
dat zij in hun eigen handelen binnen de gemeente
rekening kunnen houden met adaptieve maatregelen.
En daarmee is de bewustwording toegenomen en een
belangrijke stap gezet naar een adaptatiestrategie.

Vervolg
Nu, een jaar verder, ziet de gemeente gelukkig nog
steeds gemotiveerde vakspecialisten aanschuiven die de
urgentie nog altijd scherp voor ogen hebben. Het hield
namelijk niet op bij de masterclasses, het begon er juist
net. Omdat ook bestuurders en leidinggevenden van
zowel waterschap als gemeente betrokken waren bij de
masterclasses, kwam nadien ook al snel het verzoek om
de energie van dat moment om te zetten naar beleid
en actie. De gemeente is daarom begonnen met het
schrijven van een visie op klimaatadaptief handelen.
Hierin worden de ervaringen van de eerdergenoemde
onderzoeken benoemd, maar ook wordt duidelijk
geschetst waar de gemeente in de toekomst naar
toe wil als het gaat om de klimaatopgaven. Het is
tevens een verlengstuk van de huidige structuurvisie
van Hoogeveen en vindt ook aansluiting bij de
intentieverklaring om in 2020 klimaatadaptief
handelen tot de dagelijkse praktijk te laten horen.
De gemeenteraad zal begin volgend jaar de visie
behandelen. Na vaststelling zal een uitvoeringsplan
worden opgesteld, waarin zowel korte- als langetermijn mogelijkheden voor klimaatadaptatie zullen
worden beschreven. Denk hierbij aan simpele

bandverlagingen nabij een watergang die tussendoor
als stopklus kunnen worden gemaakt, maar ook aan
plannen voor een ondergrondse pleinberging en
grootschalige vergroening. Voor het centrumgebied
zal de waterstructuur een belangrijke rol krijgen
in het klimaatrobuust maken van een groot deel
van het centrumgebied. Deze groen/blauwe ader
wordt gerealiseerd door zowel het waterschap als de
gemeente.
De klimaatopgave raakt alle disciplines in de openbare
ruimte. Door al deze disciplines hun eigen waarde te
laten benoemen in die opgave ontstaat waardering voor
elkaars werk. Vanuit die waardering werkt iedereen
doorgaans goed samen en staan neuzen sneller en
vaker dezelfde kant op.
Deze integrale aanpak met veel mensen en veel
afstemming kost ook tijd en vraagt energie. Maar
Hoogeveen en het waterschap hebben geleerd dat
deze aanpak zorgt voor een breed draagvlak in de
organisatie. Intern bij de gemeente weten collega’s
elkaar op dit vlak snel te vinden wat zorgt voor snellere
oplossingen of overleg. De relatie tussen gemeente en
waterschap is met de aanpak sterker geworden voor
zowel binnen- als buitendienst. Dit komt omdat men
elkaar nu kent, samen de problematiek heeft gezien en
M
daarnaast gewoon een goed gesprek heeft gehad!

1 Zie kennisportaal www.ruimtelijkeadaptatie.nl
2 Floris Boogaard doet met zijn lectoraat Ruimtelijke
Transformaties – Water onderzoek naar de effecten van
het veranderende klimaat in het stedelijk gebied. Samen
met het onderwijs, kennisinstellingen, het bedrijfsleven en
de overheid ontwikkelt hij maatregelen om de gebouwde
omgeving aan te passen (adaptatie) aan de effecten van
klimaatverandering en menselijk handelen.
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CLIMATE ADAPTIVE
HO CHI MINH CITY
Enrico Moens, Chantal Oudkerk Pool*

Net als veel andere deltasteden in de wereld, is Ho Chi Minhstad
(Vietnam) kwetsbaar voor de gevolgen van klimaatverandering. De
belangrijkste bedreigingen zijn zeespiegelstijging, intensievere
neerslag, droogte, en toenemende hittestress. Deze bedreigingen zijn
ingrijpend en zullen grote invloed hebben op de ontwikkeling van
deze Zuidoost-Aziatische deltastad.

Omdat de stad zich in hoog tempo ontwikkelt,
en schepen een steeds grotere diepgang hebben,
heeft de minister-president van Vietnam in 2005
besloten dat alle havenfaciliteiten in het centrum
van Ho Chi Minhstad zeewaarts verplaatst moeten
worden (“moving towards the sea”). De beslissing
van de minister-president geeft de mogelijkheid het
huidige masterplan voor Ho Chi Minhstad aan te



HO CHI MINHSTAD
 Grootste stad van Vietnam
met 7,3 miljoen inwoners
en een oppervlakte van 2000 km2
 Gelegen in het Dong Nai stroomgebied,
direct ten noorden van de Mekong Delta
 Tropisch klimaat met twee seizoenen:
regentijd en droge tijd
 Onderverdeeld in 24 districten,
waarvan 19 stedelijk en 5 landelijk
 Bestuurlijke status van provincie
 Bevat 0.6% van landelijk oppervlak,
8.34% van de bevolking,
en 20.2% van het BBP



passen. In dit plan was nog geen rekening gehouden
met de effecten van klimaatverandering. Gezien
de overeenkomsten met Rotterdam (ontwikkeling
Maasvlakte II en daaruit voortvloeiende
herontwikkelingsmogelijkheden Stadshavens) en
het feit dat Rotterdam als een van de eerste steden
ter wereld een adaptatieprogramma had, zocht Ho
Chi Minhstad in 2009 actief de samenwerking op
met Rotterdam. In samenwerking met het Rijk en
Nederlandse experts is Ho Chi Minhstad intensief
ondersteund om zich te ontwikkelen tot een
klimaatbestendige stad.

Samenwerking Nederland-Vietnam
In het kader van het Nederlandse
uitvoeringsprogramma Water Mondiaal, waar
Vietnam partner van is, werd in 2009 afgesproken
dat Nederland Vietnam zal bijstaan bij het opstellen
van een adaptatiestrategie voor Ho Chi Minhstad. In
oktober 2010 hebben de Nederlandse en Vietnamese
ministers-president een “Strategic Partnership
Arrangement” (SPA) on Climate Change Adaptation
and Water Management getekend. Deze SPA
bekrachtigde het voornemen voor een lange-termijn
partnership tussen de twee landen en beschrijft de
context en doelstellingen van deze samenwerking
binnen klimaatadaptatie en integraal waterbeheer.
Een van de in het SPA genoemde activiteiten is het
project ‘Ho Chi Minh City moving towards the sea
with Climate Change Adaptation’.


* 
Enrico Moens (Sweco Nederland BV), Chantal Oudkerk Pool (gemeente Rotterdam)
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Figuur 1: Vietnam en Ho Chi Minhstad; De ontwikkeling van Ho Chi Minhstad van 1989 tot 2025;

Ho Chi Minhstad ligt in het Dong Nai stroomgebied, welke zich direct naast de Mekong Delta bevindt.
De uitvoering van het project vond plaats
onder regie van gemeente Rotterdam met
financiering vanuit het Rijk. Onder deze
paraplu ontstond een samenwerkingsverband
tussen departementen van het Ho Chi Minhstad
Volkscomité en een consortium van Nederlandse
bedrijven georganiseerd in het Vietnam Climate
Adaptation PartnerShip (VCAPS). Als basis voor
de samenwerking gold het principe ‘Vietnamese
Ownership – Dutch Partnership’.



Het Project
De belangrijkste doelstelling van het project is het
ondersteunen van de deltastad Ho Chi Minhstad bij de
lange termijn, duurzame, sociaaleconomische ontwikkeling van de stad, rekening houdend met de gevolgen
van klimaatverandering. Daarnaast speelden doelstellingen als capaciteitsopbouw van departementen door
“on-the-job training”, governance, en de ontwikkeling
van een toekomstige, professionele en zakelijke uitwisseling tussen Vietnam en Nederland een belangrijke rol.

PROJECTPARTNERS

   HO CHI MINHSTAD VOLKSCOMITÉ

 Department of Natural Resources and Environment (DoNRE)
 Department of Agriculture and Rural Development (DARD)
 Department of Zoning and Architecture (DZA)
 Department of Construction (DoC)
 Department of Transportation (DoT)
 Department of Housing (DoH)
 Steering Centre for Flood Control (SCFC)

   VCAPS CONSORTIUM

 Sweco Nederland BV
 Witteveen+Bos
 Bosch-Slabbers architecten
 Vrije Universiteit Amsterdam
 Hogeschool Rotterdam
 Ecorys
 Water.NL
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Figuur 2:

De zes strategische
richtingen van de Klimaat
Adaptatie Strategie
Fase 1

2  Het

1  Het

3  Het

De eerste fase van het project werd gestart in november
2011 en voltooid in april 2013. Tijdens deze fase van het
project zijn de volgende hoofdactiviteiten uitgevoerd:
maken van een Atlas: hierin is de
verscheidenheid aan beschikbare gegevens van
de betrokken partners tot een overzichtelijk
en systematisch geheel gecategoriseerd. De
Atlas bevat o.a. kaarten van demografische
en sociaaleconomische trends, alsmede
klimaatscenario’s;

2  Het

ontwikkelen van een K
 limaat Adaptatie
Strategie. De Klimaat Adaptatie Strategie is
een geïntegreerde strategie. Met zes strategische
richtingen wordt een klimaatbestendige toekomst
vormgegeven (zie figuur 2);

borgen van de Klimaat Adaptatie Strategie
in bestaande plannen, procedures, en regelgeving,
maar ook in het Volkscomité zelf zodat stafleden de
benodigde kennis en kunde beschikbaar hebben.
onderzoeken van de haalbaarheid van
het klimaatbestendig ontwikkelen van een
voorbeeldwijk als pilot voor de gehele stad.

