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spEcial maaibotEn

Gemeente Houten en waterschap werken samen 
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Buffering en vertraagde afvoer van
regenwater op daken
Door de klimaatverandering en de toename van verhard oppervlak krijgt
regenwater steeds minder de kans om natuurlijk te infiltreren in de bodem.

Met de nieuw ontwikkelde Floradrain FD 60 neo biedt ZinCo een
effectieve oplossing om overbelasting van ons rioolstelsel tijdens piekbuien te 
voorkomen.

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.
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Nieuw: Drainjet 90 verticaal draineren van 
tuinen i.v.m. afkoppelen, natte plekken in 
sportvelden, golfbanen ect. waar horizontaal 
draineren niet mogelijk is.

Beuningen, drijvende 
fontein voor het verbeteren 

van de watercirculatie en 
daarmee verbetering van 

de waterkwaliteit.

Groningen, watercirculatie systeem
voorzien van filtering en waterbehandeling 
voor optimale waterkwaliteit.

We love making water work
www.aquaco.nl
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24 Verrassende 
bestratingsproducten 
vinden hun weg in 
Rotterdam

Straatstenen en klinkers worden allang niet meer met de hand gelegd, maar zijn nog 

steeds van hetzelfde formaat. De Vereniging Modern Straatwerk (VMS) wilde de 

traditie van deze formaten eens doorbreken. Studenten van de TU Delft werden 

uitgenodigd om een vernieuwende en optimale vorm van bestrating te ontwerpen 

voor de toekomst. Hieruit kwamen drie ontwerpen met potentie voort die de 

gemeente Rotterdam in ontwikkeling gaat nemen. 

Nieuw: Drainjet 90 verticaal draineren van 
tuinen i.v.m. afkoppelen, natte plekken in 
sportvelden, golfbanen ect. waar horizontaal 
draineren niet mogelijk is.

Beuningen, drijvende 
fontein voor het verbeteren 

van de watercirculatie en 
daarmee verbetering van 

de waterkwaliteit.

Groningen, watercirculatie systeem
voorzien van filtering en waterbehandeling 
voor optimale waterkwaliteit.

We love making water work
www.aquaco.nl
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Effectiviteit voorop 

Het investeren in specifieke technologie 

om een enkele keer per jaar de walkanten 

te onderhouden, kan een forse aderlating 

voor mening aannemer zijn wanneer de 

technologie slechts incidenteel wordt 

ingezet. Maar wie creatief denkt, kan een 

heel eind komen, zo bedacht men bij 

Groenaannemingsbedrijf Punt in Rotterdam. 

Leuk, extra boompjes en beekjes. 
Maar wat levert dat nu op? 

Een groenblauwe infrastructuur helpt anticiperen 

op klimaatverandering. Dat idee is vrijwel gemeen-

goed, maar integratie ervan in de ruimtelijke orde-

ning is geen vanzelfsprekendheid. Dat is op zich 

niet verrassend: als een investeerder niet helder 

heeft wat zo’n aanpak hem oplevert, zullen esthe-

tiek, praktisch gebruik en het kostenplaatje al snel 

leidend zijn en bungelt groen onderaan de prio-

riteitenlijst. Een casus in Zwolle laat zien wat een 

andere benadering oplevert.  

COLOFON
Stad + Blauw is een uitgave van NWST NeWSTories bv- 
wordt in een gemiddelde oplage van 4400  
exemplaren verspreid onder groenbeheerders,  
groene aannemers, landschapsarchitecten, adviseurs en 
toeleveranciers in de groene sector. Bij alles staat de prak-
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Abonnementen
Controlled circulation: Dit betekent dat alle  
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op een gratis abonnement. Niet werkzaam in de groene 
sector 77,- per jaar. De abonnements- 
periode loopt van 1 januari tot en met 31 december  
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wederopzegging uiterlijk 31 oktober voorafgaand  
aan de nieuwe abonnementsperiode in ons bezit is.
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Robuust watersysteem zorgt voor vitaliteit en synergie 
in waterbeheer

De opwarming van de aarde en de bijbehorende zeespiegelstijging zetten over-

heden voor verschillende vraagstukken. Hoe kom je tot een optimale afstemming 

tussen watervraag en wateraanbod? Hoe maak je een regio meer zelfvoorzienend 

en bied je meerwaarde aan watergerelateerde functies binnen industrie, natuur, 

cultuur, stedelijke ontwikkeling en landbouw en recreatie? Zeeuws-Vlaanderen 

kent al enige tijd de benadering ‘Robuust Watersysteem’: een systeem dat optimaal 

dienstbaar is aan alle functies in de regio, waarbij de verschillende ingrepen van 

de betrokken partners op een synergetische manier in elkaar grijpen en van elkaar 

profiteren. Adviseur en omgevingsmanager Wim Twigt: ‘Deze samenwerking maakt 

waterbeheer gereed voor de toekomst.’

12

Gooi je exoot niet in de sloot!

Waterwaaier en ongelijkbladig vederkruid: deze planten 

sieren menige vijver en menig aquarium en voorzien het 

water van zuurstof, maar zijn tegelijkertijd druk bezig 

om de Nederlandse watergangen te verstikken. De 

gemeente Houten en Hoogheemraadschap de Stichtse 

Rijnlanden hebben de afgelopen vier jaar samengewerkt 

om de invasieve exoot ongelijkbladig vederkruid te ver-

wijderen uit hun wateren met de hydroventuritechniek: 

een hogedrukstraal onder water.
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Nieuwe invasieve 
exoten
De Europese Unie voegt met ingang van woens-
dag 2 augustus twaalf nieuwe soorten toe aan 
de Unielijst met invasieve exoten. Toegevoegd 
aan de oude lijst, die 37 exoten telt, zijn onder 
meer reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) en 
reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum). 
Per 2 augustus gelden voor deze soorten dezelfde 
verboden en overgangsregelingen als voor de 
andere soorten op de Unielijst. Concreet betekent 
dit dat er geen handel gedreven mag worden met 
een soort die op de Unielijst staat. Verder geldt 
voor lidstaten de plicht om in de natuur aanwezige 
populaties op te sporen en te verwijderen. Als dat 
niet lukt, dient de populatie in ieder geval zodanig 
beheerd te worden dat verspreiding en schade zo 
veel mogelijk wordt voorkomen. Een overzicht van 
de complete lijst met invasieve exoten is te vinden 
op de website van de NVWA.

Zuid-Nederland zet 
schouders onder 
klimaatadaptatie
Een werkbezoek van minister Melanie Schultz van 
Haegen en staatssecretaris Sharon Dijksma aan 
Boxmeer stond in het teken van klimaatadaptatie. 
De samenwerkende overheden in Noord-Brabant 
en Limburg gaan vanaf 2020 naar verwachting 
jaarlijks vijftig miljoen euro extra besteden aan 
maatregelen om beter voorbereid te zijn op kli-
maatverandering. De regio vraagt ook een bijdrage 
van de nationale overheid in het kader van het 
nieuwe Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. De twee 
provincies, de waterschappen en de gemeenten 
ervaren klimaatverandering in Zuid-Nederland als 
urgent én acuut.
Dijkgraaf Lambert Verheijen van waterschap Aa en 
Maas, die de plannen namens de samenwerkende 
overheden in Zuid-Nederland toelichtte: 'De kli-
maatverandering treft het waterbeheer direct en 
daarom moeten we dit als overheden gezamenlijk 

aanpakken. We kunnen niet heen om de inzichten 
uit de wetenschap over de wereldwijde klimaat-
verschijnselen en de afspraken die regeringsleiders 
hebben gemaakt in Parijs.'
De gezamenlijke investeringsinspanning voor 
het watersysteembeheer en klimaatmaatregelen 
bedraagt nu al meer dan 500 miljoen euro per 
jaar. Vanaf 2020 komt daar dus naar verwachting 
50 miljoen euro per jaar bij. Dit geld zal onder 
meer worden besteed aan het vergroten van de 
capaciteit van watersystemen, het 'verkoelen' van 
hitteplekken in de stad, het vergroenen van de 
openbare ruimte, het beter opvangen van regen-
water en het vergroten van mogelijkheden om het 
in de bodem te laten infiltreren.

Zwolle gaat met 
klimaatcampus de 
strijd aan met water 
In totaal 37 partijen hebben op 16 juni hun hand-
tekening gezet onder de intentieverklaring voor de 
oprichting van een Climate Campus in Zwolle en 
de IJssel-Vechtdelta. 
Daarmee geven zij aan dat er voor december van 
dit jaar een gezamenlijk actieprogramma moet 
komen om de stad en de delta klimaatbestendig te 
maken. Zwolle ligt op het laagste punt in de IJssel-
Vechtdelta. Maatregelen als het wegpompen van 
water en het versterken van de dijken volstaan niet 
meer. Daarom wordt gezocht naar nieuwe 'delta-
werken': maatregelen in de meer traditionele zin 
van het woord, maar ook diverse groene toepas-
singen in de openbare ruimte.
De ambitie van de Climate Campus is om uit te 
blinken in het toepassen van (nieuwe) kennis en 
technieken en een hechte samenwerking van over-
heid, inwoners, bedrijven en instellingen tot stand 
te brengen. Ook zien de partijen mogelijkheden 
om met innovatie en implementatiekracht nieuwe 
business en banen te scheppen. Met de Climate 
Campus als innovatiewerkplaats willen zij excellent 
onderzoek aanjagen, kennis delen en bedrijvigheid 
ontwikkelen, en naast investeerders ook (jong) 
talent en start-ups aantrekken. Daarmee kan de 
Climate Campus een nationale en internationale 
partner zijn voor de klimaatbestendige ontwik-
keling van delta's. De intentieverklaring werd 
onder meer getekend door het KNMI, CBS Urban 
Data Center Zwolle, TU Delft ETD, het Kadaster, 
adviesbureaus, woningcorporaties en onderwijs-
instellingen. Ook branchevereniging VHG is erbij 
betrokken.

Onderzoek naar de 
voordelen van wadi’s
Het afkoppelen van regenwater is een onderwerp 
dat momenteel veel gemeenten in Nederland 
bezighoudt. Een van de opties is om regenwater te 
laten infiltreren in het openbaar groen door mid-
del van wadi's: een verdieping in het landschap, 
meestal ingezaaid met gras. Die invulling van een 
wadi voegt echter niet veel toe aan de biodiver-
siteit of de belevingswaarde van het openbaar 
groen. Maar hoe moet het dan wel? Drie deeltijd-
studenten Tuin- en Landschapsinrichting deden er 
een afstudeeronderzoek naar. Deeltijdstudenten 
Koos Verkade, Elma Koopman-Kuipers en Kevin 
Groen (Van Hall Larenstein) bogen zich voor hun 

Zoetermeer krijgt 
Centraal Park
Midden in Zoetermeer ligt de waterplas de 
Grote Dobbe. Van deze plek wil de gemeente 
Zoetermeer een Centraal Park maken. Het 
gebied rond het water is nu weliswaar 
voorzien van wat groen, maar het fungeert 
voornamelijk als doorgangsgebied. De 
mogelijkheden van de groene en waterrijke 
plek worden volgens de gemeente niet opti-
maal benut. 
Het nieuwe Centraal Park wordt ingebed in 
de omgeving en moet beter zichtbaar zijn 
vanuit het stadshart, met logische en aan-
trekkelijke routes voor fietsers, wandelaars 
en mindervaliden. Daarnaast wordt gekeken 
naar mogelijkheden om de plek te gebrui-
ken voor evenementen. De visie voor de 
ontwikkeling van het gebied werd gemaakt 
door een werkgroep waaraan ook burgers 
deelnamen.
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afstudeeronderzoek over de vraag hoe wadi's 
kunnen bijdragen aan de biodiversiteit en bele-
vingswaarde van openbaar groen, zonder dat 
dit ten koste gaat van de bergingscapaciteit. Het 
beplanten van wadi's lijkt een voor de hand lig-
gende oplossingsrichting en wordt in het buiten-
land al veelvuldig toegepast. Waarom dan niet in 
Nederland? Uit interviews die de deeltijdstudenten 
hielden met gemeentelijke groenbeleidsmakers, 
landschapsarchitecten en ingenieursbureaus, 
kwam naar voren dat zij de nodige bedenkingen 
hebben bij het beplanten van wadi's. Die liepen 
uiteen van toenemende aanleg- en beheerskosten 
tot ongewenste zaadverspreiding via oppervlak-
tewater, en van beperking van de bergings- en 
infiltratiecapaciteit tot ongewenste consequenties 
voor de ondergrond. Ook werd duidelijk dat het 
wegnemen van deze bedenkingen niet automa-
tisch zou leiden tot het daadwerkelijke beplanten 
van wadi's.

Rotterdam krijgt 
Climate Adaptation 
Academy
Wereldsteden moeten zich voorbereiden op de 
onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering. 
Daarom richten Rotterdam en C40 de zogenoemde 
Climate Adaptation Academy op. De academie 
voorziet steden van trainingen en technische 
ondersteuning op het gebied van het aanpassen 

(adaptatie) aan klimaatverandering. Door middel 
van masterclasses en gerichte lespakketten leren 
steden hoe ze de klimaatrisico's in kaart kunnen 
brengen en een strategie ontwikkelen om de slim-
ste maatregelen te kunnen nemen. Naar verwach-
ting zullen zo'n zestig megasteden deelnemen aan 
de Academy. Volgens burgemeester Aboutaleb is 
het van groot belang dat steden zich aanpassen 
aan het klimaat en weerbaar zijn voor de gevolgen 
van klimaatveranderingen. 'Er wonen 640 miljoen 
mensen in de C40-steden. Feit is dat zeventig 
procent van deze steden op dit moment te maken 
heeft met overstromingen, of juist met extreme 

droogte en hitte. In de toekomst verwachten vrij-
wel alle steden hier last van te ondervinden. Dat 
heeft grote gevolgen voor de gezondheid, leef-
baarheid en economie en vraagt dus om directe 
maatregelen om steden en hun inwoners tijdig te 
beschermen. Samenwerking is hierbij belangrijk.'

Nieuwe beregening 
voor landgoed in 
Leersum
In opdracht van Hofmeijer Cultuurtechniek 
uit Voorst heeft Mölder Sportveldberegening 
op landgoed Broekhuizen te Leersum een 
complete ondergrondse beregeningsinstal-
latie aangelegd. Maarten Mölder: ‘Daar waar 
mogelijk zijn alle leidingen ingeploegd met 
bijbehorende stuurstroomkabels. De installa-
tie wordt gevoed met grondwater. Alle sproei-
ers zijn elektrisch aanstuurbaar, per stuk of 
met meerdere tegelijk. Op deze manier wordt 
gestreefd naar een optimale waterverdeling.’



