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10 Het kan allebei,  
maar wilt u dat ook?

Nagenoeg iedereen is het eens over het belang van ‘duurzaam’ bezig zijn. Toch worden 

her en der verschillende definities van ‘duurzaamheid’ gehanteerd. Afhankelijk van 

waarop men de nadruk legt, kunnen zowel oeverbeschermingen van hout als van plas-

tic beschouwd worden als een duurzame oplossing. Kunt u het nog volgen?
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De Ebb- en Flood-tegel brengen 
natuurlijke watercyclus terug 
in de stad

De opwarming van het klimaat lijkt een 

onvermijdelijk fenomeen: Nederland krijgt 

nu en in de nabije toekomst vaker te maken 

met hoosbuien die hele straten blank  

zetten. Afwateringssysteem en riolering 

lijken vaak niet meer in staat om de grote 

hoeveelheden hemelwater op te vangen en 

af te voeren. Een innovatieve oplossing als 

de Rain(a)way-watertegel kan hier uitkomst 

bieden.

Hout of pvc voor de 
bescherming van oevers?

Nagenoeg iedereen is het eens over het belang  

van ‘duurzaam’ bezig zijn. Toch worden her en  

der verschillende definities van ‘duurzaamheid’  

gehanteerd. Afhankelijk van waarop men de 

nadruk legt, kunnen zowel oeverbeschermingen 

van hout als van plastic beschouwd worden als een 

duurzame oplossing. Kunt u het nog volgen?
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Klimaatadaptatie. Hoe praktijk standaard wordt 

Eén ding is zeker: of de klimaatdoelen van Parijs gehaald worden of niet, 

Nederland krijgt sowieso te maken met weersveranderingen. Het is daarom van 

belang de samenleving zodanig aan te passen dat klimaatveranderingen worden 

opgevangen. 

20

Klimaatbestendig de toekomst in

Op Prinsjesdag wordt jaarlijks het Deltaprogramma 

voor de waterwerken gepresenteerd. Nieuw in het 

Deltaprogramma van dit jaar is de toevoeging van het 

Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, dat zich speciaal richt op 

het klimaatbestendig maken van steden. Het Deltaplan is 

positief ontvangen, maar er is nog een hoop werk aan de 

winkel. Er zijn nog honderden miljoenen nodig om het 

plan ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren, stellen de 

initiatiefnemers.
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Gemeenten  
werken samen aan 
een klimaat- 
bestendige regio
Het waterschap Amstel, Gooi en Vecht en vijftien 
regiogemeenten werken samen aan een klimaat-
bestendige regio. De gemeenten en het water-
schap gaan onderzoeken hoe kwetsbaar de regio 
is als het gaat om wateroverlast, overstromingen, 
hitte en droogte. Dat onderzoek is een zogenaam-
de 'stresstest klimaatadaptatie'. Alle gemeenten 
moeten in 2019 over zo'n stresstest beschikken. 

De stresstest laat zien waar het in de regio nog 
onvoldoende klimaatbestendig is. De resultaten 
worden gepresenteerd in een digitale klimaatatlas. 

Die digitale atlas is eind 2017 beschikbaar via een 
website. Het bedrijf Nelen & Schuurmans BV voert 
de stresstest uit en levert de digitale klimaatatlas 
aan. Die resultaten laten zien hoe verschillende 
gebieden in de regio ervoor staan. Zo kunnen de 
gemeenten en het waterschap bepalen waar ze 
aan de slag gaan. Ook inwoners kunnen zien of 
hun perceel, woning of straat klimaatbestendig is. 
Naast het waterschap nemen er vijftien gemeenten 
deel aan het onderzoek: Aalsmeer, Amstelveen, 
Amsterdam, Blaricum, Diemen, Gooise Meren, 
Hilversum, Huizen, Laren, Ouder-Amstel,  
De Ronde Venen, Stichtse Vecht, Uithoorn, Weesp 
en Wijdemeren.

Renovatie 
Hornmeerpark 
Aalsmeer
In opdracht van de gemeente Aalsmeer rea-
liseert Jos Scholman de herinrichting van het 
Hornmeerpark. Het park wordt gefaseerd gereno-
veerd en de verbetering van de groene buitenbele-
ving wordt steeds meer zichtbaar.