Guidance towards
climate proof
district Master Plans

3  Het

opstellen van een Actieplan waarin de
benodigde activiteiten en mechanismen voor de
uitvoering van de Klimaat Adaptatie Strategie zijn
gedefinieerd.

De resultaten van deze fase werden gepresenteerd in een
bestuurlijke bijeenkomst met het Volkscomité van Ho
Chi Minhstad en de gemeente Rotterdam in april 2013.
De Klimaat Adaptatie Strategie werd na oplevering al
snel bestuurlijk vastgesteld door het Volkscomité.
Fase 2

Fase 2 van het project werd gestart in januari 2014
en voltooid in maart 2016. Deze fase van het project
bestond uit de volgende hoofdactiviteiten:
1  Het

ontwikkelen van richtlijnen voor het
klimaatbestendig maken van de 24 districten in de
stad (zie figuur 3).
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Figuur 3: Richtlijnen voor het klimaatbestendig

ontwikkelen van woonwijken (districten)
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Governance
De opgestelde Klimaat Adaptatie Strategie biedt een
strategisch kader voor het ontwikkelen van Ho Chi
Minhstad tot een klimaatbestendige stad. Om de
strategie operationeel te maken moet deze geïntegreerd
worden in de sectorale ontwikkelingsplannen en
geïnstitutionaliseerd in de officiële planningsdocumenten
van Ho Chi Minhstad.
Het planningsysteem in Vietnam is te karakteriseren als
sterk gecentraliseerd, hiërarchisch, en sectoraal. Veel
beleid en regelgeving is sterk georiënteerd op output in
plaats van outcome, en goedkeuringsbevoegdheden liggen
hoog in de organisaties. Wet- en regelgeving wordt naar
westerse maatstaven niet vaak vernieuwd. Dat maakt
dat een nieuw onderwerp als klimaatadaptatie nog
nauwelijks een plek in de regelgeving heeft verworven.
Ho Chi Minhstad heeft provincierechten, en heeft
daardoor net als alle andere provincies een eigen
Volksraad en een Volkscomité. Het Volkscomité heeft
de uitvoerende macht, en formuleert en implementeert
beleid. De nationale overheid, provincies, en ook Ho
Chi Minhstad, kennen dezelfde onderverdeling van
ministeries respectievelijk departementen, waardoor er
directe lijnen van overzicht ontstaan van hoog naar laag
overheidsniveau.
De ruimtelijke planvorming voor Ho Chi Minhstad
bestaat uit vier lagen:
1  Het

systeem van ruimtelijke planvorming wordt,
zoals geregeld in de Law on Urban Planning,
aangestuurd door het Ministry of Construction.
Zij beoordeelt het ruimtelijke plan (bijv. het Spatial
Masterplan 2025) dat door het Volkscomité wordt
vastgesteld.

2  Het

Volkscomité coördineert de planning binnen de
stad. Het Spatial Masterplan dat is opgesteld door

het Department of Zoning and Architecture behoeft
goedkeuring van het Volkscomité.
3  De

gedetailleerde bestemmingsplannen worden
gemaakt op districtsniveau in overeenstemming met
het centrale masterplan.

4  Plannen

van investeerders die een stuk land
toegewezen hebben gekregen worden beoordeeld door
het Department of Zoning and Architecture en het
Planning Institute en worden goedgekeurd door het
Volkscomité.

Voor het klimaatbestendig ontwikkelen van de stad heeft
het Volkscomité het zogenaamde Ho Chi Minh City
Climate Change Steering Bureau (HCCSB) ingesteld. Het
HCCSB is het belangrijkste platform voor beslissingen
over de implementatie van de Klimaat Adaptatie Strategie.
Het platform wordt voorgezeten door de voorzitter van
het Volkscomité en bestaat verder uit de directeuren van
de verschillende betrokken departementen.

Pilotstudie in District 4
Om de strategische richtingen uit de Klimaat Adaptatie
Strategie te testen is een pilotstudie uitgevoerd in
Ho Chi Minhstad. Het pilotstudie gebied is District
4: een oppervlakte van 417 ha, een inwonertal van
230.000, en regelmatig getroffen door overstromingen
vanuit de rivier en door hevige regenval. In dit District
bevinden zich diverse havenactiviteiten (zie figuur 4).
In overeenstemming met het besluit van de ministerpresident, worden deze activiteiten zeewaarts verplaatst.
De snelle economische ontwikkeling van District
4, in combinatie met de trage processen van
klimaatverandering en bodemdaling, heeft een grote
impact op de kwaliteit van leven van haar inwoners. Om
deze reden is District 4 gekozen als pilotdistrict.

Figuur 4: Kaart van de ligging van District 4 in Ho Chi Minhstad
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Figuur 5a:

Gangbare methode
van strategische planning ...

Figuur 5b:

...en de charette

Met deze pilot wordt getoond hoe het bestaande
districts Masterplan kan worden doorontwikkeld
in een Climate Proof Masterplan. In de pilotstudie
heeft het consortium samen met ambtenaren uit het
district verschillende ontwikkelingsmogelijkheden
onderzocht. Dit met als doel de economische
ontwikkeling te bevorderen en er gelijktijdig voor te
zorgen dat het gebied bestand is tegen de gevolgen
van klimaatverandering.

experts vanuit het projectteam op als coach om te
komen tot multidisciplinaire samenwerking.

Werkwijze

A c to r e n

Door middel van training, begeleiding, en
institutionele ontwikkeling, hebben de Vietnamese
autoriteiten verschillende (innovatieve) maatregelen
geïdentificeerd om District 4 klimaatbestendig te
maken.

Het HCCSB is essentieel om in de toekomst te
borgen dat klimaatadaptatie wordt meegewogen
in de grote besluiten rondom de ontwikkeling van
de stad. De Ho Chi Minh City Climate Change
Board (HCCB, valt onder het DoNRE) draagt
zorg voor de uitvoering van het beleid en de te
nemen maatregelen. Klimaatadaptatie vraagt om
horizontale afstemming tussen sectoren. Alleen door
samenwerking komen kansen in beeld. In het project
zijn duidelijk stappen gezet naar samenwerking:

In plaats van de in Vietnam gebruikelijke formele
en sectorale vorm van strategische planning, is in
dit project gebruik gemaakt van een alternatieve
methode: de charette (zie figuren 5a en 5b). De
gangbare methode bestaat uit consultatierondes, lange
discussies, en trage processen. Een charette is een
intensieve ontwerpworkshop van 2 tot 3 dagen, met als
doel het verbinden van belanghebbenden, belangen,
en multidisciplinaire kansen en problemen. Dit
proces leidt uiteindelijk tot het opstellen van integrale
ambities en een gedeelde agenda voor de toekomst.
Visualisatie is het belangrijkste middel dat wordt
gebruikt; door te tekenen en visualiseren worden zowel
problemen als kansen inzichtelijk gemaakt. Dit maakt
het voor zowel burgers als watermanagers, ruimtelijke
planners, architecten, en politici makkelijker om elkaar
te begrijpen. Vanaf het begin waarborgt een charette
optimaal gebruik van lokale kennis, met nadruk op de
echte urgenties, en creatieve synergie. Daarbij treden
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Bevindingen
Om een stad als Ho Chi Minhstad aan te passen aan
klimaatverandering is goede governance essentieel. In
het algemeen kunnen de aspecten actoren, discoursen,
regels en middelen worden onderscheiden. Hier enkele
observaties uit deze casestudie op deze aspecten.

 In Ho Chi Minhstad werd weinig kennis en
data gedeeld tussen departementen. Het samen
ontwikkelen van de Atlas bleek een belangrijke stap
tot kennisdeling.
 Op ambtelijk niveau werd nog onvoldoende
samengewerkt tussen de verschillende
departementen. Door het uitvoeren van
verschillende Charettes is het proces van
samenwerken op gang gebracht.
 Om op bestuurlijk niveau uitwerking te kunnen
geven en budgetten beschikbaar te maken, blijft een
sterke rol voor de HCCSB noodzakelijk.

CASE STUDY – CLIMATE ADAPTIVE HO CHI MINH CITY

Figuur 6:

maatregelen en
actieplan District 4

Discours
Door het uitvoeren van dit project zijn een
aantal omslagen bereikt in het denken over
klimaatadaptatie bij de groep betrokkenen.
 Gedurende het project is meer aandacht
gekomen voor de leefbaarheid van de stad,
naast het alleen oplossen van acute problemen.
Betrokken departementen hebben ingezien dat
koppeling van de urgentie aan het ontwikkelen
van zogenaamde groen/blauwe structuren
een belangrijke bijdrage levert aan deze
leefbaarheid.
 In het masterplan werd voor het eerst door
de tijdschalen heen gewerkt: ook kijken naar
2100 en terugkijken naar wat dat nu betekent.
Betrokken departmenten waren gewend om in
5-jaren-plannen te denken.
 Omgaan met onzekerheid. Waar veel
betrokkenen gewend zijn vooral te werken met
harde cijfers vraagt klimaatadaptatie om omgaan
met onzekerheden: onzekerheid hoeft geen reden
te zijn om niets te beslissen. Deze omslagen in
denken zijn door een brede groep betrokkenen
opgepakt. Het hangt nu van hen af of dit
gedachtengoed verder zijn weg vindt binnen de
overheidsorganisatie.