Permavoid® Capillair 
Irrigatie Systeem

Groot waterbufferend 
vermogen ten behoeve van 
bomen en groeninrichting
op zowel daken als door 

bestrating gesloten 
groeiplaatsen

Licht, eenvoudig en duurzaam
Betrouwbaar watermanagement

T R E E  G R O U N D  S O L U T I O N S

WWW.TGS.NL

+31 (0)20 4117175

INSPIRERENDE STRAATBEELDEN

www.struykverwoinfra.nl ■ T 0800 - 555 55 54

Groenbestrating
Een moderne mix van groen en verharding

De brochure Groenbestrating biedt een compleet 
assortiment producten en oplossingen voor een duurzame 
leefomgeving waarbij groen, water en verharding op gepaste 
wijze zijn geïntegreerd. Groen maakt de openbare ruimte 
aantrekkelijk voor gebruikers, geeft een verkoelend effect 
en laat regenwater sneller infiltreren. De verharding zorgt er 
juist voor dat de openbare ruimte voor iedereen toegankelijk 
en bereikbaar blijft.
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Waterschap maait 
eerder door zachte 
winter
Het waterschap Drents Overijsselse Delta maait 
daar waar nodig waterbodems en oevers van slo-
ten, weteringen en kanalen eerder dan normaal. 
Omdat de winter aan de zachte kant was, is de 
temperatuur van het water in vergelijking met 
een gemiddeld jaar relatief hoog. Daardoor is op 
diverse plaatsen al begroeiing ontstaan. Om te 
voorkomen dat op bepaalde locaties in het gebied 
wateren dichtgroeien en de aan- en afvoer van 

water wordt belemmerd, begint het waterschap 
daar alvast met maaiwerkzaamheden. Normaal 
gesproken wordt dit werk pas uitgevoerd vanaf 1 
juni. Zoals ieder jaar maait het waterschap ook nu 
met de nodige voorzorg en volgens de gedrags-
code van de Flora- en faunawet; dit om broedende 
vogels, paaiende vissen en amfibieën die eitjes 
afzetten niet te storen en beschermde planten 
te ontzien. Alleen kwetsbare plekken in wateren 
worden voor 1 juni gemaaid; alle overige sloten, 
weteringen, kanalen en vijvers in de maanden 
daarna, zoals gewoonlijk. Een goede doorstroming 
van water is belangrijk om wateroverlast of juist 
verdroging tegen te gaan.

Rijkswaterstaat voor 
duurzaam beheer 
uiterwaarden
De afgelopen maanden vond er onderhoud 
plaats aan de uiterwaarden van de grote rivieren 
in Nederland. Bomen en struiken die een snelle 
afvoer van water in de weg stonden, werden 
weggehaald. Rijkswaterstaat voert nu een aantal 
kleine ingrepen uit langs de Maas, Waal, IJssel 
en Nederrijn/Lek, om het toekomstig beheer en 
onderhoud van de uiterwaarden gemakkelijker te 
maken. Het gaat onder meer om het egaliseren 
van percelen, het herstellen van watergangen en 
oevers en het uitgraven van met riet en struweel 
dichtgegroeide waterpartijen. Welke werkzaamhe-
den worden uitgevoerd, is afhankelijk van de land-

schappelijke kenmerken van de locaties. Onder 
andere de mate waarin de waterstand schommelt, 
speelt een rol. Voor de Lek is het van belang dat 
waterpartijen ontdaan worden van riet, behalve 
op de oevers, zodat de getijdewerking terug-
gebracht wordt. Hierdoor blijven waterpartijen 
langer in stand en verminderen de beheerkosten. 
Veelvoorkomende ingrepen langs de IJssel zijn 
het herstel van watergangen en oevers van lange, 
smalle geulen. Door oevers te herstellen, is maai-
beheer mogelijk. Dit vermindert de beheerkosten 
en zorgt voor een betere doorstroombaarheid 
tijdens hoogwater. Verder worden soms verlande 
waterpartijen weer open gemaakt. Locaties langs 
de Waal waar in het verleden klei en zand gewon-
nen werden, worden deels opnieuw ingericht. Er 
worden kleine dammetjes aangelegd, eilandjes 
worden vergroot of juist weggehaald en er wordt 
gezorgd voor goed beheerbare oevers. Langs 
de Maas is grootschalige inrichting moeilijker en 
wordt volstaan met minder ingrijpende werkzaam-
heden.

LEADING WATER SOLUTIONS

www.smitsveldhoven.nl
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De opwarming van de aarde en de bijbehorende zeespiegelstijging zetten overheden voor verschillende vraagstukken. Hoe kom je tot een optimale 

afstemming tussen watervraag en wateraanbod? Hoe maak je een regio meer zelfvoorzienend en bied je meerwaarde aan watergerelateerde functies 

binnen industrie, natuur, cultuur, stedelijke ontwikkeling en landbouw en recreatie? Zeeuws-Vlaanderen kent al enige tijd de benadering ‘Robuust Wa-

tersysteem’: een systeem dat optimaal dienstbaar is aan alle functies in de regio, waarbij de verschillende ingrepen van de betrokken partners op een 

synergetische manier in elkaar grijpen en van elkaar profiteren. Adviseur en omgevingsmanager Wim Twigt: ‘Deze samenwerking maakt waterbeheer 

gereed voor de toekomst.’

Auteur: Guus van Rijswijck

Robuust watersysteem zorgt voor 
vitaliteit en synergie in waterbeheer
Dienstbaar watersysteem verovert Zeeuws-Vlaanderen

Kanaal met brug en sluizencomplex en stad Terneuzen (Foto: Skypictures).
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ACHTERGROND6 min. leestijd

Nederland heeft al sinds mensenheugenis een 
haat-liefdeverhouding met water. Water is dan 
ook een van de historische factoren die ons 
land vorm en een gezicht gaven. Al in 1255 
stelde graaf Willem II van Holland in Leiden het 
Hoogheemraadschap van Rijnland in, het eerste 
waterschap van Nederland, dat nog steeds bestaat, 
evenals de term ‘waterbeheer’. In de regel wordt 
daarmee bedoeld dat er niet te veel én niet te wei-
nig grond- en oppervlaktewater is. Daarbij draait 
het om de balans tussen voldoende zoet water 
van goede kwaliteit en een zo klein mogelijke 
kans op overstromingen. Wim Twigt, sinds 2010 als 
adviseur betrokken bij het project: ‘Op dit moment 

zijn we op een punt aangekomen dat de grenzen 
van het huidige waterbeheer zijn bereikt. Zeeuws-
Vlaanderen heeft dus jaren geleden met een 
vooruitziende blik het initiatief genomen tot een 
innovatief watersysteem, om het hoofd te kunnen 
bieden aan de drogere zomers en nattere winters.’

Zelfvoorzienende regio
De oorsprong van het ‘Robuust Watersysteem’ ligt 
in 2010; Chemiefabrikant Dow onderzocht toen de 
mogelijkheid om brak water tegen aanvaardbare 
kosten te zuiveren. Op initiatief van Dow en met 
provinciale ondersteuning via het ECO 3-fonds van 
de provincie Zeeland startten zeventien partijen 
vervolgens het project ‘Waterkringloop Zeeuws-
Vlaanderen’. Het doel van Dow Terneuzen was in 
eerste instantie om invulling te geven aan zijn 
duurzaamheidsdoelstellingen, door circa vier mil-
joen kubieke meter regionaal beschikbaar polder-
water tegen aanvaardbare kosten te ontzilten. De 
beschikbaarheid van water is van groot belang: het 
is nodig voor de totstandkoming van producten 
zoals kunststoffen en halffabricaten. Twigt: ‘Het was 
in eerste instantie een lokaal probleem, waarbij we 
keken naar de mogelijkheden om de waterkring-
loop in en rond de gemeente Terneuzen te sluiten, 
zodat er minder water vanuit de Biesbosch aange-
voerd hoefde te worden. Zo kan er in de toekomst 
een zelfvoorzienende regio ontstaan.’ De neven-
doelstelling van dit onderzoek was om een spin-off 
voor andere functies in het gebied tot stand te 
brengen, vertelt hij. ‘Denk daarbij aan landbouw, 
landschap, recreatie en toerisme. Met behulp van 
een integrale benadering onderzochten we in 
hoeverre industrie, landbouw, cultuur, recreatie en 
toerisme en stedelijk gebied van ons watersysteem 
kunnen profiteren.’ 

Grensoverschrijdend
Na een inventarisatie bleek dat het wateraanbod 
in sommige seizoenen beduidend groter is dan de 
watervraag. Twigt: ‘Ons onderzoek leidde tot twee 
conclusies. De vier miljoen kubieke meter water 
waarnaar we in de regio op zoek waren, bleek 
ruimschoots aanwezig. In de gemeente Terneuzen 
wordt jaarlijks zo’n 100 tot 120 miljoen m3 opper-
vlaktewater de Westerschelde in gepompt. Er is dus 
voldoende water, alleen is dit niet altijd van goede 
kwaliteit en op het juiste moment beschikbaar.’ 
Daarnaast was er op grond van het onderzoek 
nog een conclusie te trekken: ‘Ook als je kijkt naar 
nevenfuncties, liggen er kansen om deze te kop-
pelen. Denk aan de beschikbaarheid van water 
voor landbouw en kansen voor ontwikkelingen 
op het gebied van ecologie, watertoerisme en 

‘De nevendoelstelling van dit 

onderzoek was om een 

spin-off voor andere 

functies in het gebied tot 

stand te brengen’
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cultuurhistorie.’ Enkele jaren later, in 2013, kreeg 
het project Waterkringloop Zeeuws-Vlaanderen 
een vervolg, toen tien partners het project voort-
zetten onder de naam ‘Robuust Watersysteem’. 
Twigt: ‘Enkele partners waren toen afgehaakt; deze 
partijen wilden hun waterprobleem op een andere 
manier oplossen of hadden andere prioriteiten. 
Tot nu toe hebben we echter onze open struc-
tuur behouden: als partijen kansen zien, kunnen 

ze zich bij ons aansluiten. Sinds 2015 werken 
we ook grensoverschrijdend met verschillende 
Vlaamse partijen samen aan dit project, zoals 
het Vlaams Kenniscentrum voor Water (Vlakwa), 
de Vlaamse Milieumaatschappij en de Vlaamse 
Landmaatschappij.  

Samen zelfvoorzienend
Volgens Twigt is het concept van het Robuust 
Watersysteem een onderdeel van de transitie die 
in onze maatschappij gaande is; een omslag in 
denken. ‘Ons watersysteem is een van onze vitale 
systemen. Als je kijkt naar het watersysteembeleid, 
dan is het gebruikelijk om vooral op een probleem-
oplossende manier te reageren op ontwikkelingen 
in de samenleving. Het initiatief ligt in veel geval-
len alleen bij de beheerder, die terughoudend is 
als het gaat om andere functies die binnen zijn 
domein liggen. Daardoor laten we grote kansen 
liggen.’ Het wordt voor de regio’s steeds belang-
rijker om in een circulaire economie in de eigen 
behoeften te voorzien, zegt Twigt. ‘Juist dan is het 
belangrijk om inzicht te krijgen in de systemen en 
kwaliteiten van de regio. Daarin zullen we proactief 
moeten handelen. Als we goed op ons netvlies 
hebben welke kwaliteiten en systemen onze regio’s 
bezitten, zijn we beter in staat om daar meerwaar-
de uit te halen. Door samen te werken, kunnen 
we het potentieel van de verschillende systemen 
op een duurzame manier benutten. Als je kijkt 

naar het ontwerpen en het ontwikkelen van een 
watersysteem, kun je je een aantal vragen stellen. 
Bijvoorbeeld: hoe kan ik mijn watersysteem zo ont-
wikkelen dat dit een optimale bijdrage kan leveren 
aan de vitaliteit van de regio? Daarvoor moeten we 
met onze regionale partners de krachten bundelen 
door kennis, expertise en middelen te delen.’ 

Nieuwe kansen
Het Robuust Watersysteem geeft invulling aan 

De jachthaven van Sas van Gent met op de achtergrond de industrie van Dow.

Wim Twigt

‘Er is voldoende water, 

alleen is dit niet altijd van 

goede kwaliteit en op het 

juiste moment 

beschikbaar’



15www.stad-en-groen.nl

ACHTERGROND

verschillende beleidsdoelstellingen: denk aan 
het Bestuursakkoord Water, de Kaderrichtlijn 
Water en Zeeland 2040. Daarnaast is de pilot voor 
Zeeuws-Vlaanderen vanwege het innovatieve 
karakter één van de vijf impactprojecten van 
het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie uit 
2015, een stimuleringsprogramma dat kennis en 
ervaring op het gebied van waterbeheer ontsluit. 
Twigt: ‘De mensen van het Deltaprogramma tonen 
interesse voor de vraag op welke manier we het 
watersysteem optimaal dienstbaar kunnen inrich-
ten, en hoe we ervoor kunnen zorgen dat het 
watersysteem naast de kerntaken ook nog opti-
maal dienstbaar kan zijn aan ecologie, landbouw, 
industrie, waterrecreatie, cultuurhistorie, landschap 
en transport. Als je op onze manier naar het water-
systeem kijkt, spreek je over hetzelfde watersy-
steem, maar dan krachtiger en inventiever. Door 
het systeem voor één doel te optimaliseren, kun je 
het ook voor andere functies verbeteren. 

Dit biedt nieuwe kansen.’ Daarnaast moet het 
watersysteem de komende jaren meer spin-off 
krijgen in de regio, ook met het oog op de klimaat-
verandering, zegt Twigt. ‘Op die manier kunnen we 
het systeem robuust maken. Dan wordt het van 
een probleemoplossend systeem een dienstbaar 
systeem, dat ons in staat stelt de potenties van het 
watersysteem voor alle functies te benutten.’
Van mono- naar multifunctioneel systeem
Twigt wil de vraag zelfs breder stellen, vertelt hij. 
‘We gaan naar een maatschappij waarin onze 
“monofunctionele systemen” steeds meer worden 
omgevormd tot “multifunctionele systemen”. Neem 
bijvoorbeeld onze wegen. Die zijn van oudsher 
monofunctioneel; ze zijn namelijk aangelegd om 
van A naar B te kunnen gaan. In deze tijd werken 
we aan wegen die ook water kunnen bergen, ener-
gie kunnen opwekken en in de toekomst waar-
schijnlijk energie kunnen leveren.’ 

Daarom is het Robuust Watersysteem zo’n mooi 
voorbeeldproject, benadrukt hij. ‘Puur omdat 
we onszelf de vraag hebben gesteld hoe we ons 
watersysteem kunnen omvormen tot een dienst-
baar systeem. Zo’n multifunctioneel systeem is 
dienstbaar aan alle functies in de maatschappij. 
Om een voorbeeld te noemen: wanneer je het ber-
gend vermogen substantieel vergroot, kunnen we 
het teveel aan water beter bergen en vasthouden. 
We hebben dan de beschikking over meer zoet 
water voor landbouw en industrie. Daardoor wordt 
de landbouw minder afhankelijk van bepaalde 
teelten in verband met de beperkingen van het 
brakke water. De landbouw wordt dus flexibeler 
en kan beter inspelen op nieuwe ontwikkelingen, 

waardoor nieuwe landbouwproducten ontstaan 
die vroeger moeilijker te telen waren.’ 

Attractiviteitswaarde
Vervolgens kun je de potentie tot zelfreinigend 
vermogen van het systeem benutten en ver-
beteren door de aanleg van brede natuur- en 
onderhoudsvriendelijke oevers, vertelt Twigt. ‘Daar 
kunnen de recreatie en het watertoerisme weer 
van profiteren, waarmee de attractiviteitswaarde 
van het gebied wordt vergroot. Een Robuust 
Watersysteem maakt het gebied dus vitaler én kan 
een bijdrage leveren aan de regionale economie, 
omdat allerlei functies zijdelings kunnen mee-
profiteren. Zo zijn er mooie combinaties mogelijk 
en krijgt het gebied een enorme boost.’ Op dit 
moment is urgentie het belangrijkst, vertelt hij. ‘We 
moeten nu meters maken om het systeem vorm te 
geven. De geschiedenis leert dat de noodzaak om 
door te pakken pas gevoeld wordt als er een ramp 
plaatsvindt. Dat is zeker in Zeeland iets wat we 
graag willen voorkomen.’ 