Het Hornmeerpark is in de loop der jaren ver-
ouderd. De contouren zijn bovendien gewijzigd 
door de recente aanleg van een aangrenzend 
sportpark. Het vernieuwde Hornmeerpark wordt 
door Jos Scholman voorzien van natuurlijke oevers 
met water- en oeverplanten en natuurlijk gras 
(bermen), een groot grasveld waarop gerecreëerd 
kan worden, nieuwe halfverharde wandelpaden, 
nieuwe watergangen met bruggen en een vlonder 
waarlangs het water met zijn flora en fauna van 
dichtbij beleefd kan worden.

Eerder werden 72 palen getrild en een vlonder 
opgebouwd. De circa 125 meter lange vlonder is 
nu gereed. Ook de realisatie van de diverse andere 
bruggen uit het ontwerp vordert gestaag. De 
padenstructuur wordt nu verder afgewerkt, even-
als het grondwerk nabij de verschillende water-
overbruggingen. In het najaar worden ook bomen 
geplant. Daarmee zal de herinrichting voltooid zijn.

Waterschappen blij met 'duurzaam'  
regeerakkoord
De waterschappen zijn blij met de ambitieuze duurzaamheids- en klimaatagenda van het nieuwe 
kabinet. In het nieuwe regeerakkoord is namelijk veel aandacht voor de thema's uit de eerder  
aangeboden investeringsagenda 'Naar een duurzaam Nederland'.

Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen: 'We zien veel terug van de thema's  
energie, klimaatadaptatie en circulaire economie uit de gezamenlijke investeringsagenda van 
gemeenten, provincies en waterschappen. We zijn blij dat het kabinet de regionale aanpak gaat 
volgen en nadrukkelijk de samenwerking zoekt. Het is goed dat het kabinet aandacht heeft voor de 
uitvoering en knelpunten in wet- en regelgeving. Om de doelen te halen, zijn tal van maatregelen 
en investeringen nodig. We lopen hierbij tegen belemmeringen aan en daarom is deregulering hard 
nodig.' De uitvoering van het Deltaprogramma wordt door het nieuwe kabinet voortgezet. Meer dan 
ooit zal daarbij de nadruk worden gelegd op het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van 
Nederland. Terecht, volgens Hans Oosters: 'Om gesteld te staan voor het weer van morgen moeten 
we alle zeilen bijzetten. Klimaatverandering duldt geen uitstel. Als waterschappen zien we de  
effecten, zoals wateroverlast en droogte, fors toenemen.'

Het nieuwe kabinet zoekt samenwerking met alle sectoren voor het behalen van de doelen rond 
waterkwaliteit en legt de nadruk op kosteneffectieve plannen. Oosters: 'Voor ons is het belangrijk 
dat we de doelen halen. Wij hebben ons huiswerk gedaan en concrete plannen liggen klaar. We gaan 
graag het gesprek aan. Regionaal maatwerk spreekt ons aan en ook de geboden experimenteerruim-
te. Maar onze wens is dat het wel concreet wordt ingevuld, zodat we resultaat behalen.'

Meldingssite onder-
steunt Duizend-
knoopbrigade
De 'Renkumse Duizendknoopbrigade' heeft 
samen met Stichting Landschapsbeheer 
Gelderland en de gemeente Renkum een 
site in het leven geroepen waar burgers de 
vindplaats van Japanse duizendknoop kun-
nen melden. Burgercollectief de Renkumse 
Duizendknoopbrigade werd begin dit jaar 
opgericht en bestaat uit vrijwilligers die de 
Japanse duizendknoop bestrijden. De meeste 
vrijwilligers 'adopteren' een stukje land, dat zij 
vervolgens vrijhouden van de duizendknoop 
door de plant uit te putten. De website dient 
hierbij als hulpmiddel. De brigade maakt 
gebruik van gereedschap van de stichting; de 
gemeente voert het groenafval vervolgens af. 
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NIEUWS

Waterschap gebruikt 
glyfosaat 
Waterschap Limburg ziet zich genoodzaakt 
Japanse duizendknoop aan te pakken met grof 
geschut. De plant groeit weelderig op de dijken 
langs de Maas. Vooral in het noorden en midden 
van de provincie, maar ook in de zuidelijke  
regionen zijn de eerste exemplaren van Japanse 
duizendknoop al waargenomen. 