Regels
De governance structuur in Vietnam is duidelijk
top down: controle en sturing liggen bij de centrale
overheid, en op stedelijk niveau kan alleen actie
worden ondernomen wanneer goedkeuring is

gegeven van bovenaf. De werkwijze van het project
consortium was voornamelijk bottom-up, zoals
naar voren komt tijdens het proces van de charette.
Dit zorgde voor een interessant spanningsveld,
waarbij met name de Vietnamese deelnemers voor
een uitdaging stonden. Zij hebben de verschillende
charettes met veel enthousiasme doorlopen, stonden
open voor deze wijze van plannen, en waardeerden
de input die zij konden geven vanuit hun eigen
kennis.

Middelen
Het doorvertalen van de met elkaar bereikte
resultaten naar het hogere management was lastiger.
Daarvoor waren de bestuurlijke overleggen van Ho
Chi Minhstad met de stad Rotterdam essentieel. Zo
is uiteindelijk op beide niveaus draagvlak ontstaan
voor de op interactieve wijze tot stand gekomen
plannen en uitvoeringsmaatregelen (zie figuur 6).
Het Volkscomité van Ho Chi Minhstad overweegt
nu de mogelijkheid om voor het uitvoeren van
de benodigde maatregelen een public private
partnership (PPP) op te richten.
V o o ru i t b l i k

In de praktijk blijkt dat het project, na afronding van
de bijdrage vanuit Nederland, vaart mindert. De
stappen die geïdentificeerd zijn om tot een volledig
uitgevoerd pilot project te komen worden niet
behaald binnen het gestelde tijdskader. Processen
in Vietnam zijn traag, waardoor de overgang
van planning naar implementatie zeer moeizaam
verloopt. Dit maakt het lastig voor de Nederlandse
sector om actief betrokken te blijven bij de in gang
gezette ontwikkelingen.
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KENNIS EN INNOVATIE VOOR
DE KLIMAATBESTENDIGE STAD
De rol van het Nationaal Kennis- en
Innovatieprogramma Water en Klimaat
Joke van Wensem*1
Achtergrond: NKWK – In januari 2015 startte het Nationaal Kennisen Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK). “Met het NKWK
bundelen het bedrijfsleven, kennisinstellingen, en overheden hun
krachten om kennis, inzichten en toepassingen te ontwikkelen waarmee
we de Nederlandse delta – maar ook delta’s elders in de wereld –
klimaatbestendig en waterrobuust kunnen maken en houden”.2 In het
verslag van de startconferentie staat de opzet van het programma
omschreven. NKWK werkt volgens het principe van
netwerkprogrammering, wat betekent dat in het programma actief
wordt gezocht naar vragen vanuit het werkveld. De vragen worden
gebundeld en gekoppeld aan leveranciers van antwoorden
(kennisinstellingen en bedrijfsleven), met bijbehorende budgetten en
menskracht. Hier komen onderzoeks- en innovatielijnen uit voort, die
leiden tot antwoorden waar de praktijk mee uit de voeten kan. Het gaat
om zowel fundamenteel onderzoek als om toegepast onderzoek en om
pilots in de praktijk.2

Redenen om aan het NKWK programma
mee te doen, zijn volgens de website www.
waterenklimaat.nl: Uitdagende onderzoekslijnen;
Een krachtige koppeling tussen kennis en praktijk;
Grotere kans op deelname aan nationale en
internationale kennisprogramma’s; Een sterkere
positie in de klimaat- en watersector, ook in het
buitenland; Besparing: meer onderzoek voor
hetzelfde geld. Met deze opgaven zijn inmiddels
14 onderzoekslijnen aan de slag, waarvan de lijn
KlimaatBestendige Stad (KBS) er één is.

Onderzoekslijn KBS
Klimaatverandering en de variabiliteit in het weer
bedreigen de Nederlandse steden, door toename
van de frequentie van hittegolven, extreme
regenval, droogte en het veranderde risico van
overstroming door de zee of rivieren. Uiteraard

biedt klimaatverandering ook nieuwe kansen voor
de ontwikkeling van een aantrekkelijk stedelijk
leefklimaat. Daarmee is klimaatverandering één van
de belangrijke uitdagingen om steden gezond, veilig
en welvarend te houden. Steden zijn dynamische
systemen, die voortdurend in ontwikkeling zijn. De
aanpassing aan klimaatverandering is slechts één
van de aspecten van die ontwikkeling. Om echter
verstandig bestaande structuren aan te passen
aan een veranderend klimaat zijn met kennis
onderbouwde beslissingen nodig. Kennis is nodig
over de gevolgen van klimaatverandering en de
gevoeligheid van steden, maar ook over de mogelijke
maatregelen en hoe deze ingepast kunnen worden in
en voordelen hebben voor de stedelijke ontwikkeling.
De ambities en doelen van de onderzoekslijn
KBS staan beschreven in het tekstkader op de
volgende pagina. KBS richt zich daarbij op het
opstellen en (laten) uitvoeren van een kennisagenda,
kennisoverdracht en netwerkonderhoud.3


* 
Joke van Wensem1, Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
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Projectbezoek Culemborg,
uitleg van het helofytenfilter
in de wijk EVA-Lanxmeer

“Bij de kennisvragers leeft het gevoel dat, na
afloop van de grote onderzoeksprogramma’s
Klimaat voor Ruimte en Kennis voor Klimaat,
er voor het moment zoveel kennis ontwikkeld
is, dat kennisverspreiding naar diegenen die de
kennis en inzichten in praktijk moeten brengen,
nu prioriteit heeft. Tegelijkertijd wordt erkend
dat de implementatie van klimaatbestendige
steden nog aan het begin van de ontwikkeling
staat. Er moet nog ervaring worden opgedaan in
proefprojecten, die – bij succes – kunnen worden
uitgerold naar andere steden en situaties. Pilots
op hun beurt leveren nieuwe vragen op die in het
kennisprogramma kunnen worden opgepakt.
Uitvoering van de (onderzoeks-)projecten moet
leiden tot een situatie waarin alle relevante
stedelijke actoren in Nederland weten wat
klimaatbestendigheid voor hun sector of gebied
inhoudt, waar voor hen relevante kennis en
informatie te verkrijgen is, en waarin kennis
is opgebouwd over de mechanismes om
klimaatbestendigheid in te passen in bestaande
procedures en werkwijzen. Door het vergroten
van de klimaatbestendigheid wordt uiteindelijk
hiermee een bijdrage geleverd aan het versterken
van de groei, leefbaarheid en het vestigingsklimaat
in Nederlandse steden[…]”.
“Behalve in Nederland, krijgt het thema
klimaatbestendigheid van steden wereldwijd
aandacht. Dit kennisprogramma moet er ook
toe bijdragen dat Nederlandse kennis over
klimaatbestendige steden nog meer dan tot nu
toe, een exportproduct wordt en dat Nederland
een leidende positie hierin krijgt. Ondanks dat de
kennisvragen hieronder geformuleerd zijn vanuit
het perspectief van Nederlandse stakeholders,
betekent dit dat de internationale vermarkting van
zowel de kennis over klimaatbestendige adaptieve
stad als de oplossingen zelf een aandachtspunt is.”


Foto: Kees Broks)


AMBITIES EN DOELEN VOOR
ONDERZOEKSLIJN KLIMAATBESTENDIGE
STAD ZOALS VERWOORD IN HET
PROGRAMMAPLAN 3


Projectentournee
Er is al veel onderzoek gedaan naar de noodzaak tot
het klimaatbestendiger maken van steden en de manier
waarop dat kan gebeuren, het handelingsperspectief4.
Toch zijn er nog veel vragen blijven liggen, waarvan
het antwoord verstopt zit in wetenschappelijke
publicaties die weinig toegankelijk zijn voor gemeenten
en waterschappen, of die nog niet beantwoord
zijn. In het programmaplan KBS is een voorlopige
inventarisatie van kennisvragen opgenomen over het
klimaatbestendig maken van steden, afkomstig van
kennisaanbieders en –vragers. Voor het actueler en
vollediger maken van de kennisagenda, en om de
vragen beter te kunnen koppelen aan vraageigenaren
is het ‘model’ projectentournee geïntroduceerd in het
programmaplan van KBS. De projectentournee bestaat
uit een serie van bezoeken aan afgeronde of nog in
uitvoering zijnde projecten rond klimaatadaptatie
in de stedelijke omgeving. Het project wordt tijdens
het bezoek aan de deelnemers gepresenteerd,
waarna workshops plaatsvinden over aan het project
verbonden thema’s. Er wordt breed uitgenodigd
voor de projectbezoeken; de inhoudelijke invulling
van het programma richt zich vooral op gemeenten
en waterschappen. Naast het ophalen van nieuwe
vragen, gekoppeld aan eigenaren bij gemeenten en
waterschappen, dient de projectentournee ook het
doel van kennisoverdracht en netwerkonderhoud.
De opgehaalde vragen worden verwerkt in de
kennisagenda, die een groeidocument is.