SeMANTiSCHe Wiki: eeN ONLiNe
 keNNiSbANk
Het project Robuust Watersysteem Zeeuws-
Vlaanderen heeft in 2015 een stimulerings-
bijdrage van het programma Ruimtelijke 
Adaptatie van het Deltaprogramma ontvan-
gen. Partner HZ University of Applied Sciences 
ontwikkelde daarmee een semantische wiki 
voor het Robuust Watersysteem. Met deze 
wiki, een online kennisbank, is het mogelijk 
om overeenkomsten te zoeken in de verza-
melde projectinformatie. Twigt: ‘De seman-
tische wiki legt zelf verbanden tussen infor-
matie uit verschillende beleidsdomeinen of 
projecten, maar heeft ook de potentie om in 
de toekomst uit wereldwijde informatiebron-
nen te putten. Het doel van de database is om 
vanuit verschillende functies te onderzoeken 
waar kansen liggen in relatie tot watersyste-
men. Waar ligt de meerwaarde voor deelne-
mende partijen en projecten? Er vindt een 
koppeling plaats tussen locatie, essentie van 
het project, omvang van het project en het 
jaar van uitvoering. Kortom: deze wiki geeft 
een unieke en innovatieve digitale invulling 
aan het (water)systeemdenken, waarbij ook 
eventuele beperkingen door menselijke fac-
toren worden weggenomen. Daarbij zijn we 
benieuwd naar zaken die we over het hoofd 
hebben gezien, en analyseren we de kennis 
om te bekijken of er nog inspirerende nieuwe 
verbindingen mogelijk zijn.’

Wim Twigt

‘Voor een vitaal 

watersysteem is het nodig 

dat we met onze regionale 

partners de krachten 

bundelen door het delen 

van kennis, expertise en 

middelen’
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De drijvende kracht achter het onderzoek ‘Goed 
groen is goud waard’ zijn de Urbanisten, die in 
opdracht van het ministerie van Infrastructuur 
en Milieu, het Planbureau voor de Leefomgeving 
en het College van Rijksadviseurs keken naar de 
waarde van zo’n groenblauwe infrastructuur. Het 
achterliggende idee van de studie is dat groen vele 
baten heeft – denk aan waterberging, (ver)koeling 
en luchtzuivering – maar dat deze nog te vaak het 
onderspit delven in het keuzeproces.  

De waarde van groen uitdrukken
De Atlas Natuurlijk Kapitaal (ANK) publiceerde 
onlangs twee kaarten: het ‘Stedelijk hitte-eilandef-
fect in Nederland' en ‘Verkoelend effect van groen 
en blauw', waarin te zien is waar in Nederland zich 
zogenoemde hitte-eilanden voordoen en welke 
groene en blauwe elementen de temperatuur 
temperen. Nuttige informatie voor partijen die 
zich bezighouden met bestemming en inrichting 
van de openbare ruimte. Maar daarmee ben je er 

nog niet.  Voor overheden is het van belang om de 
positieve effecten van groen (ecosysteemdiensten) 
ook te kunnen uitdrukken in een economische 
waarde; hetzelfde geldt voor private investeerders. 
Bovendien is het maar de vraag of lukraak wat 
bomen planten helpt. Natuurlijk is dit gechargeerd 
geformuleerd; overheden denken heus wel na 
voordat ze wat doen. Het is maar om te illustreren 
dat je effectiever te werk kunt gaan als je weet 
welk groen (en in welke hoeveelheid en combina-

een groenblauwe infrastructuur helpt anticiperen op klimaatverandering. Dat idee is vrijwel gemeengoed, maar integratie ervan in de ruimtelijke 

ordening is geen vanzelfsprekendheid. Dat is op zich niet verrassend: als een investeerder niet helder heeft wat zo’n aanpak hem oplevert, zullen 

esthetiek, praktisch gebruik en het kostenplaatje al snel leidend zijn en bungelt groen onderaan de prioriteitenlijst. een casus in Zwolle laat zien wat 

een andere benadering oplevert.  

Auteur: Kelly Kuenen

Leuk, extra boompjes en beekjes. 
Maar wat levert dat nu op? 
‘Goed groen is goud waard’ kwantificeert groenblauwe infrastructuur

De Hortensiastraat in Zwolle.
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ties) bijdraagt aan een klimaatbestendige stad. Met 
andere woorden: wat maakt een stad klimaatbe-
stendig?

Zwolle: het groen in kaart gebracht 
In de pilot werd allereerst het groen in Zwolle in 
kaart gebracht en werd er gekeken welke ecosy-
steemdiensten (zoals omschreven in het ANK) deze 
stukken groen hebben. Zo draagt een park meer 

bij aan koeling, maar minder aan waterberging dan 
een weide (zie afbeelding 1). De score in ecosy-
steemdiensten werd vertaald naar de totale mate 
waarin elke soort groen bijdraagt aan het ecosy-
steem. Hier werd een label ‘lage’, ‘medium’ of ‘hoge 
kwaliteit’ aan gehangen. In de laatste categorie val-
len onder meer volkstuinen, parken, weides, dun- 
en dichtbebost gebied en begraafplaatsen, met 
dicht bos als ecosysteemdienst nummer één. 

Zwolle: drie inrichtingen 
Een stad voorzien van alleen maar bos is lastig. 
Daarom werden drie modellen opgesteld, waarin 
delen die weinig bijdragen aan het ecosysteem op 
drie heel verschillende manieren worden omge-
vormd, rekening houdend met de thema’s klimaat-
adaptie, waterveiligheid, een gezonde stad en 
stedelijke groei binnen de gemeentelijke agenda. 
De baten werden vervolgens in kaart gebracht met 
de tool TEEB.stad. 

Zwolle Superspons
In dit eerste scenario wordt Zwolle als het ware één 
groot groenblauw netwerk. Het concept kenmerkt 
zich door bosgebieden langs wegen, sponsparken 

en bredere oevers. Verder worden alleen elektri-
sche voertuigen in het centrum toegelaten. Naast 
sponsparken is er in dit scenario veel ruimte weg-
gelegd voor bos.

Singelstad Zwolle
Het tweede concept gaat uit van een uitbreiding 
van de bestaande waterlopen en heeft daarmee 
een grote waterbergende functie. Hierin wordt ook 
het fietspadennetwerk uitgebreid, met een focus 
op routes langs het water. Dit model bevat veel 
rijke oevers, grasveldterrassen, wilde weides en 
speeltuinen, urban farms en nat bos.

Zwolle Randmeren
Het derde scenario richt zich op groen ten zuid-
oosten van de stad. Hier kan een grote waterplas 
worden aangelegd, inclusief ruige oevers, met 
een waterbufferende en recreatieve functie. Dit 
ontwerp kenmerkt zich naast de waterplas door 
de aanleg van bioswales in straten (vergelijkbaar 
met wadi’s), sportvelden met wilde randen, groen-
blauwe daken en wegen met wadi’s. 
Voor elk model werden vervolgens de baten in 
kaart gebracht. Hoewel de Urbanisten een slag om 

Aan de hand van de Atlas Natuurlijk Kapitaal werd in kaart gebracht welke ecosysteemdiensten Zwolse ‘soorten’ groen leveren. 

WAAROM NieT Teeb?
Waarom deze casus, als de TEEB-tool al 
bestaat, zullen sommige lezers zich afvragen. 
In hun onderzoek leggen de Urbanisten dit 
uit. In de TEEB wordt weinig onderscheid 
gemaakt tussen soorten groen. Daarnaast is 
de tool bruikbaar voor het ‘groen maken’ van 
grijs, maar de berekeningen worden lastiger 
als men een stukje groen van matige kwaliteit 
wil omvormen tot een hoogwaardiger stuk 
groen. In deze casus wordt als het ware de link 
gelegd tussen de TEEB en de Atlas Natuurlijk 
Kapitaal, die veel specifieker ingaat op groen.
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de arm houden als het gaat om exacte bedragen, 
zijn ze er zeker van dat elk model financiële baten 
oplevert op aspecten uit de TEEB-tool: gezond-
heidseffecten, sociale cohesie, recreatiewaarden, 
vermeden wateroverlast, vermindering van ener-
gieverbruik en waardetoename van vastgoed. Dit 

artikel leent zich niet om alle details uit de doeken 
te doen. Bovendien laten de Urbanisten de bereke-
ningen gepaard gaan met enkele kanttekeningen 
die hier dan óók aan bod zouden moeten komen. 
Om toch een tipje van de sluier te lichten van twee 
van de waarden: alle drie modellen zorgen naar 

schatting op jaarbasis voor miljoenen of meer 
besparing door waterlast te voorkomen, en de ver-
koelende werking van het groen levert tonnen op 
door energiebesparing. 

Conclusie 
In principe kan de bovenstaande aanpak in iedere 
stad worden uitgevoerd. De eerste stap bestaat uit 
het besef dat een integrale benadering van de ste-
delijke ruime kan helpen problemen in diezelfde 
ruimte tegen te gaan. Vervolgens is het belangrijk 
te erkennen dat groenblauwe infra méér is dan een 
‘een beetje ademruime in het stedelijk gebied’, stel-
len de Urbanisten. Een andere mindset dus.
In de laatste stap moet ook aandacht worden 
besteed aan de verschillende belangen, aangezien 
diegenen die profiteren van een groenblauwe 
structuur vaak niet de investeerders zijn. De 
Urbanisten zien daarbij een rol weggelegd voor 
lokale overheden. De mogelijkheid om de baten 
van groen te onderbouwen met economische 
argumenten, zal dat proces hopelijk vergemak-
kelijken.

Model Superspons Model Singelstad Zwolle Model Randmeren

be social 
Scan of ga naar:  

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6987
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Kant-en-klare techniek 
voor de vijver
AUGA en Esselink realiseren samen siervijver in Velp

In maart begon Hoveniersbedrijf Harry Esselink met de aanleg van een particuliere achtertuin in Velp. Een onderdeel van deze nieuwe tuin was de aan-

leg van een siervijver. AUGA bouwde voor deze vijver een techniekput, waarin alle techniek van de vijver verzameld is. Enkele maanden later blijkt dat 

deze werkwijze duidelijk zijn vruchten afgeworpen heeft.

Auteur: Nino Stuivenberg

Hoveniersbedrijf Harry Esselink uit de Gelderse 
plaats De Heurne is al ruim 40 jaar actief op het 
gebied van tuinaanleg en -onderhoud. Het bedrijf 
richt zich met name op de particuliere markt, waar 
het project in Velp dus een voorbeeld van is. Sinds 
een jaar of vijf werkt het hoveniersbedrijf actief 
samen met AUGA. Peter Kuiperij, als uitvoerder 
werkzaam bij Hoveniersbedrijf Harry Esselink, 
vertelt over het ontstaan van deze samenwerking: 
‘Bij de vorige leverancier hadden we regelmatig 
problemen met levering. Ik had bij AUGA al wat 
connecties en zodoende zijn we een aantal jaar 
geleden bij hen terechtgekomen.’

Service
In eerste instantie bouwde Esselink zelf putten 
voor vijvers, waarbij AUGA de componenten lever-
de. Toen AUGA vorig jaar besloot om de techniek-
putten volledig zelf te gaan bouwen, was Esselink 

er als de kippen bij om daar gebruik van te maken. 
Kuiperij licht toe: ‘Wanneer wij zelf de putten 
bouwen, krijgen we ze nooit zo strak in de grond 
als wanneer zij dat doen. Het oog wil ook wat. 
Bovendien is het gemak voor ons een stuk groter: 
we hoeven in principe alleen maar vier buizen aan 
te sluiten en de stekkers erin te doen. AUGA is in 
staat om de putten op maat te maken, en dat is in 
de praktijk heel belangrijk. Geen project is namelijk 
hetzelfde en de mogelijkheden zijn ook afhankelijk 
van het budget. Het begint allemaal met geld. Je 
kunt het zo gek maken als je zelf wilt.’
Een ander voordeel dat Kuiperij ziet, is de service 
die AUGA levert. ‘Zij leveren een kant-en-klare put, 
dus dat neemt bij ons een stuk verantwoordelijk-
heid weg. Wanneer er iets met de put zou zijn, 
dan hebben we iets om op terug te vallen: AUGA 
kan ons dan ondersteunen. Als ik op korte termijn 
een onderdeel nodig heb en dat vandaag aan ze 

doorgeef, kunnen ze dat bij wijze van spreken 
morgenochtend al afleveren. Voor klanten is dat in 
deze tijd heel belangrijk, want zij hebben niet altijd 
zin om te wachten.’ Esselink probeert bij klanten 
een zo compleet mogelijk pakket te leveren, liefst 
met het onderhoud na de aanleg erbij. Kuiperij legt 
uit: ‘Het onderhoud proberen we waar mogelijk in 
eigen handen te houden. Sommige klanten willen 
dat graag zelf doen, maar dat pakt niet altijd goed 
uit. Mensen willen vaak wel geld uitgeven aan de 
aanleg van de tuin, maar besparen vervolgens op 
het onderhoud. Dat is een afweging die je moet 
maken.’

Aanspreekpunt
Het aanspreekpunt vanuit AUGA bij dit project was 
Rob Overbekking. Overbekking vertelt over zijn 
rol bij het project: ‘Namens AUGA heb ik bij deze 
vijver het advies uitgebracht, de begeleiding ver-
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zorgd en zelf de technische put gebouwd.’ Op het 
moment van schrijven ligt de vijver net een paar 
maanden op zijn plaats. Voor Overbekking een 
mooie gelegenheid om te zien hoe de aangelegde 
techniekput en de vijver het er in de praktijk van 
afbrengen. De resultaten zijn goed, constateert hij. 
‘Deze vijver is twee meter diep, maar het water is 
zo kraakhelder dat je de bodem goed kunt zien. 
Daar doen we het voor.’
Het feit dat Overbekking de locatie al enige tijd 
niet bezocht heeft, is eigenlijk een goed teken, zo 
geeft hij aan. ‘Na de aanleg hoef ik hier in principe 
niet meer terug te komen. Mocht de uitvoerder, 
Esselink, echter tegen problemen aanlopen, dan 
kunnen ze ons altijd bellen. Ik fungeer als vast 
aanspreekpunt en op die manier proberen we 
voor een stukje extra service te zorgen. Als alles 
goed verloopt, is dat in principe niet nodig, maar 
de uitvoerder weet dat we voor ze klaarstaan.’ 
Een bezoek aan een afgerond project kan wat dat 
betreft mooi als leermoment dienen. De gebruiker 
vertelt over zijn ervaring en die feedback wordt 
vervolgens direct weer meegenomen in het pro-
ductieproces van de volgende put.