Om de veiligheid van de dijken te garanderen, 
start het waterschap met bestrijding. Dat gebeurt 
door ontgraven en met verneveling van glyfosaat. 
Naar eigen zeggen streeft het waterschap naar een 
chemievrij beleid, maar vanwege de bedreiging 
van de dijk en de hardnekkigheid van de Japanse 
duizendknoop wordt er een uitzondering gemaakt.
Waterschapsbestuurder Rein Dupont meldt op 
de site van de organisatie dat deze aanpak niet 
afdoende zal zijn. 'Een van de problemen daarbij is 
dat we als Waterschap bij de bestrijding afhankelijk 
van de medewerking van andere terreinbeheerders 
en particulieren zijn. Alleen gezamenlijk kan de 
opkomst van de JDK gestopt worden.' Het water-
schap geeft aan de samenwerking met andere 
partijen te zoeken.

Indammen van  
invasieve soorten
Invasieve plantensoorten overheersen de omge-
ving en brengen ernstige schade toe aan planten, 
biodiversiteit en de omgeving, met alle gevolgen 
van dien. Maar welke manier van bestrijden is nu 
daadwerkelijk doeltreffend en milieuvriendelijk? 
Heatweed heeft een bewezen effectieve oplos-
sing ontwikkeld: het 'invasieve soorten-reductie-
programma' (ISRP). Het programma, het daarvoor 
ontworpen materiaal en de behandeling vormen 
volgens het bedrijf een goed gedocumenteerde 
methode voor de verwijdering van invasieve  
plantensoorten.

Het ISRP-programma werd ontwikkeld om te  
kunnen documenteren hoe vermindering van de 
plantenpopulatie op een duurzame, economische 
en milieuvriendelijke manier plaatsvindt. 'Ook 
kijken wij naar de kostenbesparing van over-
heidsgeld, met inachtneming van het gewenste 
resultaat. Dit kan een omslag betekenen in de 

behandeling van dergelijke ongewenste planten, 
waarbij de gemeenten miljoenen euro's per jaar 
besparen met een ecologisch correcte methode', 
zo laat Heatweed weten. 

Op dit moment test de Noorse Universiteit van 
Levenswetenschappen de Heatweed-methode 
voor invasieve soorten. Dat gebeurt samen met 
vier andere methoden, als onderdeel van een 
doctoraal onderzoek. De methoden worden 
gedurende drie volledige seizoenen toegepast en 
gemonitord bij de bestrijding van reuzenberen-
klauw, Japanse duizendknoop en springbalsemien. 
Het onderzoek wordt eind 2017 afgerond. Volgens 
Heatweed zijn de eerste resultaten al zeer veelbe-
lovend.

Staatsbosbeheer aan de slag  
in de uiterwaarden
Staatsbosbeheer is de eerste die in het beheer van de uiterwaarden aan de slag gaat met de 
zogenaamde Vegetatielegger van Rijkswaterstaat. In het programma Ruimte voor de Rivier heeft 
Rijkswaterstaat er de afgelopen jaren voor gezorgd dat de Nederlandse rivieren meer ruimte krijgen. 
Hoewel de uiterwaarden mooie natuur vormen, kan een te dichte begroeiing averechts werken, 
omdat het de doorstroom bij hoog water belemmert. Rijkswaterstaat heeft nu met Staatsbosbeheer 
een overeenkomst getekend voor het onderhoud van 7500 hectare uiterwaarden. Daarvoor wordt de 
Vegetatielegger gebruikt. Dit instrument toont welk type begroeiing is toegestaan. Deze manier van 
beheren is nieuw en wordt de komende jaren dan ook geëvalueerd.
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Wie verwacht dat de wetenschap een klip-en-
klaar antwoord kan bieden op de vraag wat nu 
exact bedoeld wordt met ‘duurzaamheid’, komt 
bedrogen uit. De wereldcommissie voor milieu 
en ontwikkeling die in 1987, onder aanvoering 
van de toenmalige Noorse premier Gro Harlem 
Brundtland, voor het eerst het begrip ‘duurzaam-
heid’ op de kaart zette, omschreef het als volgt: 