Voortgang 2016
Het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA/
IenM) heeft het trekkerschap van de onderzoekslijn,
met de Stichting Toegepast Wateronderzoek (STOWA)
als belangrijkste partner, en deze partijen financieren
samen de projectentournee. Het projectteam NKWKWATER GOVERNANCE
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Verzameling van voorbeelden,
lessen, kansen en vragen
uit projectbezoek Culemborg
KBS, bestaande uit vertegenwoordigers van DPRA,
STOWA, Rijkswaterstaat, Climate Adaptation Services
(CAS) en Deltares mede namens TNO en WUR,
startte met de organisatie van de projectbezoeken, een
omgevingsverkenning en een discussie over hoe de zich
ontwikkelende kennisagenda tot uitvoering te krijgen.
P ro j e c t b e z o e k e n

In april 2016 vond het eerste projectbezoek plaats
aan de KlimaatActieveStedenband Twente5. De circa
130 deelnemers aan deze dag bezochten ‘s ochtends
een aantal projecten in de stedenband AlmeloHengelo-Enschede, waar klimaatmaatregelen vorm
en inhoud krijgen: het doortrekken van de haven
in Almelo, de Doorbraak, de beekherstelprojecten
in Hengelo, het Kristalbad en de Roombeek in
Enschede. In de middag waren er kennistafels over de
volgende onderwerpen: duurzame bouw en energie
(case: energie uit rioolwater), participatie (case:
bewonersparticipatie in Bornerbroek), gezondheid
(case: infiltreren: lust of last?), circulaire economie
(case: voedselvermalers in hoogbouw), smart cities
(case: smart city Enschede), financiering (case:
stadsbeek Enschede) en governance (case: anders
denken, doen en besturen).
Het volgend projectbezoek vond plaats in Culemborg
in samenwerking met de gemeente Culemborg, het
waterschap Rivierenland en Atelier Groenblauw, in
november 2016. Aan 100 deelnemers werden projecten
gedemonstreerd over het realiseren van een gezonde
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en een duurzame waterhuishouding en het creëren van
draagvlak voor water onder burgers, het voorkomen
van wateroverlast en het beperken van hittestress.
De gespreksthema’s waren:
 Wat kunnen we leren van EVA-Lanxmeer?
Hoe kunnen we de ontwikkelde kennis overbrengen
naar andere projecten en gemeenten?
 Welke bijdrage levert het stedelijk waterplan
aan klimaatbestendig Culemborg?
 Gezamenlijk werken aan een klimaatbestendig
watersysteem in Culemborg-West;
 Aanpak wateroverlast bedrijventerreinen.
De vragen die tijdens de rondleidingen en uit
de gesprekken tijdens de projectbezoeken naar
voren kwamen, vormen weer input voor de
kennisagenda. Het koppelen van de vragen aan
vraageigenaren en daarmee potentiële deelnemers
van onderzoeksconsortia (zie volgende paragraaf)
blijkt hierbij lastig te zijn. Een vraag stellen is –
begrijpelijk – gemakkelijker dan je aanmelden voor
een consortium dat zich gaat bezig houden met het
beantwoorden van de vraag, omdat het laatste afhangt
van tijd, geld en programmering bij de vragende partij.
Vanuit KBS wordt juist gestreefd naar deelname van
de vraaageigenaren aan onderzoeksconsortia, om
daarmee kennislanding te bevorderen.

Foto: Joke van Wensem
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Voor 2017 staan vier van dergelijke projectbezoeken
gepland, waaronder aan Nijmegen en Dordrecht. Er
wordt onderzocht of de huidige werkvorm aangepast
moet worden.
K e n n i s ag e n da ,

o n d e r z o e k e n f i na n c i ë n

De voorlopige inventarisatie van kennisvragen uit
het programmaplan is inmiddels aangevuld met
vragen en onderwerpen die naar voren kwamen uit
de projectbezoeken. In deze kennisagenda zijn op dit
moment acht thema’s geïdentificeerd: - blauw & groen;
- vitale & kwetsbare infrastructuur; - governance;
- kosten, baten & financiering; - participatie;
- gezondheid; - duurzaam bouwen, circulariteit &
energie; - data, ICT & monitoring.6 Daarnaast wordt
een overzicht gemaakt van lopend en voorgenomen
onderzoek op deze thema’s bij de deelnemende
kennisinstellingen, om zo zicht te krijgen op de
mogelijkheden vraag en aanbod bij elkaar te brengen
en om synergie te bevorderen.
Binnen het projectteam is veel discussie geweest hoe
in ieder geval een deel van de kennisagenda om te
zetten in onderzoek. Voor KBS geldt dat – omdat
NKWK vraaggestuurd wil zijn – de gemeenten en
waterschappen partners zijn. Via STOWA was er
binnen NKWK van meet af aan verbinding met de
waterschappen; er is echter geen koepelorganisatie van
de gemeenten of provincies betrokken bij NKWK. De
contacten met bovengenoemde netwerken en contacten
die DPRA heeft opgebouwd met de gemeenten en
provincies bieden hier uitkomst. In eerste instantie
dacht het projectteam aan de mogelijkheid om een
gezamenlijk fonds in te richten voor onderzoek
naar het klimaatbestendig maken van de stedelijke
omgeving, maar het zag daarin toch teveel praktische
bezwaren. In de loop van 2016 werd duidelijk dat
de verschillende betrokken partners binnen NKWK,
zoals DPRA, STOWA, KNMI en Deltares, met hun
onderzoeksprogrammering willen bijdragen aan KBS.
Uiteindelijk is gekozen voor een consortiumvorm
voor het uitvoeren van onderzoek. Per jaar wordt een
aantal thema’s gekozen waarvoor kennisinstellingen en
gemeenten/waterschappen/provincies en eventueel
bedrijven zich kunnen aanmelden en waarbinnen
op basis van de kennisagenda, eventueel aangevuld
met nog specifiekere vragen, een onderzoeksvoorstel
wordt gemaakt. Van alle partijen wordt een financiële
bijdrage gevraagd – cash of in kind – in de verwachting
dat het gezamenlijke bedrag voldoende zal zijn om
het onderzoeksvoorstel uit te voeren. Voor 2017 zijn
op basis van de bovengenoemde kennisagenda de
thema’s groen & blauw, kosten, baten & financiering en
gezondheid geselecteerd.
Tijdens de netwerkdag Ruimtelijke Adaptatie op 19
januari 2017 zal matchmaking voor deze drie thema’s
plaatsvinden en kunnen geïnteresseerde partners
(gemeenten, waterschappen, kennisinstellingen en
bedrijven) zich melden met hun vragen en ideeën bij

het consortium in vorming. Ter voorbereiding hierop
regelt het projectteam trekkers voor deze thema’s
en wordt al gewerkt naar een kerngroep voor de te
vormen consortia. Ieder volgend jaar zal er weer een
volgende set van thema’s worden gekozen.
Het projectteam ziet de gekozen werkwijze als een
uitdaging, omdat er nog niet veel ervaring is met
deze manier van werken, en het de vraag is of andere
overheden deze opzet aantrekkelijk genoeg vinden
om hun onderzoeksvragen bij aan te melden en
actief mee te doen in consortia. Om die reden is er
‘klein’ begonnen, door in eerste instantie te focussen
op het verbinden van nationale kennisinstellingen,
rijksoverheid, waterschappen en gemeenten. Het
zou winst zijn als deze werkwijze onder de vlag van
NKWK-KBS van de grond komt, al is het maar omdat
met de komst van de Omgevingswet er nog meer dan
voorheen moet worden samengewerkt –niet alleen
binnen, maar ook tussen overheden, en omdat de rol en
inhoud van kennis voor andere overheden verandert. M

1 Met dank aan: Han Frankfort (Deltaprogramma Ruimtelijke
Adaptatie, Ministerie IenM), Kees Broks (STOWA),
Bert Palsma (STOWA), Hans Gehrels (Deltares),
Kim van Nieuwaal (Climate Adaptation Services),
Anna Cruijsen (RWS) en Angela Vlaar (RWS)
2 NKWK startconferentie, verslag 21 april 2015, STOWA
rapportnr. 2015-20, te downloaden van www.nkwk.nl.
3 http://www.waterenklimaat.nl/wp-content/
uploads/2015/11/151109-Programmaplan-NKWK-KBSversie-1.0-november-2015.pdf
4 Zie Kennisportaal Ruimtelijke Adaptatie,
www.ruimtelijkeadaptatie.nl
5 http://www.vechtstromen.nl/actueel/nieuws-0/@35784/
projectentournee/
6 http://www.waterenklimaat.nl/wp-content/
uploads/2015/11/161031-NKWK-KBS-Kennisagendagroeidocument-versie-2-0.pdf



ABSTRACT

‘Climate resilient cities’ is a research line under the Dutch
National Knowledge and Innovation Program Water and
Climate (NKWK). The focus of this program is on maintaining
knowledge networks and dissemination of existing knowledge.
In the NKWK program each partner is requested to bring his/
her own money, in kind or in cash. This means the research lines
have to start with building science-practice communities and
ensuring commitment of the different partners, besides building
a demand driven research agenda. The line ‘Climate resilient
cities’ seeks cooperation between the national government,
municipalities, water boards, provinces, research institutes,
intermediates, and if opportune with businesses. A special
feature of this line is a series of visits to finalized or ongoing
climate adaptation projects. The aims are: network building,
knowledge dissemination, and collection of new research
questions. This project tour has started in 2016,; in 2017 the first
research consortia will be formed.
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SAMENWERKEN IN
ONDERZOEK & INNOVATIE?
Willem Bruggeman*

Het artikel van Joke van Wensem ‘Kennis en innovatie voor de klimaat
bestendige stad’ laat zien hoe lastig het kan zijn voor verschillende overheden,
onderzoeksinstellingen en bedrijven om een gezamenlijk onderzoek- en
innovatieprogramma van de grond te krijgen. Ook als de urgentie voor het
onderwerp herkend wordt. Hoe komt dat nou, en wat kun je eraan doen?