Bewuste keuze
De keuze om de techniekputten volledig zelf te 

gaan bouwen, is een bewuste geweest, zo legt 
Ton Fontijn van AUGA uit. ‘Wij bouwen de putten 
volledig zelf en met eigen componenten. Zo blijft 
de keten kort en dat zorgt voor duidelijkheid bij 
de opdrachtgever. Bij andere projecten maak je 
weleens mee dat er iets aan het systeem man-
keert, maar welke van de zes toeleveranciers is er 
dan aansprakelijk?’ Dat is volgens Fontijn mede 
te danken aan het feit dat de aanlegmarkt voor 
vijvers een vrije markt is. ‘Er zijn geen diploma’s 
voor nodig en in principe kan iedereen toetreden. 
Er komt echter heel wat bij kijken. Met de eigen 
techniekput houden wij de lijntjes kort. Bovendien: 
mocht er een keer iets gebeuren, dan krijg je geen 
discussie onder verschillende toeleveranciers.’ 
Aangezien AUGA alle componenten dus zelf fabri-
ceert, geeft het bedrijf een garantie van drie jaar 
op de putten. Fontijn: ‘Op de componenten zit 
wettelijk een garantie van twee jaar, maar voor het 
totaalpakket hebben we die met een jaar verlengd. 
Mocht er technisch iets mankeren aan de put, dan 
nemen wij de verantwoordelijkheid.’ Het oorspron-
kelijke plan van AUGA was om de techniekputten 
seriematig te gaan bouwen, maar Fontijn kwam 
er al snel achter dat dit in de praktijk niet mogelijk 
is. ‘Uiteindelijk is er toch maatwerk nodig en wil 
iedere klant iets anders. We leveren de putten van 
basic tot heel specialistisch. Onderhoudsvrije put-
ten bestaan niet, maar gemak in het onderhoud 
wel. Je merkt steeds meer dat mensen niet of 
nauwelijks zelf dingen willen uitvoeren. Daar willen 
wij op inspelen. Het idee van de techniekput is ook 
ontstaan door reacties uit de markt: we proberen 
waar mogelijk naar ervaringen uit de praktijk te 
luisteren.’ 

Tophoveniers
Het bijzondere aan de techniekput is dat alle com-
ponenten verzameld zijn buiten de vijver. Zo ligt 
de put in Velp op ongeveer een meter van de vijver 
af en is deze netjes weggewerkt in het groen van 

de tuin. De techniekput bij deze vijver bevat de 
aansluitingen voor twee grote pompen, evenals 
twee uv-lampen. Ook de beluchtingspomp is in 
de put aangesloten. De vijver beschikt over een 
zogenaamd downflow-filter. De pomp en de plan-
ten vormen samen de zuivering, wat een natuurlijk 
beeld geeft. Het water wordt door de pomp uitge-
zogen en stroomt vervolgens via drie retourleidin-
gen weer terug de vijver in.
De klant in Velp is in ieder geval erg gelukkig met 
zijn nieuwe tuin: ‘Van tevoren weet je niet goed 
wat je moet verwachten. Ik heb een schilderij 
laten maken om een idee te geven, maar het is 
altijd afwachten. Ik durf in dit geval wel te zeggen 
dat het prachtig uitgepakt heeft.’ Ook bij AUGA is 
men, weliswaar op een bescheiden Achterhoekse 
manier, toch wel trots. Fontijn: ‘Allemaal tevreden 
en een heldere vijver in een mooie tuin: wat wil-
len we nog meer? Ik ben blij dat Esselink van onze 
diensten gebruikmaakt; het zijn tophoveniers. Ik 
ben erg tevreden met onze samenwerking.’

ADVERTORIAL

Peter Kuiperij Ton Fontijn Rob Overbekking

Winkelskamp 13, 7255 PZ  Hengelo
+31 (0)575-468020,  info@AUGA.nl 

Dersenkamp 4, 7095 BS  De Heurne
+31 (0)543-461485, info@esselinkhoveniers.nl
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Vogeleiland Griend leeft weer
Griend is een beschermd eiland middenin de Waddenzee. Het is onbewoond en niet toegankelijk voor publiek, wat het aantrekkelijk maakt voor de 

tienduizenden broedvogels die er ieder jaar neerstrijken. Het voortbestaan van Griend werd na aanleg van de Afsluitdijk bedreigd. Stromingen ver-

anderden en het waterpeil werd steeds hoger. Om het afkalvende Griend te behouden, heeft Natuurmonumenten vorig jaar in samenwerking met 

Rijkswaterstaat grootschalige herstelmaatregelen uitgevoerd. Bij die werkzaamheden is er 200.000 kuub zand en 20.000 kuub schelpenmateriaal 

aangebracht in een brede vooroever. Een jaar later blijken water, wind en planten aan de slag te zijn gegaan met het zand en de schelpen. Daarbij zijn 

kleine duintjes en schelpenruggen ontstaan. De vogelpopulaties floreren weer. De hoop is nu dat het eiland voortaan zichzelf in stand kan houden.

Foto: Jasper Doest
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Joop Polfliet is manager gebiedsteams en stads-
beheer bij de gemeente Rotterdam. Vanuit de 
gemeente Rotterdam is hij tevens voorzitter van de 
Vereniging Modern Straatwerk (VMS). Deze vereni-
ging is het platform voor alle partners in de keten 
en staat voor maatschappelijk verantwoord straat-
werk. De VMS werkt aan een moderne, gezonde 
en duurzame bestratingbranche en zet zich in 
voor kwaliteitsverbetering van straattechnieken. 

Dit alles gebeurt met aandacht voor gezond-
heid en welzijn van de mens en respect voor de 
omgeving. Leden van de VSM hadden in 2016 een 
gesprek over de bestratingsmaterialen die nu nog 
steeds worden gebruikt. Het werd eens tijd voor 
wat anders. ‘Tegenwoordig mag straatwerk niet 
meer met de hand worden gelegd. Dat moet met 
een machine, omdat het fysiek te zwaar is’, vertelt 
Polfliet. ‘Maar de producten die we leggen – dus de 

stenen en de klinkers – zijn nog steeds uit de tijd 
dat ze met de hand gelegd werden. Een klinker is 
net groot genoeg om met de hand te pakken en 
een stoeptegel kun je ook goed tillen; deze materi-
alen zijn allemaal gebaseerd op wat een mens aan-
kan aan grootte en gewicht. Maar door het gebruik 
van machines ben je niet meer gebonden aan de 
beperkingen van de mens bij het ontwikkelen van 
producten.’ 

Straatstenen en klinkers worden allang niet meer met de hand gelegd, maar zijn nog steeds van hetzelfde formaat. De Vereniging Modern Straatwerk 

(VMS) wilde de traditie van deze formaten eens doorbreken. Studenten van de TU Delft werden uitgenodigd om een vernieuwende en optimale vorm 

van bestrating te ontwerpen voor de toekomst. Hieruit kwamen drie ontwerpen met potentie voort die de gemeente Rotterdam in ontwikkeling gaat 

nemen. 

Auteur: Sylvia de Witt

Verrassende bestratingsproducten 
vinden hun weg in Rotterdam
Innovatieproject met de faculteit industrieel ontwerpen van de TU Delft levert 
drie fantastische ontwerpen op



25www.stad-en-groen.nl

ACHTERGROND5 min. leestijd

In een bepaald stramien
Het leek de VMS een leuk idee om hier studenten 
van de TU Delft bij te betrekken, om de traditie van 
de formaten van deze producten te doorbreken. 
Hierdoor was de kans op iets innovatiefs groot. 
Want als de leden zelf iets zouden bedenken, zou-
den ze mogelijk blijven hangen in het bestaande. 
Een van hen opperde dat het dan misschien beter 
was om niet de studenten van de faculteit civiele 
techniek te vragen, maar die van de faculteit indu-
strieel ontwerpen. De studenten civiele techniek 
hebben immers docenten die allemaal uit de bran-
che komen en ook in een bepaald stramien zitten. 
‘Als we de faculteit industrieel ontwerpen zouden 
vragen, zouden die studenten aan de slag gaan 
zonder voorkennis. Deze studenten ontwikkelen 
vanuit een ontwerpfilosofie en niet zozeer vanuit 
een technische filosofie. Het leek deze faculteit een 
mooie opdracht in het kader van de BEP-opdracht 
(het bachelor-eindproject).’

Verrassende en interessante ideeën bij eerste 
analyse
Achttien studenten werden uitgenodigd om een 
vernieuwende en optimale vorm van bestrating 
te ontwerpen voor de toekomst. Verschillende 
mensen van de gemeente Rotterdam en de VMS 
gaven presentaties en daarnaast kregen de studen-
ten een demonstratie machinaal bestraten op de 
Noorder Kanaalweg. Bij terugkomst presenteerden 
de studenten een eerste analyse, waarbij al ver-
rassende en interessante ideeën zaten. Daarnaast 
hadden ze de mogelijkheid vragen te stellen, zodat 
ze verder konden met hun denkproces. In zo’n 
tien weken hebben de achttien studenten en de 
opdrachtgevers elkaar volgens Polfliet zo’n drie 
keer gezien. 

Bestrating kan voor of tegen je werken
‘We gaven ze ook mee: wanneer je kijkt naar een 
stad met veel plat oppervlak, heb je te maken met 

veel water dat op straat valt en afgevoerd moet 
worden. Doordat er steeds meer regen valt, leidt 
dit tot problemen. Anderzijds droogt de grond 
uit, omdat water almaar wordt afgevoerd naar het 
riool. Het natuurlijke proces is dat dit in de grond 
infiltreert en via het grondwater weer zijn weg 
vindt. Dit verstoor je in een stad. Ook de kabels 
en leidingen onder de straten leveren vaak pro-
blemen op. We vertelden de studenten dat een 
bestratingsproduct niet op zichzelf staat, maar deel 
uitmaakt van een systeem, een stukje stad. Mensen 
rijden eroverheen en het is ook bedoeld om de 
stad aantrekkelijker te maken. Een stad heeft dus 
een flink aantal uitdagingen, waarbij bestrating 
voor of tegen je kan werken. Daar moesten ze ook 
aan denken.’ Vooraf hadden de leden van VMS 
verwacht dat de achttien studenten ook met acht-
tien ontwerpen van verschillende stenen zouden 
komen. Dat bleek echter niet het geval; ze waren 
met allerlei onderdeeltjes van de vraagstelling aan 
de slag gegaan. Polfliet: ‘Uiteindelijk presenteerden 
zij hun eindproduct: achttien ontwerpen, waar 
slechts één steen bij zat. De rest bestond uit heel 
interessante producten waar we ook prettig door 
verrast werden.’

Buffertrottoirband
Een van deze producten was een buffertrottoir-
band. De ontwerper hiervan had het waterpro-
bleem als uitdaging genomen. Als een gemeente 
een straat laat aanleggen met als uitgangspunt 
dat het water moet infiltreren in de ondergrond, 
wordt dat vaak gerealiseerd met behulp van het 
bestratingsmateriaal zelf, dus tegels of klinkers. 
Dan zitten er ofwel uitsparingen in waar het water 
doorheen kan, of de tegels worden op een grotere 
afstand van elkaar gelegd. Dit zorgt echter vaak 
voor verzwakking van het bestratingsoppervlak, 
dus wegbeheerders zijn niet altijd even blij met dit 
soort oplossingen. Als er daarnaast ook nog een 
bredere strook tussen de verhardingen zit, groeit 
er ook meer onkruid, vertelt Polfliet. ‘Deze student 
had bedacht: waarom gebruiken we niet een ander 
onderdeel van de bestrating als afgiftepunt van 
het water naar de ondergrond? Hij nam de trottoir-
band, de zware betonnen band tussen de stoep en 
de rijweg, als uitgangspunt: als middel om water te 
bergen. Water dat zijdeling van de straat af vloeit, 
komt in die band terecht. Deze is hol van binnen 
en geeft via de zijkant water af aan de ondergrond.’

Tegel met extra functies
Het tweede product was een tegel. De student in 
kwestie had als uitgangspunt om bestratingsma-
terialen zo duurzaam mogelijk te produceren. Ze 

ging op zoek naar een vervanger voor cement als 
bindmiddel voor betonnen tegels, en kwam uit op 
geopolymeer, een bestaand product dat nog niet 
zo veel wordt toegepast. ‘Dit sprak ons wel aan, 
maar wat ons nog meer aansprak, waren de extra 
functies die zij deze tegel had gegeven. De tegel 
heeft vier uitsparingen, waar hij door vier grijpers 
van een machine kan worden opgepakt. De tegel 
kan dus machinaal goed opgepakt en verwerkt 
worden.’

Kabelgoot voor woonstraten
Het derde ontwerp betrof een goot voor kabels en 
leidingen. Deze goot is een doorontwikkeling van 
een bestaand product: een utility duct, een voorzie-
ning waarin je kabels onder de grond kunt leggen. 
‘In de toekomst willen kabelbedrijven en gemeen-
tes hiernaartoe’, meent Polfliet. ‘Als er graaf- of 
andere werkzaamheden zijn en de kabels liggen 
los in de ondergrond, dan ontstaat er veel schade. 
Dat kost miljarden in Nederland. Maar tot nu toe 
zijn deze utility ducts vrij prijzig in aanschaf en is 
het lastig om hiervoor een investering los te krij-
gen. Deze student heeft een kleine kabelgoot ont-
wikkeld die voor woonstraten geschikt is. Omdat 
de meeste straten in Nederland woonstraten zijn, 
is dit een goed idee. De kabelgoten die tot nu toe 
ontwikkeld zijn, zijn vrij groot en fors en alleen 
geschikt voor een hoofdstraat of een industrieter-
rein. De materialen die voor deze kabelgoot zijn 
gebruikt, zijn van gerecyclede kunststof. Ook had 
deze student een heel mooie aansluiting bedacht 
op het straatwerk dat erop ligt. Hierdoor is het een 
onderdeel van het straatwerk op zich. Dit sprak ons 
ook erg aan.’

Testversie in Robert Fruinstraat
De gemeente Rotterdam, die ook deel uitmaakt 
van VMS, ziet in alle drie producten veel potentie 
en wil ze in ontwikkeling nemen. Alle leden van 
VMS die hier iets in ziet, mogen meedoen.
‘Van de buffertrottoirband is nu een testversie 
geproduceerd. Dit jaar, of uiterlijk volgend jaar, 
wordt die in de Robert Fruinstraat in Rotterdam 
neergelegd. Dan gaan we zien of het echt werkt. 
De studenten hebben hun product geleverd en 
zijn nu officieel klaar. We hebben hen uitgenodigd 
om mee te denken bij de doorontwikkeling van de 
producten.’

Joop Polfliet
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Ruimte om in de 
bak te werken

Grootschalig 
in te voeren

Ruim 10x minder investering 
nodig dan huidige oplossingen

Efficiënt gebruik van 
ondergrondse ruimte

Verminderde hinder
en overlast

Wordt onder de stoep gelegd zodat de 
rijbaan open blijft

Kabels en leidingen zijn 
eenvoudig en snel te 
bereiken

Straatdelen
Ondergrondse ordening

Ward Seeger Bachelor Eind Project

in opdracht voor de Gemeente Rotterdam en de VMS
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Wie aan Rotterdam denkt, denkt vrijwel meteen 
aan de haven, de vele industriële ontwikkelin-
gen en het verkeer dat dagelijks af en aan rijdt 
om mensen en goederen af te leveren of weg 
te brengen. Maar Rotterdam is ook de stad van 
vele groene recreatievoorzieningen, parken, 
stadstuinen en singels. Daarnaast is het een stad 
met ontzettend veel ‘blauw’, zelfs al zouden we 
de Maas gemakshalve even buitensluiten. Dat 
‘groen’ en ‘blauw’ vergen de nodige aandacht, en 
Groenaannemingsbedrijf Punt is één van de aan-
nemingsbedrijven die de gemeente daarin bijstaat. 
Zo houden zij onder meer de straten onkruidvrij 
en maaien ze op verschillende plekken sport- en 

openbare velden. Daar kwam eind 2015 een extra 
verzoek bij. ‘Er werd ons gevraagd of we de oevers 
van de Kralingse Plas konden maaien’, zegt Matthijs 
Punt. ‘We deden op dat moment al wat slootwerk 
in opdracht van de gemeente, maar dit was van 
een andere orde. De walkanten zijn allemaal ecolo-
gische rietkragen, die wij alleen op aanwijzing ver-
wijderen, maar de hele plas meet zo’n 70 hectare.’ 
Het Hoogheemraadschap dat verantwoordelijk 
was voor de Kralingse Plas stond er echter op dat 
het maaiwerk werd gedaan met een maaiverzamel-
boot. Over een dergelijke boot hadden ze bij Punt 
op dat moment geen beschikking. 