Het NKWK,1 anders dan bijvoorbeeld het
voorafgaande programma Kennis voor Klimaat,2
beschikt niet over een flinke pot met geld waar
onderzoekers op kunnen inschrijven. En het
onderwerp ‘klimaatbestendige stad’ verbindt een
mondiaal lange-termijn probleem (‘klimaat’) aan een
lokale, uitvoeringsgerichte overheid: de gemeente,
maar ook: het waterschap.
Is het dan voldoende als je ‘kennisvragen’ ophaalt
bij die lokale of regionale overheid, een overzicht
maakt van lopende onderzoeksprogramma’s bij
kennisinstellingen, en van potentiële partners
bijdragen vraagt voor een gezamenlijk programma om
die concrete kennisvragen te beantwoorden?

Potentiële partners
Misschien helpt het als we ons bewust worden
van de zeer uiteenlopende belangen en
verantwoordelijkheden van de partners in de ‘gouden
driehoek’. Wie zijn dan die mogelijke partners, en
waar zijn ze op uit? Waarom zouden ze wel of niet
meedoen?
Hieronder een overzicht in een notendop, vooral om
de verschillen duidelijk te maken.
U n i v e r s i t e i t e n zoeken medefinanciering
voor fundamenteel of toegepast wetenschappelijk
onderzoek. Meestal voor proefschriften: de

onderzoeksduur is dan minstens vier jaar. Ze richten
zich op ontwikkelen van nieuwe kennis, internationaal,
lange termijn, openbaar. EU en NWO sluiten hierbij
aan. Internationale publicatie en excellentie is het doel.
K e n n i s i n s t e l l i n g e n (organisaties voor toegepast
onderzoek: TO23) zetten eigen gesubsidieerd
onderzoek in voor ontwikkeling van hun kennisbasis,
ten behoeve van onderzoek en advieswerk in opdracht
op langere termijn. Denken in grote thema’s:
klimaatverandering, bodemdaling, ecosystemen,
klimaatadaptatie, flood control, modelontwikkeling,
… Ze hebben een strategische relatie met de Rijks
overheid, werken nationaal en internationaal samen,
gericht op toepassing van kennis voor beleid en
beheer op de lange termijn. Streven naar strategisch
partnerschap met andere overheden: waterschappen,
provincies, gemeenten. Concurreren bij voorkeur
niet met adviesbureaus in Nederland. Moeten zorgen
voor continuïteit in publieke kennisvoorziening.
Openbaarheid is regel.
I n g e n i e u r s b u r e au s 4 verdienen hun geld met

onderzoek en advies in opdracht van overheden en
bedrijven. Zijn meestal goed thuis in de markt van
waterschappen en gemeenten, hebben daarmee
vaak vaste relaties, gebiedskennis, ontwerpend,
technisch en organisatorisch, concreet. Zijn minder
thuis in kennisopbouw voor de lange termijn, zeker
niet openbaar. Concurrentiegericht, investeren voor
rendement.


* Willem Bruggeman is strategisch adviseur innovatie & scenario’s bij Deltares en lid van de redactie van het Water Governance
Tijdschrift. Hij is secretaris van de programmacommissie Deltatechnologie (topsector Water) en maakt deel uit van het
coördinatieteam van het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat (NKWK).
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G e m e e n t e n hebben groot belang bij leefbaarheid
van de stad, in relatie tot kostenbeheersing. Thema’s:
wateroverlast, onderhoud en vernieuwing van
infrastructuur, riolering, energievoorziening, woningen,
grondwaterpeil, natuur en recreatie, … Staan dicht
bij burger en bestuur. Hebben individueel geen
verantwoordelijkheid of geld voor onderzoek naar
mondiale of nationale problemen op de lange termijn,
zoals klimaat, droogte of waterveiligheid. Ze werken
wel samen, onder meer in RIONED,5 en hebben
vooral belang bij concrete maatregelen, demonstraties,
pilots, leren van praktijkervaringen.
W at e r s c h a p p e n hebben verantwoordelijkheid

en geld voor water, maar meestal alleen oppervlakteen afvalwater. Niet voor drinkwater, nauwelijks voor
grondwater. Werken wel (mondjesmaat) samen in
onderzoek voor echt gemeenschappelijke problematiek,
via STOWA6 bijvoorbeeld. Voor regen- en
afvalwaterafvoer en stedelijk grondwaterbeheer (peil!)
zijn ze sterk afhankelijk van de gemeenten. Hebben
oog voor middellange termijn: waterbeheerplannen.
Interactie met rijk, provincies en gemeenten als het
gaat om water en ruimte. Sterk in gebiedskennis en
toepassing, dragen ook kennis over in het buitenland.
R i j k s ov e r h e i d : het beleid is gericht op overdracht
van taken aan andere overheden, zoals provincies,
gemeenten, waterschappen: decentraal wat kan, zeker
op ruimtelijk gebied. Beschikt over beperkte middelen
voor stimulering van klimaat- en waterbewustzijn,
ruimtelijke adaptatie. Ook het Deltaprogramma is
gebaseerd op samenwerking van overheden. Maar
het Rijk is wel de grootste financier van onderzoek.
Rijkswaterstaat is een uitvoeringsorganisatie van het
Rijk, en heeft vrijwel geen eigen verantwoordelijkheid
in de stad. (Hoewel: heel West-NL is bijna één stad.)

Er zijn meer belanghebbende partijen denkbaar, zoals
provincies, NGO’s, buitenlandse stedelijke delta’s.
Onder welke omstandigheden zouden die mee willen
investeren in Nederlands onderzoek?

Aanvulling of tegenstelling?
Als we die belangen, verantwoordelijkheden, doelen,
werkwijzen en middelen naast elkaar leggen, wat zien
we dan?
Allereerst, positief geformuleerd: die partijen kunnen
elkaar prachtig aanvullen? In inhoudelijke interesses,
schaal, tijdshorizon, middelen, … Ze werken toch ook
veel samen? En waarom zou het traditionele model
niet werken: onderzoeksinstellingen ontwikkelen
fundamentele kennis, en ingenieursbureaus verwerken
die voor commerciële toepassing in de praktijk?
Maar dan, zeker bij een onderwerp als de
klimaatbestendige stad, zien we toch de tegenstellingen.

Aan de ene kant de partijen die vooral gericht zijn op
praktijkproblemen en –oplossingen voor de kortere
termijn, en op lokale of regionale schaal: gemeenten,
bijgestaan door ingenieursbureaus. Ook waterschappen
zijn in de eerste plaats regionaal uitvoeringsgericht.
Aan de andere kant zien we de partijen die meer
interesse hebben in fundamentele problemen van de
lange termijn, vaak internationaal: universiteiten,
nationale en internationale onderzoeksfinanciers
(NWO, EU).
Kennisinstellingen voor toegepast onderzoek (TNO,
Deltares, DLO/Wageningen Research bijvoorbeeld) en
de rijksoverheid (beleid en uitvoering) zitten daar vaak
tussenin en proberen die verschillende werelden met
elkaar te verbinden. Bijvoorbeeld in NKWK.
Maar het probleem blijft:
 Praktijkvragen van nu sluiten niet vanzelf aan bij
de problematiek van de lange termijn rond klimaat,
water en ruimtelijke adaptatie. Hoe kun je in de
oplossingen van nu al rekening houden met de
toekomst?
 De Nederlandse problemen met stedelijke inrichting
en klimaatbestendigheid zijn van een andere orde
dan die van megasteden. Wereldwijd moeten
miljarden nieuwe mensen een plaats vinden in
kwetsbare delta’s, binnen enkele tientallen jaren.
Wat maakt Nederland interessant voor partijen die
internationaal werken?
 Financiers van strategisch onderzoek zijn niet
dezelfde als de toepassers en gebruikers. Hoe krijg
je dan geld voor onderzoek dat verder kijkt, en hoe
breng je kennis in de praktijk?
De oplossingsrichting die NKWK, onderzoekslijn
Klimaatbestendige Stad, beproeft lijkt me de
moeite waard. Werken vanuit het bewustzijn van
samenhang in de problematiek, verschillende tijd- en
ruimteschalen, aanvullende verantwoordelijkheden
en mogelijkheden. Daarbij steeds oog houden
voor verschillende belangen, middelen en
terugverdienmogelijkheden. Weten dat echte innovaties
ook weerstand oproepen. En bereid zijn om met elkaar
van het proces te leren, en het zonodig anders te doen.
Welke rol kunnen ingenieursbureaus hier spelen?
Wachten we op elkaar, of gaan we samen aan de slag?  M

1 www.waterenklimaat.nl
2 
www.kennisvoorklimaat.nl
3 www.to2-federatie.nl
4 www.nlingenieurs.nl
5 www.riool.net
6 
www.stowa.nl
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BUITEN DE LIJNTJES KLEUREN
VOOR KLIMAATBESTENDIG
NEDERLAND
Mathieu Gremmen*

Nederland staat voor een flinke uitdaging. Klimaatverandering vraagt om
versteviging van ruimtelijke adaptatie. Het Deltaprogramma spreekt van een heuse
omslag in denken. Nederland moet in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust zijn
ingericht. Overheden wordt gevraagd ervoor te zorgen dat schade door hittestress,
wateroverlast, droogte en overstromingen zo min mogelijk toeneemt. Ook wordt hen
verzocht hier rekening mee te houden bij de aanleg van nieuwe woonwijken en
bedrijventerreinen, bij het opknappen van bestaande bebouwing, en bij het vervangen
van rioleringen en wegonderhoud. Klimaatbestendig en waterrobuust inrichten moet
in Nederland een vanzelfsprekend onderdeel van ruimtelijke (her)ontwikkelingen
worden. Dat is de kern van de deltabeslissing Ruimtelijke Adaptatie, recent
uitgesproken tijdens Prinsjesdag. Als waterschapsbestuurder wil ik ervoor pleiten om
klimaatverandering vooral als kans te zien. Met elkaar, als gezamenlijke overheid. Het
is mijn overtuiging dat we alleen in goede samenwerking, verder kijkend dan onze
vanzelfsprekende werkdomeinen, Nederland klimaatbestendiger kunnen maken. Het
recent opgeleverde waterplein in Tiel is hier een prachtig voorbeeld van.