Doe-het-zelfaanpak
Dat weerhield Punt er niet van om zich in een 
oplossing te verdiepen. ‘Er zijn prachtige boten 
op de markt die de werkzaamheden goed zouden 
kunnen doen. Absoluut superspul, maar tevens erg 
prijzig. Daarmee zou het wel erg duur worden om 
de klus te klaren.’ De aanschaf van zo’n boot was 
voor Punt geen optie. ‘Investeren in zo’n boot zou 
betekenen dat we hem daarna continu zouden 
moeten inzetten om de investering terug te ver-
dienen. Dat leek ons niet mogelijk. Ook het even-
tueel doorverhuren van de boot vonden wij geen 
optie. Wij zijn een aannemingsbedrijf en geen 
verhuurbedrijf’, aldus Punt. Wel zag hij een andere 

Het investeren in specifieke technologie om een enkele keer per jaar de walkanten te onderhouden, kan een forse aderlating voor mening aannemer 

zijn wanneer de technologie slechts incidenteel wordt ingezet. Maar wie creatief denkt, kan een heel eind komen, zo bedacht men bij Groenaanne-

mingsbedrijf Punt in Rotterdam. 

Auteur: Guy Oldenkotte

Effectiviteit voorop 
Aannemingsbedrijf Punt bouwt ponton om tot maaiboot 

De Hortensiastraat in Zwolle.
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mogelijkheid. ‘We deden al wat met afgedankte 
NAVO-pontons, waardoor het idee ontstond om 
deze in te zetten.’ De oude pontons hadden vol-
gens Punt een groot voordeel. ‘Die kunnen we 
zelf vervoeren, én op een vrachtwagen, wat flexi-
beler is dan een dieplader.’ In samenwerking met 
Groenveldt Grijpers uit Groot-Ammers werd zo’n 
ponton voorzien van de benodigde voorzieningen. 
‘We hebben op de ponton een cabine en een 
opvangbak geplaatst. Daarnaast hebben we een 
speciaal knipmes gekocht, dat we aan de ponton 
hebben laten bevestigen. Met dat mes kunnen we 
tot anderhalve meter onder water knippen, waarna 
datgene wat we hebben geknipt, wordt afgevoerd.’ 

Optimale investering
Dat Punt de ponton nu ook in de zomer kan 
inzetten, komt hem goed uit. ‘Tot dusver werd de 
ponton vooral in de winter gebruikt. Maar omdat 
de maaiperiode van 15 juni tot 1 november loopt, 
kunnen we hem nu het hele jaar door inzetten.’ 
Hoewel het gehele ontwerp niet lijkt op de vele 

Groenaannemingsbedrijf Punt meent veelzijdiger en goedkoper te kunnen werken dankzij de ponton.

Pontons zoals bij Groenaannemingsbedrijf Punt laten zich eenvoudig vervoeren.
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SPECIAL MAAIBOTEN4 min. leestijd

verschillende maaiboten die verkrijgbaar zijn, 
beschouwt Punt het als even effectief. ‘Wij halen 
een snelheid van zo’n 3 kilometer per uur. Het kost 
misschien wat meer tijd om alles aan te voeren en 
op te bouwen, maar daar staat tegenover dat we 
geen dieplader met telekraan hoeven te huren.’ 
Punt bouwde de boot op in samenwerking met 
Groeneveldt Grijpers. ‘Wij werken al langer met hen 
samen en hun filosofie spreekt ons enorm aan. Zij 
zien dit soort projecten echt als een uitdaging die 
ze graag willen aangaan.’ 

Volgens Thijs Sterk van Groeneveldt Grijpers kun-
nen zij vrijwel elk project aan. ‘Wij ontwikkelen al 
sinds 2000 allerlei werktuigen met hydraulische 
grijpers, en alle tekeningen die sindsdien zijn 
gemaakt, zijn opgeslagen in ons computersysteem. 
Vaak zit er een tekening tussen die als basis kan 
dienen om bij nieuwe projecten op voort te bor-
duren’, zo legt hij uit. De machinebouwer beschikt 
over een ruime ervaring met materiaal voor met 
name de bosbouw. ‘Maar we doen ook veel in 
andere sectoren, zoals overslag en infra. En dan 
hebben we nog een tak die zich specialiseert in het 
realiseren van zogenaamde specials: werktuigen 

op basis van ideeën van de gebruiker.’ Een daar-
van was dus het idee van Matthijs Punt. ‘We zijn 
in februari vorig jaar begonnen met een schets, 
die we aan de technici van Groenveldt Grijpers 
hebben voorgelegd. Die kwamen met een aantal 
tegenvoorstellen, omdat vooral de besturing in ons 
ontwerp wat te simplistisch was.’ Thijs Sterk wijst 
erop dat bij dat verder uitdenken ook rekening 
gehouden moet worden met wettelijke eisen en 
bepalingen, iets waar de bedenkers niet altijd aan 
denken. ‘Uiteindelijk voldoen alle machines en 
apparaten die wij uitleveren aan de CE-norm en 
alle andere normen die van toepassing zijn.’ 

Het blijft mensenwerk
Uiteindelijk is de boot sinds vorig najaar in dienst. 
‘We hebben standaard twee mensen op de boot. 
De schipper knipt de walkant, terwijl de tweede 
persoon een oogje in het zeil houdt. Die kan even-
tueel de vis verwijderen die met het knipsel uit het 
water wordt gehaald, om deze daarna terug te zet-
ten.’ De ponton oogt anders dan de maaiboten die 
speciaal ontworpen zijn voor de toepassing. Maar 
qua functionaliteit doet de ponton van aanne-
mingsbedrijf Groen niet onder voor zijn concurren-
ten. ‘Het basisidee is hetzelfde’, zegt Punt daarover. 
Speciale maaiboten blijven nog altijd een voor 

de hand liggende oplossing. Maar iemand voor 
wie zo’n investering net wat te veel is, die creatief 
nadenkt en aanspraak maakt op wat Hollandse 
koopmansgeest, die kan zelf ook een heel eind 
komen.

CONTINU INNOVATIEF BEzIG
Innovatie zit de gebroeders Punt blijkbaar in 
het bloed en heeft in het verleden tot 
diverse prijzen geleid. 
Zo werd de aannemer door de jury van één 
van die prijzen beoordeeld als ‘een absolute 
specialist in een bijzondere branche. Zij 
onderscheidt zich door haar grote knowhow 
en zeer grote mate van maatschappelijk 
bewustzijn. Innovatie is het sleutelwoord bij 
Punt. Zij is continu bezig om haar service en 
producten te verbeteren en optimaal te laten 
aansluiten op de wensen van haar klanten. 
Die kennen het bedrijf inmiddels als een 
betrouwbare partner, die probeert hen zo 
goed mogelijk te adviseren en van dienst te 
zijn en zo goed mogelijk geheel te ontzor-
gen. Punt is zonder meer een vooraanstaand 
bedrijf, dat in de loop der tijd een opmer-
kelijke positie heeft opgebouwd. Absoluut 
een toonaangevend en vernieuwend 
bedrijf op het gebied van groenonderhoud. 
Gedrevenheid, passie, innovatievermogen, 
durf en visie, plus honderd procent focus 
op de klant maken van Punt een absolute 
topper in haar wereld.’ Matthijs Punt blijft er 
nuchter onder. ‘We steken onze nek uit, maar 
hebben wel die Rotterdamse mentaliteit: niet 
lullen, maar poetsen!’

Het waterschap stelde als voorwaarde dat al het maaisel direct verzameld wordt.

Bastiaan Punt
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Waterwaaier en ongelijkbladig vederkruid: deze planten sieren menige vijver en menig aquarium en voorzien het water van zuurstof, maar zijn 

tegelijkertijd druk bezig om de Nederlandse watergangen te verstikken. De gemeente Houten en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden hebben 

de afgelopen vier jaar samengewerkt om de invasieve exoot ongelijkbladig vederkruid te verwijderen uit hun wateren met de hydroventuritechniek: 

een hogedrukstraal onder water.

Auteur: Santi Raats

Gooi je exoot niet in 
de sloot!
Gemeente Houten en waterschap werken samen bij 
exotische-waterplantbestrijding: ‘Het heeft geen zin om je water 
schoon te houden als je buurman dat niét doet’
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12 min. leestijd

Invasieve exoot
Als gevolg van de handel in exotische aquarium- 
en vijverplanten zijn exoten met name vanuit 
Amerika overgewaaid. Door de uitzet van vis-
sen samen met aquarium- en vijverplanten in 
openbaar water – bijvoorbeeld door mensen die 
met vakantie gaan – zijn exotische planten zich 
sterk gaan verspreiden. Vanaf medio jaren tachtig 
worden exotische waterplanten in Nederlandse 
wateren waargenomen, niet alleen waterwaaier en 
ongelijkbladig vederkruid, maar ook grote water-
navel, watersla, waterhyacint enzovoort. Inmiddels 
komen de exoten door heel Nederland voor. 
Op veel plaatsen gedraagt een aantal van deze 
exotische soorten zich invasief ten opzichte van 
inheemse waterplanten en zijn watergangen com-
pleet overwoekerd. De exoten zijn tevens slecht 
voor de biodiversiteit in het water en kunnen de 
aan- en afvoer van water naar andere watersyste-
men ernstig belemmeren. Vooral waterschappen 

zijn zoekende naar een geschikte manier om deze 
exoten te bestrijden.

Gemeente Houten en waterschap
De gemeente Houten en Hoogheemraadschap de 
Stichtse Rijnlanden hebben de afgelopen jaren 
vooral last van ongelijkbladig vederkruidwater-
waaier, en het waterschap tevens van de oever-
plant grote waternavel. 
Nico de Bruijn, ecoloog van het waterschap: ‘In het 
landelijk gebied zie je vaak dat grote waternavel 
het meest voorkomt; ongelijkbladig vederkruid en 
waterwaaier komen vaak voor in grote biomassa’s. 
Zo ook hier in de omgeving. Vanaf 2007 wisten 
we dat de exoot ongelijkbladig vederkruid in de 
kern van Houten voorkwam, maar er was nog geen 
sprake van overlast. De kennis over de negatieve 
effecten van deze soort was nog niet echt aanwe-
zig in Nederland. Vanaf 2010 kwamen er klachten 
binnen.’ 

In 2012 vond er in een grote waterpartij vlak bij 
het Van der Valk-hotel aan de rondweg in Houten 
een explosie van ongelijkbladig vederkruidgroei 
plaats. Bewoners en bedrijven klaagden en zelfs 
op bestuurlijk niveau werden er vragen gesteld. 
De gemeente Houten en het waterschap sloegen 
direct de handen ineen. Dat ging relatief gemak-
kelijk, omdat er al een intensieve overlegstructuur 
bestond tussen beide partijen over het baggeren 
van de watergangen. Dennis van de Waardt, 
gebiedsmanager Kromme Rijn: ‘We beseften na de 
exotenexplosie in 2012 dat we een gezamenlijk 

probleem hebben. Grofweg gezegd vallen alle 
watergangen binnen de rondweg onder de ver-
antwoordelijkheid van de gemeente en de grote 
af- en aanvoerende watergangen daarbuiten onder 
onze verantwoordelijkheid, maar we hebben niet 
precies berekend hoeveel vierkante meter aan 
wateroppervlakte dat is. Die cijfers zijn van onder-
geschikt belang.’

Gemeentebeheerder Henry Blitterswijk, die als 
penvoerder de aanbesteding van het meerjaren-
project heeft verzorgd, legt uit dat het probleem 
groter is dan de waterpartij aan de rondweg. ‘Er 
vindt op grote schaal een explosieve groei plaats 
van de exotische waterplant ongelijkbladig veder-
kruid. Veel vijvers en watergangen in Houten zijn 
volledig dichtgegroeid. De waterplanten verdrin-
gen inheemse flora en fauna, zorgen voor water-
overlast, stankoverlast en klachten van bewoners 
door een beeldkwaliteit lager dan niveau D. Ze 
verstoppen duikers, stuwen en gemalen, brengen 
vissoorten in de problemen en zorgen met hun 
dichte plantendek voor een slechte bevisbaarheid. 
We kregen dan ook veel klachten van Sportvisserij 
Nederland over beperkte vismogelijkheden en een 
verlaagde visstand. De planten zitten weliswaar in 
het watersysteem van de gemeente, maar vanuit 
kwaliteitsoogpunt en omdat de exoot zich zo snel 
vermeerdert en uitzaait naar het hoofdwatersy-
steem van het waterschap, is er een duidelijk geza-
menlijk belang. Daarom pakken het Waterschap 
en de gemeente Houten de bestrijding van de 
exotisch waterplanten gezamenlijk op, op organi-

Zo zag de vijver bij het Van der Valk-hotel aan de rondweg in Houten eruit in 2012: een explosie van ongelijkbladig vederkruid.

Links ecoloog Nico de Bruijn, rechts gebiedsmanager 

Dennis van de Waardt, beiden werkzaam bij 

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden.
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satorisch én financieel gebied. De kosten worden 
letterlijk in tweeën gedeeld.’

Het exotenprobleem is zo groot dat het gefaseerd 
moet worden aangepakt. Blitterswijk: ‘Bestrijding 
in één jaar was onmogelijk. Maar goed beheer is 
voor mij ook goed vooruitdenken, vandaar dat we 
de bestrijding in een periode van vier jaar hebben 
aangepakt. We zitten nu in de laatste fase; dat is de 
hergroeibestrijding in stedelijk gebied.’

Blitterswijk is van mening dat gemeenten een 
duidelijke taak hebben. ‘Gemeenten moeten 
onderzoeken of ze een probleem hebben met 
exotische waterplanten, en zo ja, ervoor zorgen 
dat die waterplanten in gemeentewateren zich 
niet verspreiden naar omliggende watergebieden. 
Daarnaast moeten ze de probleemwateren binnen 
de gemeente schoonmaken en -houden. Misschien 
realiseren inwoners zich niet dat een wildgroei van 
exoten op termijn voor gigantische overlast zorgt, 
maar daarover moet je hen als gemeente voorlich-
ten. Je bent er als gemeente voor de inwoners en 
daar horen gezonde wateren bij.’

Beheermaatregelen door de jaren heen
Tot 2013 onderhielden het waterschap en de 
gemeente Houten de watergangen met het onge-
lijkbladige vederkruid op reguliere wijze, volgens 
Van de Waardt en De Bruijn. De waterplanten 
werden verwijderd met een kraan met maaikorf 
of met een maaiboot en afgevoerd. De Bruijn: 
‘Het nadeel daarvan is dat de waterplanten alleen 
aan de bovenkant losgemaaid worden, maar de 
wortels blijven staan. Bovendien is dit eigenlijk een 
stekproces, waarbij de losgeraakte plantendelen 
kunnen uitgroeien tot nieuwe plantjes en elders 
nieuwe populaties kunnen vormen. Dit stekproces 
kan ook nog eens worden gevoed doordat de 
maaikorf per ongeluk restjes exotische waterplant 
meeneemt naar een ander stuk water, waardoor ze 
zich verder verspreiden.’
Verder heeft het waterschap voor de bestrijding 
van ongelijkbladig vederkruid een korte pilot 
gedraaid met beschaduwing van ondiepe gedeel-
ten van watergangen, door het bedekken van de 
waterbodem met een jute doek. Maar dat had 
niet het gewenste effect. ‘De effectiviteit van deze 
ingreep bleek beperkt en mensen in de omgeving 
vonden de jute doeken niet netjes ogen. Ook was 
het effect van de jute doeken op de daar voor-
komende amfibieën niet duidelijk’, vertelt Van de 
Waardt. 

Hydroventuri
Sinds de samenwerking tussen de gemeente 
Houten en het waterschap in 2013 wordt de 
hydroventuritechniek toegepast in de strijd tegen 
invasieve exotische waterplanten. Baggerbedrijf 
Verduijn BV uit Kamerik heeft deze techniek in 
2006 ontwikkeld: via een spuitbus verlaat een 
hogedrukwaterstraal door een arm de boot met 
aandrijving en ondiepe schroef. Aan het einde van 
de buis zit een mondstuk, waarmee de waterplant 
met wortel en al uit de grond wordt gespoeld door 
de waterdruk. ‘Door de jaren heen hebben we aan 

het systeem gesleuteld’, vertelt Marcel de Roos, 
directeur en eigenaar van Verduijn. ‘Nu kunnen we 
de spuitkop verfijnder afstellen, omdat er bijvoor-
beeld bij kleibodems meer water nodig is om de 
planten los te woelen, maar ook weer niet te veel, 
waardoor de waterplanten zouden fragmenteren. 
Ook kunnen we de boot nu beter ombouwen, 
zodat hij van september tot mei kan dienen als 
baggerboot.’
De eerste proef met hydroventuri in Nederland 
vond in 2009 plaats in Loosdrecht, waar de inva-
sieve exotische planten voor overlast zorgden voor 

zOEKTOCHT NAAR OPlOSSING
Invasieve exoten zijn wereldwijd een eco-
logisch probleem. Waterbeheerders zoeken 
naar een manier waarop men de planten het 
beste kan verwijderen. In Noord-Amerika en 
Australië, waar deze waterplanten van oor-
sprong voorkomen, werden voorheen vaak 
herbiciden gebruikt om de snel woekerende 
planten te lijf te gaan, maar tegenwoordig 
verwijdert men de planten vooral mecha-
nisch met maaikorven of door te baggeren 
met een pomp. In sommige gevallen wordt 
ook beschaduwing toegepast, waarbij aan 
de oppervlakte van het water een scha-
duwmembraan wordt aangebracht en in 
enkele gevallen ook biologisch afbreekbare 
membranen op de bodem worden gelegd. 
Door het gebrek aan zonlicht sterven de 
waterplanten. In een enkel geval wordt 
een watergang drooggelegd en wordt de 
waterplant daarna mechanisch verwijderd. 
In Nederland wordt ook met deze methodes 
geëxperimenteerd.
In Nederland is er echter een afnametrend 
in het chemiegebruik en is de inzet van 
chemie in de wateren natuurlijk al helemaal 
taboe. Beheerders kiezen liever voor een 
verantwoord alternatief. Een nadeel van 
beschaduwing is dat alle flora en fauna onder 
water het loodje leggen door het gebrek aan 
zonlicht. Ook kan er geen scheepvaart plaats-
vinden. Men moet bij deze methode dan ook 
een ontheffing aanvragen op veel gebieden, 
onder meer op de Wet Natuurbescherming. 
Baggeren met pomp verwijdert eveneens 
andere flora en fauna, tenzij duikers onder 
water de pomp gericht sturen. Wanneer men 
mechanisch waterwaaier verwijdert, zullen 
plantenresten zich verspreiden door het 
water en even later elders nieuwe popula-
ties stichten. Drooglegging heeft als nadeel 
dat dit alleen goed mogelijk is als er geen 
vaarverkeer door de watergang komt en de 
watergang wisselende waterstanden kent.

Close-up ongelijkbladig vederkruid.

Gemeentebeheerder 

Blitterswijk: ‘Goed beheer is 

vooruitdenken’
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het watertoerisme. De pilot werd uitgevoerd door 
Verduijn. Een tweede loonbedrijf, Baars aannemerij 
en transport uit Nieuwland, bekwaamde zich ook 
al snel in de hydroventuritechniek. Na Loosdrecht 
volgden nog enkele andere proeven met hydro-
venturi in Nederland door beide aannemers, maar 
de techniek wordt nog steeds niet op grote schaal 
toegepast. ‘Het is een vrij kostbare techniek’, geeft 
Van de Waardt toe. ‘Maar onze inschatting is dat 
het over een langere periode goedkoper is, door-
dat de soort zich niet verder verspreidt en extra 
maaien in de toekomst beperkt blijft.’

Werking
Van de Waardt en De Bruijn nemen de redacteur 
van het vakblad mee naar de locatie waar aanne-
mer Baars (het waterschap werkt ook met Verduijn) 
bezig is om de rondwegsloot bij Houten te reini-
gen. Als we door het hoge gras komen aanlopen, 
is de hydroventuriboot van Baars honderd meter 
verderop in een slakkengang de watergang aan 
het schoonmaken. Op de oever staat een kraan 
met maaikorf. ‘Daarmee hebben we de oever 
vrijgemaakt van riet’, legt projectleider Casper 
Hijkoop van Baars uit. ‘De losgewoelde planten 
kunnen anders namelijk terechtkomen in het riet. 
Als ze daarin blijven hangen, kunnen er nieuwe 
populaties ontstaan. Nadat we het riet hebben 
losgetrokken, gaan we er dus met onze boot met 
rietbak langs om het rietdrijfvuil uit het water te 
vissen. Pas daarna gaan we met de hydroventuri-
boot aan de slag. Het vrijmaken van oevers is niet 
altijd nodig.’
Nadat de hydroventuriboot zichzelf heeft vast-

gestempeld aan de achterkant, beweegt de arm 
met daarin de spuitbuis zich heel langzaam van 
links naar rechts onder het wateroppervlak. Af en 
toe komt de spuitkop boven het oppervlak uit om 
zich van planten te ontdoen. Het is telkens een 
paar minuten wachten terwijl de boot zich enkele 
meters voortbeweegt. Projectuitvoerder Hijkoop: 
‘Hydroventuri is een heel arbeidsintensieve tech-
niek. Gemiddeld behandelen we 600 tot 800 vier-

kante meter per dag.’
‘Het moet ook niet te snel gaan’, voegt Van de 
Waardt toe, ‘want het moet wel goed gebeuren. 
We hebben er niets aan als de aannemer zegt dat 
de boot 1000 vierkante meter per dag kan doen, 
waarna de waterplanten het jaar erop massaal 
terugkomen.’
Als de hydroventuriboot langs is geweest, drij-
ven de waterplanten aan het oppervlak. Aan het 
einde van de dag gaat de aannemer met de boot 
met rietbak opnieuw de watergang door, om het 
drijfvuil te verzamelen. Dat moet dezelfde dag 
gebeuren, zodat de plantenresten niet kunnen 
wegdrijven naar andere wateren. Hijkoop van aan-
nemer Baars: ‘We verwijderen ook ongelijkbladig 
vederkruid op een andere locatie in Houten, nabij 
het Van der Valk-hotel. Omdat de watergang aan 
het einde een stuw bevat, hebben we daar een 
waterdoorlatend net geplaatst dat het drijfvuil 
opvangt. We vissen dit handmatig uit het water. De 
totale hoeveelheid verwijderde exotische water-
planten wordt aan het einde van de dag gestort bij 
de dichtstbijzijnde afvalverwerker.’

Na de behandeling laten de gemeente en het 
waterschap inspecteren of het werk goed is 
gedaan. In het geval van de watergangen bij de 
rondweg gebeurt dat door een snorkelaar van 
Bureau Waardenburg.

Henry Blitterswijk. Bron: Peter van Wieringen.

Nadat de hydroventuriboot zich aan de achterkant heeft vastgestempeld, beweegt de arm met daarin de spuitbuis zich heel 

langzaam van links naar rechts onder het wateroppervlak. 
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De hydroventurimethode wordt toegepast in de zomer en nazomer; dan hebben de waterplanten de meeste biomassa en drijfkracht. Vanaf het wateroppervlak worden ze met grijparm of korf 

uit het water gevist.

Af en toe komt de spuitkop boven het wateroppervlak uit om zich te ontdoen van planten.
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Effect
Volgens de betrokken partijen is hydroventuri 
veruit de effectiefste methode, in vergelijking met 
maaien of beschaduwen. Ecoloog De Bruijn: ‘Zoals 
ik al eerder aangaf, vormen de afgemaaide plan-
tendelen in het geval van maaien nieuwe stekken 
die elders opnieuw gaan groeien. Na het gebruik 
van de hydroventuri en een tot twee jaar nazorg 
is het afnamepercentage van exoten 90 tot 100 
procent.’ 
De Roos: ‘Ik zeg altijd dat 95 procent van de inva-
sieve exotische waterplanten is verdwenen nadat 
we met hydroventuri zijn langs geweest. Het jaar 
erop moeten we nog enkele plukken verwijderen 
die we over het hoofd hebben gezien of die zijn 
teruggegroeid, en twee jaar later gaan we nog een 
keer langs. Daarna is alles verdwenen, en dan blijft 
het ook weg.’

Niet selectief
Hydroventuri is niet selectief, volgens zowel 
Verduijn als Baars. Ook wordt er van tevoren niet 
nauwgezet geïnventariseerd. ‘Inheemse planten-
soorten verdwijnen ook wanneer we op die plek 
invasieve exoten weghalen’, zegt projectuitvoerder 
Hijkoop. Door het spuiten van water met hoge 
druk wordt de sliblaag op de bodem van water-
gangen flink omgewoeld. Dat is ook niet prettig 
voor vissen en amfibieën. ‘Vaak zien we dat de 
invasieve exoten de inheemse planten en dieren 
hebben weggeconcurreerd. Vooral nauwe water-
gangen tonen weinig variëteit meer qua flora en 
fauna, vooral omdat die exoten alle zuurstof aan 
het water onttrekken.’ Ecoloog De Bruijn heeft 

echter in de praktijk waargenomen dat inheemse 
planten en dieren in de jaren na de hydroventuri-
behandeling weer geleidelijk terugkeren. Marcel 
de Roos van aannemer Verduijn: ‘Het verwijderen 
van exoten op deze manier is noodzaak; anders 
gaan de inheemse flora en fauna dood als gevolg 
van de overwoekering door exoten.’

Afspraken
Blitterswijk: ‘Vanuit het waterschap is er begelei-
ding door een ecoloog, maar er is ook een ecoloog 
namens de aannemer betrokken bij het werk. De 
aannemer is daarnaast verplicht om een logboek 
van zijn werkzaamheden bij te houden. We hebben 
bepaalde afspraken gemaakt. In het broedseizoen 
mogen de oevers niet vrijgemaaid worden. Er 
wordt vanaf een gesloten stuk naar een open stuk 
toegewerkt, zodat de vissen niet opgesloten raken. 
Wanneer er vissen door het troebele water boven-
komen om lucht te happen, wordt de spuitkop 
uit het water gehaald. Dan laten we het water een 
poosje als een fontein spuiten, zodat er meer zuur-
stof in het water terechtkomt voor die vissen.’
In een groot wateroppervlak in Hardinxveld-
Giessendam waar Verduijn invasieve exoten met 
de hydroventuritechniek heeft bestreden, werd wel 
een inventarisatie gehouden. Scuba-duikers met 
plantenkennis van Bureau Waardenburg hadden 
daar van tevoren geïnventariseerd waar de inva-

sieve exoten stonden, door aan de contactlijn te 
trekken wanneer ze die tegenkwamen. Op de boot 
werden de coördinaten in een gps-systeem inge-
voerd. Daardoor wist aannemer Verduijn tijdens 
het werk waar hij moest zijn. ‘Het haardgebied was 
enkele honderden meters lang; daar hebben we 
alles weggehaald. Eromheen hebben we minder 
intensief verwijderd. Losse plantplukken hebben 
we ook handmatig verwijderd.’

Bestrijding in groeiseizoen
De gemeente Houten en waterschap 
Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden kiezen 
er bewust voor om hydroventuri toe te passen in 
de zomer en nazomer. Dan hebben de exotische 
waterplanten de meeste biomassa en drijfkracht, 
zodat ze voldoende aan het wateroppervlak 
verschijnen zodra de wortels uit de bodem zijn 
gespoeld. Hierna kunnen ze makkelijk met grijp-
arm of korf uit het water worden gevist. De Roos 
van aannemer Verduijn: ‘We starten de werkzaam-
heden met hydroventuri vanaf mei, afhankelijk van 
de watertemperatuur. De waterplanten beginnen 
goed te groeien vanaf een watertemperatuur van 
15 graden Celsius. Pas als ze volgroeid zijn, komen 
ze met hun wortelpakket los uit de sliblaag. Er blij-
ven dan geen resten achter.’ 

Aan het einde van de dag wordt het drijfvuil verzameld met de boot met rietbak. Dat moet dezelfde dag gebeuren, zodat de 

plantenresten niet kunnen wegdrijven naar andere wateren.

‘Gemeenten zijn er voor de 

burger en daar horen

schone, gezonde

watergangen bij’
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Communicatie
De communicatie is erg belangrijk, volgens alle 
partijen die betrokken zijn bij de hydroventurime-
thode. ‘Het water wordt tijdelijk troebel; passanten 
vragen zich af of het goed is wat de aannemer aan 
het doen is’, legt Blitterswijk uit. ‘Of ze snappen niet 
waarom we de planten verwijderen; ze denken 
dat al het groen in het water meerwaarde heeft. 
De gemeente Houten geeft samen met het water-
schap voorlichting aan bewoners over het gooien 
van waterplanten in de gft-bak in plaats van in 
vijvers en sloten.’

Beter voorkomen dan genezen
Om verspreiding van invasieve exotische water-
planten te voorkomen, plaatsen beheerders in 
Amerika en Australië barrièregordijnen in water-
delen waar geen scheepvaart doorheen komt. Van 
de Waardt vertelt dat het waterschap om die reden 

op sommige benedenstrooms gelegen waterdelen 
roosters geplaatst heeft: ‘Roosters zijn bereikbaar 
en goed schoon te houden.’

Kosten hydroventuri
De kosten van de methode hangen af van het 
aantal werkuren dat gemaakt wordt. De Roos: 
‘Ondiepe watergangen zonder obstakels zijn rela-
tief snel opgeschoond. Bij diepe en heel brede 
wateren duurt dat langer. Ook hangt de tijdsduur 
af van de bodemsoort. Zand is makkelijk los te 
spoelen, klei en veen minder makkelijk.’ 