Het oostelijk deel van Tiel kent een geschiedenis
van flinke wateroverlast. Een dicht bebouwd gebied,
zonder open watergangen en waar regenwater alleen
via rioolsystemen kan worden afgevoerd. En waar,
vanwege de ligging aan de Waal, grond- en kwelwater
hoog staan. Na een fikse regenbui leidde dat in TielOost tot huizen met vochtige kruipruimtes en muren,
overbelaste riolen en ondergelopen straten. Samen met
de gemeente Tiel en de provincie Gelderland dacht
Waterschap Rivierenland mee aan het tot stand brengen
van het programma ‘Tiel-Oost droger en mooier’. Een
programma waarin de aanpak van wateroverlast wordt
gecombineerd met het verbeteren van de leefbaarheid
van een gemengde naoorlogse woonwijk. Ook de
woningbouwvereniging werd nadrukkelijk in het proces
betrokken. Zij stonden aan de lat om de woonwijk met
voornamelijk sociale huurwoningen te vernieuwen.
Om wateroverlast te verminderen werd een
gescheiden rioleringssysteem aangelegd, kregen
‘waterprobleemwijken’ met een geschiedenis van veel
overlast waterdoorlatende bestrating en extra drainage,

* 
Mathieu Gremmen, Waterschap Rivierenland, heemraad.
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zijn bestaande watergangen verbreed en komt er
‘nieuw’ open water om piekbuien te bergen en af te
voeren. Eén van de meest omvangrijke maatregelen is
recent geopend: het waterplein Vogelbuurt, midden in
een woonwijk, grenzend aan een basisschool. Bedoeld
als ontmoetingsplek voor jong en oud, met water als
bijzaak. Het waterplein bergt het regenwater van de
aanliggende school en de omliggende woonwijk. Ook
bij minder hevige neerslag krijgt het plein de functie
van opslag en afvoer van regenwater. Het water van het
dak van de school en schoolplein wordt opgevangen
in een om het plein liggend pad, dat dan een bassin
vormt. Pas bij extreme piekbuien komt het sportveld
in het midden van het plein onder water te staan.
Ondergrondse buizen voeren dit water daarna af naar
het oppervlaktewater.
Waterschap en gemeente vroegen architecten en
stedenbouwkundig ontwerpers de Urbanisten een
ontwerp voor het plein te maken. Eerder deden ze dat
al in Rotterdam, de eerste stad in Nederland met een
waterplein. In Tiel ontwierpen de Urbanisten samen
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met leerlingen van de school en bewoners uit de wijk
een multifunctioneel plein om te ontspannen, te sporten
en te spelen en een plein met ruimte om het regenwater
uit de wijk op te vangen. Het dienen van meerdere
functies was voor de Lighthouse Award, een instantie
die een persoon, project of organisatie honoreert die een
buitengewone bijdrage levert aan de ontwikkeling van
de bouwsector, reden om het waterplein recent als één
van de drie genomineerde een eervolle vermelding met
geldprijs te geven. “Een voorbeeldfunctie voor andere
gemeentes” luidde het oordeel. Het bevestigt mijn
overtuiging dat we de aanpak van klimaatverandering
alleen met elkaar kunnen oppakken. Het succes van
Tiel-Oost zit erin dat verschillende uitdagingen en
opgaven bij elkaar zijn gebracht. Door de aanpak van
wateroverlast te verbreden en onderdeel te maken
van een totale wijkvernieuwing, is meer mogelijk. Het
samenstellen van een programma is een kwestie van
geven en nemen. Je hebt meer ruimte in de wirwar
aan regels en vergunningen en bent flexibeler om
buiten de vaste kaders te werken. Er moest immers
een multifunctioneel plein komen. Dat vraagt van ons
als waterschap om een bredere kijk dan alleen water.
En andersom. Juist door het grote geheel samen op te
pakken en daarin dezelfde taal te spreken, hebben we
deze slag kunnen maken. En doordat we nadrukkelijk
de bewoners van de woonwijk hebben betrokken en hen
een stem hebben gegeven in de functies en uitstraling
van het plein, is het een gedragen plein geworden. Van
en voor inwoners.
Laat dit voorbeeld, samen met het waterplein in
Rotterdam, geen eendagsvlieg blijven. Ik hoop dat
het u inspireert om met elkaar de handschoen van
ruimtelijke adaptatie op te pakken en samen Nederland
klimaatbestendiger te maken. Het is mijn persoonlijke
overtuiging dat we hiervoor, net als bij de aanleg van
het waterplein, soms buiten de lijntjes moeten kleuren.

Laten we ons niet blind staren op de strakke kaders
van onze eigen domeinen. Die tijd hebben we gehad.
Klimaatadaptatie vraagt om een flexibele rolopvatting,
om een brede kijk. Daarover moeten we met elkaar in
gesprek. Hoe ver moeten wij als waterschap het land
en de gemeente het water op? Neem bijvoorbeeld
groene daken als maatregel tegen hittestress. Want
ook dat is klimaatverandering. Valt dat binnen het
werkdomein van het waterschap of de gemeente? Of
moeten we de bestaande kaders juist meer loslaten en
hier samen in optrekken, gebruik maken van elkaars
kennis over water en groen? Ik geloof in deze laatste
variant. Het minder strak opereren binnen bestaande
kaders kunnen we concreet maken door een andere
benadering en invulling van de watertoets. In de
omgevingswet krijgt de watertoets wettelijk al een
andere rol. Waterschappen zullen de slag moeten
maken de watertoets niet meer alleen als controleinstrument te gebruiken voor ruimtelijke plannen
van gemeenten. Ik voel er veel meer voor om de
informatie uit de watertoets ook als hulpinstrument in
te zetten, ter verantwoording aan onze inwoners. Als
inzagedocument met bijvoorbeeld labels over lokale
risico’s. ‘In gemeente X is in wijk Y de waterberging
beperkt. Kans op wateroverlast bij een piekbui
aanzienlijk’. Zo kunnen we klimaatverandering inhoud
geven en inwoners meer vertellen en verantwoordelijker
maken voor de keuzes die ze maken en de risico’s die ze
nemen.
Wateroverlast als gevolg van extreme piekbuien zullen
we niet snel volledig kunnen voorkomen, zelfs niet als
we maatregelen nemen. Die verwachting moeten we
ook niet wekken. We kunnen er wel met elkaar alles
aan doen om overlast in de toekomst te beperken. Ik
nodig u uit om de uitdaging aan te gaan zodat we de
gevraagde vanzelfsprekendheid van klimaatbestendige
M
en waterrobuuste inrichting waar maken. 
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SOCIALE KLIMAATADAPTATIE
Hugo Gastkemper*

In het klimaatadaptatiebeleid van de overheid ligt de nadruk te veel
op fysieke ingrepen en te weinig op gedragsaanpassing. De
zelfsturende kracht van mensen wordt onderschat. Regen, hitte en
droogte zijn geagendeerd, maar grote opgaven als woningisolatie en
klimaatvluchtelingen vreemd genoeg nauwelijks. Het adaptatiebeleid
moet en kan maatschappelijker, praktischer en ambitieuzer.

We passen ons aan aan het dagelijkse weer. Meestal
moeiteloos, maar ook graag met geklaag. Of we de
kou, regen, warmte, grijsheid of wind echt vervelend
vinden of dat het even lekker maatschappelijk
geaccepteerd afreageren is, blijft vaak in het midden.
In elk geval kleden wij ons op het weer en passen we
ons gedrag erop aan. We gaan wel of juist niet naar
buiten, pakken paraplu, slee of zonnebrand en houden
huis en werkplaats zo goed mogelijk op ongeveer 18
graden, de optimale omgevingstemperatuur voor
homo sapiens. Als we naar een andere klimaatzone
vliegen, bereiden we ons daarop voor en lukt het
aanpassen meestal snel.

Vorstverlet wordt een begrip dat jongeren in het
woordenboek moeten opzoeken. Van april tot oktober
kunnen we buiten leven. Tuinen, parken, terrassen,
meren en stranden zijn de plekken waar we massaal
ontspannen en ontmoeten. Horeca profiteert. Andere
bedrijven zijn juist de klos. De wintercollectie die in
de rekken bleef hangen, is niet de hoofdreden van
het faillissement van V&D en andere winkels, maar
gaf wel het laatste duwtje. Winnaars en verliezers
zie je ook bij de landbouw (meer opbrengst en
minder energieverbruik in de kassen versus nieuwe
ziekten en teeltaanpassingen) en in de natuur
(soortenverschuiving).

Opvallend is dat we nu alles aan klimaatverandering
toeschrijven, terwijl extremen gewoon bij het weer
horen. Het heeft altijd een keer uitzonderlijk gehageld,
gestormd en gehoosd. En extremen hebben altijd
schade toegebracht aan gebouwen en gewassen.
Kenmerkend voor klimaatverandering is het
verschuiven van de extremen.