Om een offerte te kunnen maken, nemen beide 
loonbedrijven bodemmonsters en zeven ze de 
bodem. Zo kunnen ze inschatten hoeveel werk het 
is om de schadelijke waterplanten te verwijderen. 
De loonbedrijven Verduijn en Baars geven aan dat 
ze zo’n 600 tot 800 vierkante meter per dag aan 
wateroppervlakte kunnen behandelen. Bij diepere 
wateren met obstakels lukt het vaak niet om meer 
dan 300 vierkante meter per dag schoon te maken. 
Bij grote wateren of onderdelen van een open 
watersysteem is vaak sprake van bijkomende kos-
ten, bijvoorbeeld voor een onderwaterinventarisa-
tie en het plaatsen van netten tijdens het werk ter 
preventie van verspreiding van de waterplanten. 
Dan kunnen de kosten van hydroventuri oplopen 
van 20.000 euro tot 50.000 euro per hectare. Van 
de Waardt en De Bruijn vertellen dat het water-
schap en de gemeente Houten gezamenlijk ca. 
100.000 euro per jaar kwijt zijn aan de hydroven-
turimethode; dat is dus 50.000 euro per deelne-
mende partij.

Ecoloog De Bruijn: ‘Het nadeel van de maaikorf is dat deze per ongeluk restjes exotische waterplant kan meenemen naar een 

ander stuk water, waardoor de plant zich verder verspreidt.’

Pictogram dat wordt ingezet bij de communicatie door de 

gemeente en het waterschap: ‘Exoot niet in de sloot!’

‘Vaak zien we dat de

 invasieve exoten 

de inheemse planten en 

dieren hebben 

weggeconcurreerd’
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Blitterswijk: ‘Voorheen zat het schoonhouden van 
de watergangen met de maaiboot in een UAV 
GC-bestek, samen met het maaien van gras in de 
gemeente. Maar als je ziet hoeveel alleen al de 
maaiboot kost, dan is de inzet van de hydroventu-
ritechniek zo’n 40.000 euro per jaar duurder dan 
het reguliere budget voor het schoonmaken van 
de watergangen.’

De Bruijn: ‘Het waterschap en de gemeente Houten 
zijn erg blij om organisatorisch samen te kunnen 
optrekken, maar dus ook vanuit het kostenoog-
punt.’

Samenwerking van primair belang
Volgens De Bruijn, die onlangs een symposium 
bezocht waar onder meer overheden en water-
schappen samenkwamen om te spreken over de 
bestrijding van exoten, zijn er niet veel gemeenten 
actief bezig met exotische-waterplantbestrijding. 
Blitterswijk beaamt dat: ‘Ik ken nog geen enkele 
gemeente die de bestrijding van invasieve exoti-
sche waterplanten met het waterschap oppakt.’
De Bruijn: ‘Sinds januari 2017 heeft het Rijk de 
provincies verantwoordelijk gemaakt voor het 
geven van sturing aan de bestrijding van exotische 
invasieve flora- en faunasoorten. Maar dit wordt 
door de provincies nog niet goed opgepakt; er is 
nog geen enkele visie verschenen en dus is het 
nog volstrekt onduidelijk wie welke verantwoor-
delijkheid draagt of hoe men te werk moet gaan. 
Door het gebrek aan provinciaal beleid hebben 
waterschappen niets om op terug te vallen. Zij 
kunnen gemeenten en andere waterschappen nog 
niet wijzen op de gezamenlijke verantwoordelijk-

heid voor een oplossing; want zeker bij exotische 
waterplanten geldt dat het weinig zin heeft om je 
water schoon te houden als je buurman dat niét 
doet. Nu zie je soms dat waterschappen op eigen 
houtje aan het pionieren zijn om te zien wat het 
beste werkt.’

Ieder voor zich
Je zou denken dat waterschappen, primair begaan 
met de waterkwaliteit, proactief zijn bij het zoe-
ken naar een oplossing voor invasieve exotische 
waterplanten. Dat is in principe ook zo, volgens De 
Bruijn. ‘Maar hoewel de bezorgde waterschappen 
het probleem aankaarten binnen de landelijke 
werkgroep Plaagsoorten, is er nog geen algehele 
consensus over een geschikte oplossing. Alle 
waterschappen zien de problematiek, maar de 
oplossingen zijn soms nog verschillend en het ene 
waterschap zet hiervoor meer tijd, mensen en geld 
in dan het andere.’

Van de Waardt voegt toe: ‘Waterschappen die niet 
nu al investeren in een oplossing, kunnen later 
een groot probleem krijgen. Want hoe langer het 
probleem aanhoudt, hoe groter het wordt. Duikers 
en gemalen raken verstopt, vaarverkeer wordt 
gehinderd, de ecologie van de sloten wordt sterk 
aangetast. Het wordt dan steeds duurder om het 
probleem op te lossen.’ 

Beheersen in plaats van laten verwijderen
Gelukkig is de handel in ongelijkbladig vederkruid 
inmiddels verboden. ‘De handel in waterwaaier 
was al eerder op de Europese verbodlijst gekomen, 
maar er is nog een overgangsperiode van kracht 

van maximaal twee jaar’, weet De Bruijn te vertel-
len. ‘Toch zal met deze handelsverboden het pro-
bleem niet ineens overwaaien. Want de exoten die 
mensen al hebben aangeschaft, blijven voorlopig 
nog wel even staan in de vijvers en aquariums. 
Mensen zullen het plantenoverschot uit hun vijvers 
en aquariums mogelijk nog een hele poos in de 
openbare wateren blijven gooien. Daarom zetten 
we als waterschap in op communicatie met de 
burgers over invasieve exoten, met als boodschap 
dat zij hun plantenresten niet in de sloot moeten 
gooien, maar in de gft-bak.’ Van de Waardt denkt 
niet dat plantensoorten als waterwaaier en onge-
lijkbladig vederkruid helemaal zullen verdwijnen. 
‘We zullen de populatie tot beheersbare proporties 
moeten terugbrengen.’

Nico de Bruijn Dennis van de Waardt

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Stad+Groen.nl/artikel.asp?id=41-6991

SPECIAL MAAIBOTEN



2 - 201738

De uitdrukking ‘met wortel en al uitroeien’ laat weinig tot de verbeelding over. Het moet een definitieve oplossing zijn voor een bestaand probleem. 

Hoe doe je dat dan wanneer je de wortels niet ziet? In zo’n geval kan een hark de oplossing brengen, ook wanneer het om waterplanten gaat. 

Auteur: Guy Oldenkotte

Krachtig vanwege 
de eenvoud
Harkboot trekt waterplanten met wortel en al uit de bodem

Waterplanten vormen een terugkerend probleem. 
Ze maken doorvaarten en plassen ontoegankelijk, 
geven de omgeving vaak een lelijk en onverzorgd 
beeld, en als ze het water overwoekeren, kunnen 
een ze gevaar voor de overige flora en fauna ople-
veren. Daar waar het kan, proberen beheerders 
de problemen zo goed en zo kwaad als het lukt 
te bestrijden. Maar in een tijd waarin budgetten 
beperkt zijn en alles weloverwogen moet worden 
gepland, heeft de aanpak van de overlast niet 
altijd prioriteit. ‘Waterschappen grijpen in als de 
wateraan- of afvoer belemmerd wordt of als de 

waterkwaliteit in het gedrang komt door dichte 
plantendekken’, zegt de woordvoerder van de 
Unie van Waterschappen, Judith de Jong. De Jong 
schat dat de waterschappen tezamen jaarlijks zo’n 
2 tot 3 miljoen euro schade lijden als gevolg van 
overvloedig aanwezige waterplanten. Zo gaf het 
Hoogheemraadschap van Rijnland in 2016 alleen 
al aan de bestrijding van exoten bijna vier ton uit. 
In vergelijking met 2012 is dat een stijging van 500 
procent. Vandaar dat het hoogheemraadschap is 
begonnen met een actie om burgers dringend te 
verzoeken overtollige aquarium- en vijverplanten 

niet in de sloot, maar in de gft-bak te gooien.
Om de planten te verwijderen, hebben de water-
schappen en beheerders van openbaar water ver-
schillende methodes ter beschikking. ‘Het meest 
bepalend is de groeiwijze van de waterplant; is het 
een drijvende plant, wortelt hij in de waterbodem? 
Bij alle vormen van verwijderen is nacontrole na 
één tot twee weken belangrijk, omdat achterge-
bleven of afgebroken stukjes waterplant opnieuw 
kunnen uitlopen’, aldus De Jong. 

De vaart bij Roswinkel, nadat de harkboot de waterplanten heeft verwijderd.
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Ouderwets eenvoudig
Eén van die methodes is het lostrekken van de 
plant met behulp van een hark. ‘Het principe van 
de harkboot is heel eenvoudig; je plaatst een hark 
in de grond en trekt de plant zo los uit de bodem’, 
zegt Leon Sterk, de bedenker van de harkboot. ‘De 
plant komt daarna vanzelf bovendrijven, waarna 
je hem alleen nog uit het water hoeft te scheppen.’ 
Het principe komt uit de Nederlandse baggerindu-
strie, een sector waarin Nederland zich wereldwijd 
heeft bewezen. ‘Hoe diep je de hark in de grond 
plaatst, hangt sterk af van de plant en de bodem-
soort waar je mee te maken hebt. Maar doorgaans 
gaat de hark zo’n 20 à 25 centimeter diep.’ Omdat 
waterplanten meestal niet dieper dan tweeënhalve 
meter onder het wateroppervlak groeien, harkt 
de harkboot dus niet echt diep. Vrees dat de hark 
ergens achter blijft haken, heeft Sterk niet. ‘In dat 
geval trek je de hark krom. Maar dat is dan ook het 
enige wat je kan gebeuren.’ Volgens Sterk biedt de 
harkboot een blijvende oplossing. ‘Bij het maaien 
fragmenteert de plant, maar bij onze aanpak komt 
de plant er met wortel en al uit.’

Eenvoudig, maar effectief
Eén van de waterschappen die de harkboot van 
Sterk momenteel test, is het Waterschap Hunze 
en Aa’s in Groningen. ‘Wij doen sinds oktober 

2016 een proef met de boot en de resultaten tot 
dusver zijn zeer positief’, zegt Harrie Loer namens 
het waterschap. ‘Zo hebben we de boot ingezet 
op een breed kanaal vlakbij Veendam, waar zowel 
de gemeente als wij een deel van het onderhoud 
doen. De afspraak is dat de gemeente doorgaat 
met het maaikorven van haar gedeelte, terwijl wij 
de harkboot inzetten. Het resultaat is al zichtbaar. 
Daar waar de gemeente in januari voor het laatst 
heeft gemaaikorfd, zit het nu al weer stikvol, terwijl 
het stuk dat is schoongemaakt met behulp van 
de harkboot nog altijd nauwelijks tot geen water-
planten bevat. Nu is het nog even afwachten tot 
het einde van het jaar, om te zien of het een heel 
jaar schoon blijft.’ Mocht dat zo zijn, dan verwacht 
Loer dat de methode op termijn het goedkoopst 
is. ‘Het verwijderen van planten met deze boot is 
intensiever en duurder dan de wijze waarop we het 
voorheen deden. Vroeger gebruikten we daarvoor 
een kraan met een lange giek om te maaikorven. 
Het nadeel daarvan is dat die minder flexibel is. 
Daar staat tegenover dat we deze werkzaamheden, 
mocht het water werkelijk langer vrij van begroei-
ing blijven, voortaan minder vaak hoeven te doen.’ 
In hoeverre dat het waterschap winst oplevert, valt 
nog te bezien. ‘We doen dit momenteel puur als 
proef, om het effect te zien. Buurtbewoners had-
den geklaagd over de grote hoeveelheid water-

Eenmaal losgetrokken met de hark, hoeven de waterplanten alleen nog maar te worden opgeschept.
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planten, maar de realiteit is dat het waterschap 
alleen nog waterplanten verwijdert indien deze de 
doorstroming belemmeren of als de walkant onvei-
lig is, niet omdat mensen klagen over het beeld of 
over problemen bij het vissen.’ 

Veilige methode
Met de hark in de grond wroeten heeft natuurlijk 
consequenties. Toch stelt Sterk dat zijn methode 
de meest praktische is. ‘Sportvisserij Nederland 
heeft dit tijdens werkzaamheden van de harkboot 
in 2015 onderzocht. Die kwamen tot de conclusie 
dat onze methode een visvriendelijke manier is om 
waterplanten te verwijderen. De vertroebeling die 
plaatsvindt, stabiliseert zich weer snel, waardoor 
het zuurstofgehalte redelijk snel terugkeert naar 
de oude waarde. De vissen ondervinden dus geen 
hinder van onze methode.’ Sterk wijst erop dat 

hij beschikt over een ontheffing om de methode 
te mogen toepassen. ‘Wij hebben een ontheffing 
op de Flora- en faunawet en werken conform de 
gedragscode van de Unie van de Waterschappen.’ 
Bij Waterschap Hunze en Aa’s hebben ze tot op 
heden nog geen problemen ondervonden. ‘Het is 
iets wat we vooraf met onze ecoloog besproken 
hebben en op verschillende plekken bekeken heb-
ben. Daarop is besloten dat we de methode eerst 
eens kans moeten geven, voordat we hierover kun-
nen oordelen. De realiteit tot dusver is echter dat 
we geen dode vissen tegenkomen.’ 
Volgens Sterk is dat mede te danken aan het voor-
onderzoek dat hij doet. ‘Wij doen altijd eerst een 
schouwing vooraf, om vast te stellen met welke 
waterplanten we van doen hebben. Indien nodig 
laten we het bevestigen door een bioloog. Pas 
daarna besluiten we hoe we die plant moeten aan-

pakken.’ Volgens Sterk is dat een belangrijk onder-
deel van het proces. ‘Er is veel gebrek aan kennis 
over planten, waardoor men ook niet weet wat de 
juiste methode is om ze te verwijderen.’ Daarnaast, 
zo stelt hij, kan veel winst geboekt worden door 
goed te overwegen in welke periode van het jaar 
bepaalde planten wel of juist niet moeten worden 
aangepakt. ‘Het merendeel van de planten is zuur-
stofhoudend. Wanneer je die te vroeg in het jaar 
aanpakt, heeft dat geen of onvoldoende effect. De 
aanpak van andere waterplanten kent daarentegen 
geen vaste periode. Die kun je dus op elk gewenst 
moment van het jaar bestrijden.’ 

Eind februari 2018 wordt van de Europese lidsta-
ten verwacht dat ze beheersplannen hebben om 
exoten uit de natuur te verwijderen en verdere 
verspreiding ervan te voorkomen. Leon Sterk ziet 
daarom goede mogelijkheden voor zijn hark-
bootmethode. ‘Het harken van de bodem is een 
rigoureus, maar noodzakelijk kwaad. Ik ben ervan 
overtuigd dat dit een goede oplossing is om defi-
nitief af te rekenen met veel waterplanten, zeker 
met exoten.’

Leon Sterk

De vaart bij Roswinkel, ‘voor’.

De harkboot verwijdert de waterplanten met wortel en al.
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Dit jaar wordt voor de achtste keer de Waterinnovatieprijs uitgereikt. De Unie van Waterschappen en de Nederlandse Waterschapsbank zijn de organi-

satoren van deze verkiezing. Tot 22 september kan iedereen met een innovatief wateridee nog inschrijven voor één van de vier categorieën: watervei-

ligheid, schoon water, voldoende water en energie en waterschappen. De winnaar wordt op 27 november bekendgemaakt.

Auteur: Nino Stuivenberg

De wateroplossingen van 
de toekomst
Duurzaamheid centraal bij achtste Waterinnovatieprijs

De Waterinnovatieprijs begon in 2010 als een 
regionaal initiatief van Waterschap Amstel, Gooi en 
Vecht. Op een ledenvergadering van de Unie van 
Waterschappen werd echter geopperd om de prijs 
landelijk te maken, en zo geschiedde. De eerste 
landelijke Waterinnovatieprijs werd in 2012 uitge-
reikt en sindsdien zijn er uiteenlopende inzendin-
gen geweest die zich tot winnaar mochten laten 
kronen.

Ruchtbaarheid
De drijvende kracht achter de Waterinnovatieprijs 
is dus sinds enkele jaren de Unie van 
Waterschappen. Zij organiseert de verkie-

zing sinds vorig jaar in samenwerking met de 
Nederlandse Waterschapsbank. Voorheen reikte de 
Nederlandse Waterschapsbank jaarlijks de eigen 
MVO-award uit, maar deze is nu opgegaan in de 
Waterinnovatieprijs. De Unie van Waterschappen 
ziet de innovatieprijs vooral als een mooie kans om 
wat meer ruchtbaarheid te geven aan haar werk, 
zo legt Jane Alblas van de Unie uit: ‘Voor ons zijn 
er eigenlijk twee redenen om deze prijs te organi-
seren. Enerzijds is dat om de bekendheid van de 
taken van de waterschappen te vergroten, want 
die zijn bij het grote publiek niet altijd duidelijk. 
Aan de andere kant kent het werk van de water-
schappen grote uitdagingen: meer piekbuien, lan-

gere periodes van droogte en ambitieuze energie-
doelstellingen. Het is dus zaak dat zij voortdurend 
blijven innoveren.’

De prijs wordt ieder jaar onderverdeeld in vier 
verschillende categorieën. Drie daarvan zijn vast, 
terwijl er één categorie is die ieder jaar wisselt, 
aldus Alblas. ‘De drie standaardcategorieën zijn de 
kerntaken van de waterschappen: waterveiligheid, 
schoon water en voldoende water. Bij waterveilig-
heid valt te denken aan dijken en waterkeringen, 
terwijl schoon water draait om waterkwaliteit en 
zuivering. De derde categorie, voldoende water, 
betreft de kwantiteit van water. Daar voegen we 
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jaarlijks nog een vierde categorie met een apart 
thema aan toe. Vorig jaar was dat waterbewustzijn, 
dit jaar doen we veel rond energietransitie en is 
‘energie en waterschappen’ de vierde categorie. 
We zoeken ideeën voor het opwekken of besparen 
van energie. Dit sluit aan bij duurzaamheid, dat het 
thema vormt tijdens de Markt- en Innovatiedag 
Waterschappen.’

Versnellingstraject
Per categorie worden er drie inzendingen genomi-
neerd, wat betekent dat er straks in totaal twaalf 
nominaties zijn. Daar komen vervolgens vijf win-
naars uit. Naast de vier categorieën is er namelijk 
ook nog een Publieksprijs. Vanaf het moment dat 
de nominaties begin november bekend worden 

gemaakt, kan iedereen gedurende een aantal 
weken zijn of haar stem uitbrengen op de website 
van de Unie van Waterschappen. 

Winnaars van de Waterinnovatieprijs komen in 
aanmerking voor een intensief versnellingstra-
ject dat de innovaties helpt bij de volgende stap 
in hun ontwikkeling. Alblas: ‘De winnaar van de 
Waterinnovatieprijs kan rekenen op een versnel-
lingstraject van negen maanden. Deze ondersteu-
ning komt onder meer van de TU Delft, de Unie 
van Waterschappen en onderzoeksinstituut Stowa. 
Winnaars kunnen bijvoorbeeld een proeftuin bij de 
TU Delft krijgen of worden geïntroduceerd binnen 
internationale netwerken door de Topsector Water. 
Om de winnaars een duwtje in de rug te geven, 

bieden wij ze deze ondersteuning. Op die manier 
haalt hun idee ook daadwerkelijk de praktijk.’

De Waterinnovatieprijs wordt uitgereikt tijdens 
de Markt- en Innovatiedag Waterschappen op 
27 november. Die Markt- en Innovatiedag is een 
moment waarop de waterschappen met het 
bedrijfsleven in gesprek gaan. Waterschappen 
fungeren namelijk als publieke opdrachtgevers. 
Alblas: ‘Vroeger zetten wij een opdracht in de 
markt en gaven we precies mee wat er moest 
gebeuren. Nu is die invulling anders en krijgt de 
opdrachtnemer veel meer verantwoordelijkheid 
om zelf te beslissen hoe hij van A naar B gaat.’ De 
Markt- en Innovatiedag is een moment om van 
elkaars expertise te profiteren. Zo presenteren de 
waterschappen verschillende innovaties aan elkaar 
om te inspireren en is er een duurzaamheids- en 
innovatiemarkt.

Affiniteit met water
Een verkiezing kan natuurlijk niet zonder 
jury. De samenstelling van de jury voor de 
Waterinnovatieprijs rouleert ieder jaar. Dit jaar 
bestaat de jury uit zeven mensen: voorzitter 
Lidewijde Ongering (secretaris-generaal ministerie 
van Infrastructuur en Milieu) en juryleden Michèle 
Blom (directeur-generaal Rijkswaterstaat), Bas 
Jonkman (hoogleraar Integrale Waterbouwkunde 
aan de TU Delft), Ed Nijpels (voorzitter borgings-
commissie SER Energieakkoord), Hendrik Postma 
(voorzitter Vereniging van Waterbouwers en direc-
teur Boskalis Nederland), Menno Snel (bestuurs-
voorzitter van de Nederlandse Waterschapsbank) 
en Doekle Terpstra (voorzitter van Uneto-VNI). ‘We 

Lidewijde Ongering
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proberen de samenstelling van de jury zo breed 
mogelijk te houden’, licht Alblas toe. ‘Dit jaar heb-
ben we mensen uit de politiek, de wetenschap en 
het bedrijfsleven, waarmee allerlei aspecten verte-
genwoordigd zijn.’

Na Annemieke Nijhof, die drie jaar voorzitter was, 
heeft Lidewijde Ongering het stokje overgenomen 
als voorzitter van de Waterinnovatieprijs. Zij vervult 
die rol dit jaar voor de tweede keer. Ongering is 
sinds juni 2015 werkzaam als secretaris-generaal 
bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu en 
heeft in die functie veel met de waterschappen 
van doen. Vanuit die rol werd ze dan ook als jury-
voorzitter gevraagd, legt Ongering zelf uit. ‘Bij het 
ministerie heb ik een heel brede verantwoordelijk-
heid, waar ook de waterschappen deel van uit-
maken. De Unie heeft mij vorig jaar gevraagd om 
voorzitter te worden voor deze prijs en daar was ik 
direct enthousiast over.’ Overigens heeft Ongering 
niet alleen bij haar dagelijkse werkzaamheden te 
maken met water. Persoonlijk heeft ze namelijk 
ook de nodige affiniteit met water, zo vertelt ze. ‘Ik 
houd van duiken en varen. Ik kan wel zeggen dat ik 
meer met water heb dan met bos.’

Ongering vervolgt: ‘Ik vind het een eer om jury-
voorzitter van de Waterinnovatieprijs te zijn. Het 
is goed dat de Unie van Waterschappen prijzen 

geeft aan innovaties die helpen Nederland beter 
te beschermen tegen water en die zorgen voor 
voldoende schoon zoet water. We hebben het in 
Nederland goed voor elkaar, maar waterveiligheid 
en voldoende zoet water zijn geen vanzelfspre-
kendheden. Je daar bewust van zijn, daar begin-
nen alle innovaties mee die tot doel hebben om de 
veiligste en slimste delta ter wereld te blijven.’ Niet 
iedereen is zich daar namelijk van bewust, weet 
Ongering. ‘Nederland speelt internationaal een 
grote rol op het gebied van water; we staan hoog 
aangeschreven. Onlangs was ik voor mijn werk in 
Jakarta; daar werden Nederlandse toepassingen 
gebruikt om het land op weg te helpen. Onze ken-
nis wordt wereldwijd hoog ingeschat.’

Kritische vragen
De jury heeft verschillende criteria die centraal 
staan bij de beoordeling van de nominaties. 
Ongering: ‘Er zijn drie aspecten waar wij als jury 
voornamelijk naar kijken. In de eerste plaats of 
we echt met een idee te maken hebben dat uit-
blinkt in innovatie en kwaliteit. Verder is het van 
belang dat het idee breed toepasbaar is, en ook 
het groene karakter weegt mee in de beoordeling.’ 
Bij de jurering wordt eerst extern een voorselectie 
gemaakt, waarbij de ideeën al een eerste score toe-
bedeeld krijgen. Vervolgens gaat de jury in gesprek 
om daaruit de winnaars te kiezen. Dat levert soms 

pittige discussies op, geeft Ongering toe. ‘Iedereen 
in de jury heeft een andere achtergrond en eigen 
kwaliteiten. Daardoor kunnen we elkaar kritisch 
ondervragen.’

Zelf is Ongering in ieder geval blij met haar rol als 
voorzitter. ‘De besprekingen van de jury zijn erg 
waardevol en leuk om te doen. Daarnaast is het 
natuurlijk mooi om al die innovaties te zien.’ Ze 
kijkt dan ook met een goed gevoel terug op de 
verkiezing van vorig jaar, toen waterbewustzijn een 
categorie vormde. Ongering: ‘Waterbewustzijn is 
een heel belangrijk thema. In die categorie werd 
Battle of the Beach in 2016 tot winnaar verkozen. Bij 
Battle of the Beach bouwen kinderen zandwerken 
op het strand terwijl het water stijgt. Vervolgens 
is het afwachten welk bouwwerk het langst blijft 
staan. Op die manier zijn kinderen heel bewust 
met water bezig en zien ze ook concreet de kracht 
van water. Een mooi voorbeeld om ook bij de vol-
gende generatie waterbewustzijn te creëren.’
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Groen op hoog niveau tegen 
hemelwateroverlast

Door klimaatverandering vinden er steeds meer 

extreme regenbuien plaats. Het riool kan al dat 

hemelwater dat in één keer valt niet verwerken, 

met als gevolg dat straten blank staan, kelders 

onderlopen of water uit het riool spuit. Water-

overlast als gevolg van hemelwater ontstaat 

vooral in stedelijke gebieden. Door op platte 

daken gebruik te maken van waterbuffering 

en/of waterretentie kan juist in deze gebieden 

regenwateroverlast worden beperkt. Daarom 

ontwikkelde Nophadrain het Waterretentiedak- 

en het Waterbufferingsdaksysteem. 

Nophadrain’s Waterbufferingsdaksysteem: laag 
in gewicht, hoog in wateropslag
De vegetatie en vegetatiedragende laag van een 
standaard groendak houden regenwater vast en 
voeren het  vertraagd af. Maar de hoogtes van 
deze lagen van een standaard extensief groendak 
zijn laag, waardoor de wateropslag ook maar rela-
tief laag is. Om de waterbuffer te verhogen op een 
zo licht mogelijke manier wordt in het Nophadrain 
Waterbufferingsdaksysteem gebruikgemaakt van 
substraatvervangende steenwolplaten met een 
hoge wateropslag en een licht gewicht. 

Verkoeling in de stad
Verstedelijking veroorzaakt naast hemelwater-
overlast ook het zogenoemde ‘hitte-eiland-effect’. 
Grijze daken absorberen zonlicht en zetten het om 
in warmte. Bij stijging in temperatuur, neemt de 
maximale hoeveelheid vocht die de atmosfeer kan 

bevatten toe en dit leidt weer tot meer extreme 
buien.
Groendaken daarentegen, zetten hemelwater dat 
wordt opgenomen door de beplanting en vegeta-
tiedragende laag om in waterdamp. Dit zorgt voor 
een verkoelend effect in de stad. Het Nophadrain 
Waterbufferingsdaksysteem maakt het bovendien 
mogelijk om naast sedum ook vegetatie met een 
grotere waterbehoefte aan te brengen. Hierbij 
geldt: hoe rijker de beplanting, hoe meer verkoe-
ling.

Nophadrain’s waterretentiedak: vertraging
van het hemelwater
Naast het waterbufferingsdaksysteem heeft 
Nophadrain ook haar eigen waterretentiedaksy-
steem ontwikkeld. Hoofddoel is vertraging van 
het regenwater om zo het riool te ontlasten. Het 
regenwater dat niet door de vegetatie en vegeta-

tiedragende laag worden vastgehouden stroomt in 
het ND WSE-70 Watervertragingselement. Via het 
ND 6+1v Drainagesysteem en daarna via een speci-
ale dakafvoer wordt het hemelwater vertraagd aan 
het riool afgegeven. Zo komt de neerslag niet in 
één keer in het riool terecht en wordt regenwater-
overlast tegengegaan. 
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De afgelopen weken is de aandacht van de wereldpers bijna non-stop naar 
Houston gegaan. Wateroverlast: bij Texas denk je aan alles, maar toch zeker 
niet aan grootschalige overstromingen. Je denkt aan cowboys, aan woestijnen, 
misschien aan olieboorplatforms, maar heel zeker niet aan overmatige regen-
val. Zonder de ellende voor de bewoners van Texas te willen bagatelliseren, 
vergeten we bij al die media-aandacht voor dit ene stukje van de wereld de 
waarschijnlijk nog dramatischer verlopende waterrampen in Afrika en India. 
Het is bizar dat in landen waar de ene maand kinderen overlijden door hon-
gersnood ten gevolge van droogte amper een maand later hun broertjes en 
zusjes gevaar lopen om te verdrinken door overstroming. Toch is dat exact wat 
het nieuwe klimaat inhoudt. Het regent minder vaak, maar als het begint te 
regenen is er geen stoppen meer aan. Ook in Nederland worden beheerders 
bijna dagelijks met vergelijkbare risico’s geconfronteerd, hoewel het bij ons 
gelukkig niet over zaken van leven en dood gaat.

Ergens in dit vakblad wordt geconcludeerd dat ook voor Nederlandse beheer-
ders de transitie naar een robuuste groenblauwe infrastructuur nog zeker 
geen gelopen race is. Belangrijkste obstakel is waarschijnlijk het probleem dat 

investeringen in die groenblauwe infrastructuur moeilijk herleidbaar zijn naar 
opbrengsten. Dat laatste is voor groenbeheerders die al een paar jaar meelo-
pen een bekend verhaal. Groen, maar dat geldt ook voor blauw, is feitelijk een 
duizend dingen doekje. Het is aantoonbaar overal goed voor, maar krijgt nooit 
de revenuen terug voor de positieve opbrengsten. Iedereen die daar mee 
bezig is, is ook redelijk uniform in de oplossing van dat probleem. Je zou de 
positieve opbrengsten van groen en blauw in keiharde euro’s moeten uitreke-
nen. Zodat beheerders, beleidsmakers, maar ook de politiek die cijfers kunnen 
gebruiken in een factuur waar de groenblauwe structuur uit onderhouden en 
aangelegd kan worden. 
Helaas is dat laatste voorlopig nog een utopie. Er zijn tal van goed uitwerkte 
methodieken die de  waarde van groen en blauw kunnen berekenen (onder 
andere TEEB en I-Tree), maar in de praktijk blijft het meestal bij grote woorden.

Met vriendelijk groet,
Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur
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Buffering en vertraagde afvoer van
regenwater op daken
Door de klimaatverandering en de toename van verhard oppervlak krijgt
regenwater steeds minder de kans om natuurlijk te infiltreren in de bodem.

Met de nieuw ontwikkelde Floradrain FD 60 neo biedt ZinCo een
effectieve oplossing om overbelasting van ons rioolstelsel tijdens piekbuien te 
voorkomen.

Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.
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