Beleidsmatig is er vrijwel alleen aandacht voor de
negatieve gevolgen van klimaatverandering: toename
van intensieve neerslag, zomerhitte en droogte.
Bewoners en bedrijfsleven agenderen deze problemen
gemakkelijk omdat ze zo nabij en herkenbaar zijn.
Verder is de aanpak overzichtelijk en zodra er echte
knelpunten zichtbaar worden, is er draagvlak en geld
voor die aanpak. Zomerse hoosbuien en langdurige
zware regen in andere seizoenen pak je aan volgens
het principe ‘afvoeren waar mogelijk en bergen waar
nodig’. De waterberging is het eenvoudigst op straat, in
het openbaar groen en de tuinen. Daar is de ruimte of
is deze te creëren om te voorkomen dat schade ontstaat
door water in gebouwen, geblokkeerde wegen of
opdrijvende putdeksels. De overlast die we ervaren van
water op straat, is dus tegelijk de oplossing voor echte
problemen. De crux zit bij de acceptatie van water op
straat door de mens en niet in de technische realisatie.

De invloed van klimaatverandering is groot en moeten
we afremmen door de uitstoot van broeikasgassen
snel aanzienlijk te verminderen. Tegelijk merken we
veel gevolgen niet op, met name als we ze positief
vinden. Nederland krijgt naar verwachting het
klimaat van Bordeaux en dat is winst voor al die
Nederlanders (en Fransen) die nu nog voor dit weer
zomers naar het zuiden rijden. Gewassen gedijen
goed en de werkomstandigheden verbeteren door
hogere temperaturen in de donkere maanden.


* 
Hugo Gastkemper is directeur Stichting RIONED, koepelorganisatie voor stedelijk waterbeheer.
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Water op straat is de nieuwe sneeuw: het is incidenteel
en van korte tijd en lastig en leuk tegelijk. Nu al
investeren de gemeenten meer dan 200 miljoen
euro per jaar in maatregelen die (gedeeltelijk)
regenwateroverlast tegengaan. Deze inspanning blijft
de komende jaren, vooral gestuurd door de feitelijk
ervaren overlastproblemen. De waterschappen
realiseren zich sinds de zware regen van dit voorjaar
ook dat ze veel meer moeten doen dan de oude
normen uit het Nationaal Bestuursakkoord Water. Ik
denk dat een vergelijkbare, effectgerichte aanpak als
in de stad het beste is. Samen met getroffenen kijken
wat er is gebeurd, waar sprake is van echte schade en
waar van overlast, hoe groot de schade zou zijn bij
nóg meer regen en samen bekijken waar berging moet
komen en extra afvoer mogelijk is. Het restrisico moet
verzekerbaar zijn.
Bij hitte is toepassen van het hitteplan al standaard en
algemeen bekend, getuige de journaal-items waar in
verzorgingshuizen fris en waterijsjes worden uitgedeeld.
Veel maatregelen zijn simpel, gelden voor iedereen
en gaan weer om gedrag: niet overmatig inspannen,
genoeg drinken, overdag ramen en gordijnen dicht en
‘s nachts juist open, en ventilatoren gebruiken (geen
airco’s). Daarentegen is het huidige adaptatiebeleid
sterk ruimtelijk georiënteerd op zaken als meer bomen
en groenblauwe daken. Prima maatregelen, maar
wel ingrijpend, lastig en kostbaar. Dat is helemaal het
geval als we denken aan nieuwe vormen van stedelijke
inrichting, waar bij uitstek functionele en culturele
aspecten met elkaar verweven zijn. Het is inspirerend
om vergezichten en mooie ontwerpen te schetsen, maar
laten we ook praktische, snel te realiseren maatregelen
als zonwering en zonwerende beglazing promoten.

Sociale klimaatadaptatie vind ik onderschat
vergeleken met ruimtelijke aanpassing. Het
is effectief, gemakkelijk, snel en goedkoop en
heeft veel draagvlak. Een kans voor ruimtelijke
adaptatie zie ik in de combinatie met mitigatie.
Hoog tijd voor massale woningrenovatie gericht op
energiebesparing, levensloopbestendigheid en het
opheffen van bouwkundige gebreken, waaronder
vochtoverlast en funderingsproblemen. Een goed
geïsoleerd gebouw is energiezuinig, houdt warmte
vast in de winter en is koel in de zomer.
Ten slotte mijn grootste zorg:
klimaatvluchtelingen. Dit punt is nu juist niet
geagendeerd, maar klimaatvluchtelingen zijn
er wel. De oorlog in Syrië is mede ontstaan
door jarenlange droogte.1 Hetzelfde geldt voor
een groot deel van de vluchtelingenstroom
uit Afrika. Droogte en zeespiegelstijging
gaan meer mensen tot migratie dwingen.
Ontwikkelingssamenwerking en klimaatadaptatie
expliciet verbinden, onder meer door de aanpak
van voedsel- en waterproblemen, vind ik een
waardevolle aanbeveling van het Planbureau
voor de Leefomgeving (PBL).2 Het PBL schrijft
ook dat klimaatmigratie van alle tijden is,
maar dat er nu nog geen aanwijzingen zijn dat
klimaatvluchtelingen naar Nederland of de EU
komen. Je kunt alleen hopen dat dit zo blijft. 

M


1 Planbureau voor de Leefomgeving – De Staat van het
Klimaat, 2015.
2 Achtergronden bij wereldwijde klimaateffecten – Risico’s en
kansen voor Nederland, 2015.
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SCRIPTIE

‘BRIDGING THE GAP’

Finding small scale interventions along the Bangkok canals
to contribute to the system of flood defence whilst preserving
and improving the socio-economic context of the site
Student: Nirul Ramkisor

What is the main research
question and why did you
pick this subject? What
made you curious and why?

safety in planning, resulting in a solid and robust
system to keep our country safe. In the Global South
however, climate change together with unprecedented
urban growth demand a different way of planning
than up till now. It was clear to me, I wanted to look
at water-related problems in fast growing cities where
the water management conditions weren’t optimal,
and see how I could contribute to the situation by
The main research question of my thesis is: “How can
using water sensitive urban design from my Dutch
small scale interventions contribute to the larger system of flood
perspective. After a project on water and urban
defence (in a context where large scale planning is not integrated) informality in Sao Paulo, Brazil, I knew I had to
and at the same time preserve the community on site and improve combine my efforts in water sensitive urban design
the quality of life of the inhabitants?” The broader subject with efforts to address urban informality. I ended up
of flood defence was triggered in me through my
in Bangkok, Thailand, because it one of few cities
fascination of planning and designing with water.
that both complied with my preconditions and it was
Even in my Architecture projects in my Bachelor
one of the few cities I had a clear view of, since I
water was always a part of the design, first because
had visited there before. The nature of the planning
of the aesthetic appeal, and later as a more central
system in Thailand made it very difficult to try and
concept (such as water-retention on the building level). find large scale solutions to the annual flooding in the
In my Master of Urbanism I was confronted with the country. A lack of co-operation between government
relation between water and the city and the threats
bodies and a great influence of market parties in the
that come with that. After focussing on multiple
planning (or lack of) system were a great part of the
projects within the Netherlands I became fascinated
problem. I therefore tried to find small scale solutions
with cases abroad, where the water management
that weren’t too difficult to implement on their own,
practice isn’t always as far along as it is here. We’ve
but together could form a network to have large scale
had decades of necessity to deal with water and water contributions.

What is the contribution
of this thesis to theory and
practice in the field of
water governance? Who
can build on this and how?
This thesis was part of the Delta Urbanism research
group, which focusses on the transformation of deltas
and how urbanized deltas can adapt to a changing
environment due to climate change. This entails
providing a safe environment for the inhabitants, but

it has less – as far as I’m aware of – direct relation to
the people aspect in the process. This research offers
a view that centres more on the people aspect as a
part of the adaptation transformation, especially those
people who don’t have a strong voice. In my opinion
there is lack of urgency for research regarding delta
safety in delta mega cities in the Global South and
the consequences for the urban poor in informal
settlements. How is this group in particular affected
by climate change and how can we find ways to
improving the quality of life of these people in a way
that is viable and how can we find ways to do this on a
large scale? Hopefully this thesis can generate further
research on combining the upgrading of informal
settlements and poverty alleviation and flood defence
and water management.


* 
Nirul Ramkisor is a graduate from TU Delft, faculty of Architecture and the Built Environment.
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popular culture.
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offers a way to reach both community upgrading
and measures for water safety and flood defence.
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What outcomes of
the research were a
particular surprise?

0km

100km

There are two things that surprised me specifically
during the process of writing my thesis.
First the fact that a large part of what my research
project suggests is already present. Thailand has a
nationwide programme for slum upgrading, called
Baan Mankong1). This programme allows inhabitants
of informal communities to draft upgrading plans
and, after approval, provides infrastructure subsidies
and housing loans to execute them. Since there
are many informal settlements along the canals of

them. The view on inhabitants of informal
settlement in Thai culture is however problematic
and therefore a change in perception would be
needed before plans like this could actually be
achieved. Further steps for practice would be to
actually bring the different stakeholders together
and convince them of the advantages of such
integrated plans.
Bangkok, it is inevitable that they would be affected
when the city would decide to work on the canals to
improve the capacity to discharge water out of the
city, and those plans have already been confirmed2).
If the different government bodies, CODI (the
national Community Organisation Development
Institute) which is in charge of the Baan Mankong
Programme, and the DDS (the municipal
Department of Drainage and Sewerage) which has
drawn plans to improve the canal systems discharge
capacity, would work together, the objectives of both
could be realised within the same project. The lack
of political will and the lack of a dialogue between
stakeholders are the main problem. That is why this
research project proposes that the canal settlements
enter the existing redevelopment programme and
include water management measures. This way they
can show the government and society that they are
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Community scale

Lack of social acceptance by
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Loss of community
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place of work

OPPORTUNITY

Loss for
urban economy

Integraon of
community upgrading
and water management
Resilient klong communies

not just a problem concern water safety (they encroach
the canals and disrupt the flow of water) but they can
also be part of the solution.
The second thing that really surprised me came after
the 2015 ICAADE (International Conference on
Amphibious Architecture, Design and Engineering).
During the conference it became apparent to me that
solutions to the Thai water management problems
were sought in the Dutch tradition of dealing with
water. However, the Thai have a very long history of
living with water, rather than controlling the water as
is our tradition. The fact that they would look at Dutch
knowledge in practice, just as we are starting to realise
that a more natural way of living with water – like in
Thai history – is more sustainable, just seems ridiculous.
The answers to the problem can be found in history,
like when Bangkok consisted of a very fine grain
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Socio-economic consequences

Limited space

“Retain Divert Discharge”
This scheme shows the general principal
of flood defence on the scale of the
entire river system, and how the subsystem in the city of Bangkok is a part
of this.

Source: Author

Delta scale

PROBLEM FIELD

CURRENT POSSIBLE SOLUTIONS

Bangkok

“Problem Field”
This scheme illustrates the problem
field of this research. It shows both the
water management aspect as the urban
informality aspect and how these come
together in the Bangkok case.

network of canals rather than roads, but also in the
Thai countryside today, where communities still have
adaptive housing and still know the tradition of living
with water.

Summary of the thesis
The aim of this thesis was to research how the city
of Bangkok can deal with flooding and preserve
the socio-economic context of informal settlements
along the city’s canals by using spatial and non-spatial
measures. Integrated planning in Thai context is
lacking, e.g. cooperation between different government
agencies and other stakeholders is missing, resulting
in underperformance of critical flood defence
infrastructure3). This research tries to find ways how and
if small scale interventions are capable of contributing
to the system of flood defence on the city scale.

Source: Author, based on 3) 4)

Man-made system

Substratum

Planning
context
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RETAIN
Natural system

Phase 3

Narrow points
<15 m

Narrow points
<10 m

“Strategy”
This scheme shows how every project
has added value and is thus part of
the incremental approach. Even if
not all projects are realised, there is
still added value for both the water
management as the upgrading of
informal communities.

Vision
2040

Other possible
canals
Klong Prem
Prachakon

- More discharge opportunies
- Redevelopement for more
informal communies (6,501+
households)
- More public space
- Increased discharge through
widening enre canal
- Redevelopment for 9,548
households
- New housing and public space
- Retenon areas along enre
canal

Final projects

Project 4.7
Project 4.6
Project 4.5
Project 4.4
Project 4.3
Project 4.2
Project 4.1

- Upgrading of mulple
communies
- Local retenon areas
- New (housing and) public space
- Increased discharge capacity
by widening narrowest point

Project 3.6

- Upgrading of mulple
communies
- Local retenon areas
- New (housing and) public space
- Increased discharge capacity
by widening narrowest point

Project 3.5
Project 3.4
Project 3.3
Project 3.2
Project 3.1
Project 2.5

- Upgrading of mulple
communies
- Local retenon areas
- New (housing and) public space
- Increased discharge capacity
by widening narrowest point

Project 2.4
Project 2.3
Project 2.2
Project 2.1

Trigger project

- Upgrading of
Ruammitrangsaa community
- Local retenon area
for heavy rainfall
- New housing and public space
to enhance cultural connecon
to water

Pilot project

Ruammitrangsaa

Northern
connecon

Dig connecon
to river

- Income of fresh water
- First potenal for
canal as bypass

A n n ua l

flooding

Thailand has major flooding problems caused by
heavy rainfall during the monsoon season upstream.
This water is drained by the main rivers of the Chao
Phraya river system and accumulates in the central
plain, where also the prime city of Bangkok is located.
In order to cope with this problem the government
has, in addition to other large scale measures, drawn
a plan to clear the city’s canals of obstructions in
order to increase discharge capacity. Inhabitants of
informal communities along these canals therefore face
eviction2). They are a part of the city’s labour force and
evicting them would have consequences for the urban
economy.
P a rt i c i pato ry

s lu m - u p g r a d i n g

In Thailand there is an existing programme for
informal settlement upgrading by community
participation, called Baan Mankong1). This programme
allows communities to draw their own upgrading plans
and receive loans and subsidies to carry out the plans.
The Bang Bua community upgrading is an example

2040
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2028
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2024

2022

2020

2018

Southern
bypass

2016

Phase 0

Source: Author
Phase 4
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<20 m

“Section Canal Current and Potential”
This section is an example of one of
the location that could be transformed
through community upgrading. In the
existing situation (top) it is visible that
the communities form obstructions
in the water. In the potential future
the main canal is free of obstructions
and the communities are resettled in
the newly created floodplains. In case
the water level rises the houses and
pathways are still accessible.

Source: Author
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Added value

of a redevelopment project within the Baan Mankong
programme along one of the city’s canals. It shows how
the communities were kept on-site rather than being
evicted, but it also shows how a floodwall was built to
protect the surrounded area from flooding. A floodwall,
however, does not allow dynamic water levels, access to
the water and a good ecological environment.

Vision

This research takes the Bang Bua upgrading as a
starting point for community upgrading, but an
improvement is needed on the water management
aspect. For the vision of this project we imagine that in
the year 2040 the urban poor are no longer suffering
from the negative impacts of climate change and
the consequences of the lack of action in order to
provide them with sufficient protection, but that they
have adapted to the changing circumstances and that
they are an example of the transformation towards a
water adaptive Bangkok, like it once was. In order to
achieve this we look at the rich Thai history of living
with water, and the large ability of society to cope
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with flooding. Vernacular Thai water communities
are an example of resilient people with no to little
infrastructure whereas the Netherlands are an example
of a case with good flood defence infrastructure but
little ability of society to cope with flooding. The
desired future is somewhere in between.

F r a m e wo r k

t h ro u g h d i f f e r e n t s c a l e s

The main objective of the research is to achieve
large scale contributions to the city’s flood defence
by implementing small-scale interventions. In order
to do so, there is a need for a city-wide framework
which guides the small-scale interventions and makes
sure they complement each other and can function as
a system. Of course, the position of this sub-system
needs to be placed within the entire river course, to see
how it can function within the complex system of the
delta. Based on existing research3)4) this thesis concludes
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These two schemes show the difference
of water volumes reaching the city
of Bangkok with (above) and without
(below) flood defence infrastructures
(comparable to a map of the
Netherlands with and without dikes).
It shows that the small-scale project
approach can only be realised together
with other measures on the larger scale.

that in the upstream part of the river catchment
natural height differences should be used to retain
water, the position of the central plain can be used
to divert water around the highly populated city of
Bangkok and the city itself should discharge water as
fast as possible to prevent large amounts of water that
can cause flooding in the city.

Small-scale

i n t e rv e n t i o n s
f o r i n c r e m e n ta l c h a n g e

The main canals in the city that run north to south
can be used as the main carriers of the improvements.
Because the discharge capacity is only as good as the
smallest cross-section of the canal, an equal depth and
width along the entire canal is desirable. By starting
with widening the narrowest points (equivalent to the
points with the smallest cross-section) the discharge
capacity will be improved instantly, if only by a small

SCRIPTIE – ‘BRIDGING THE GAP’

“Vision”
This image visualises the vision of the urban poor as
drivers of change towards adaptation and a watersensitive city and a more sustainable future.

amount. For every upgrading project, the narrowest
point of the canal will be widened, resulting in an
improved discharge capacity and for every project one
or more communities will be upgraded, resulting in
better living conditions for entire communities.
p u b l i c s pac e

The community upgrading projects will have to
comply with water management requirements (e.g. no
obstructions in the main canal, a dike on both sides
of the canal to create a floodplain, elevated houses
and pathways to create an adaptive community – even
during high water levels) but also with requirements for
public space. By granting access to the public, a new
urban waterfront will be re-introduced to urban life and
it will allow civil society to witness the transformation
made possible by the canal communities. This can
serve as an example of the water-sensitive city and to
redeem the inhabitants of informal communities of
their low position within society.

C o n c lu s i o n

The main conclusion is that the main objective (i.e.
the main research question) can only be reached
through a proper alignment of stakeholders and that
the knowledge of indigenous water settlements and
architecture together with a broader cultural history
is crucial to reach this alignment of stakeholders by
showing the adaptive capacity that is already present in
Thailand. It could be argued that this is a task for the
government. Trying to achieve both an intervention
that contributes to the flood defence system on the
larger scale and the preservation and improved quality
of life of the communities on site, both cooperation
and coordination are essential. Two totally different
fields of knowledge, research and demands are coming
together, and without proper consultation one might
not understand the other and therefore not see the
potential of combining both worlds. This is an even
larger barrier considering the very limited available
space in which these two different fields have opposing
demands and the fact that, within the current debate,
there is a hierarchical urgency for one over the other.
In order to achieve the integration of flood defence and
community upgrading, there is a need for: knowledge
mediation, trans-disciplinary work, science-policy
interface and a stronger governmental role.

C. Where to download the thesis
http://repository.tudelft.nl/islandora/object/
uuid%3Ab56a43d8-bbf2-4c44-b408-d54fb14fb817?collection=e
ducation
M

Source: Author, with images of: 5) 6) 7)

New
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2 februari 2017
RIONEDdag 2017, Utrecht
https://www.riool.net/rioneddag


30 maart 2017
Waterinfodag, Den Bosch
http://waterinfodag.nl/


6 april 2017
pan-European Symposium Water and Sanitation
Safety Planning and Extreme Weather Events, Amsterdam
http://www.iwcconferences.com/wssp-and-extreme-weather/
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