‘de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van 
het heden zonder het vermogen van toekomstige 
generaties om in hun eigen behoeften te voorzien 
in gevaar te brengen’ (Commissie Brundtland).Een 
prachtige volzin, waaruit echter niet kan worden 
afgeleid welke grondstoffen of producten het 
predicaat ‘duurzaam’ mogen dragen. En misschien 
is dat maar goed ook, want die steeds verande-

rende kijk op duurzaamheid heeft geleid tot een 
groot aantal nieuwe producten en innovaties. ‘Het 
antwoord op de vraag of iets duurzaam is, kent 
verschillende aspecten’, merkt Roger Loop van de 
Stuurgroep PVC & Ketenbeheer op. Deze stuur-
groep heeft onder meer als doel om namens de 
sector informatie te verstrekken over de milieu-, 
gezondheids- en veiligheidsaspecten van pvc. ‘Ons 

Nagenoeg iedereen is het eens over het belang 

van ‘duurzaam’ bezig zijn. Toch worden her en 

der verschillende definities van ‘duurzaamheid’ 

gehanteerd. Afhankelijk van waarop men de 

nadruk legt, kunnen zowel oeverbeschermingen 

van hout als van plastic beschouwd worden als 

een duurzame oplossing. Kunt u het nog volgen?

Auteur: Guy Oldenkotte

Hout of pvc voor de 
bescherming van oevers?
Het kan allebei, maar wilt u dat ook?
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ACHTERGROND7 min. leestijd

uitgangspunt is dat je naar de gebruikswaarde 
moet kijken. De pvc-buizen die gebruikt worden 
voor de drinkwatervoorziening zijn daar een goed 
voorbeeld van. Sommige mensen vallen over het 
feit dat ze van plastic zijn gemaakt, maar drinkwa-
terbedrijven vinden het de beste oplossing voor 
het veilig transporteren van drinkwater, zonder 
verlies.’ Loop trekt de lijn door naar de introductie 
van bio-based plastics, plastics die gemaakt zijn 
van grondstoffen zoals maïs of suiker. ‘Dat zijn 
belangrijke voedingsmiddelen, die nu aan de voe-
dingsketen onttrokken worden om als grondstof te 
dienen. Voordat dat probleem is opgelost, moeten 
we niet op grote schaal op bio-based overschake-
len.’ De vervaardiging van kunststoffen heeft een 
negatieve invloed op het broeikaseffect, zo wordt 
vaak gezegd. Volgens Loop is die negatieve kijk op 
pvc overtrokken. ‘Er is minder dan 10 procent fos-
siele brandstof nodig voor zowel de winning als de 
productie van kunststof. Eenmaal vervaardigd, is 
het lichter en heeft het een betere isolerende wer-
king. Er wordt dus bespaard op transportkosten en 
op fossiele brandstoffen om huizen te verwarmen. 
Op termijn vlakt dat de CO2-piek af die bij de 
productie is ontstaan’, stelt Loop, die benadrukt 
dat in deze discussie duurzaamheid moet volgen 
op functionaliteit. ‘Een product dat duurzaam is 
geproduceerd maar bij het functioneren niet vol-
doet, kan geen duurzaam product zijn.’ 

Antwoord op het probleem?
Loop merkt op dat de industrie de laatste 30 
jaar hard gewerkt heeft aan oplossingen voor de 
problemen omtrent pvc die midden jaren 80 de 
kop opstaken. ‘Zo werd de aanwezigheid van lood 
en cadmium in pvc destijds onwenselijk geacht. 
Vandaar dat de industrie gewerkt heeft aan oplos-

singen, waardoor deze stoffen tegenwoordig niet 
meer in pvc van Europese fabrikanten worden toe-
gepast.’ Dat neemt niet weg dat die stoffen af en 
toe nog kunnen worden aangetroffen in pvc dat is 
gemaakt van gerecycled materiaal. ‘De levensduur 
van pvc-toepassingen voor de bouw is tussen de 
50 en 100 jaar. Het duurt dus een hele tijd voordat 
het uit de stroom is verdwenen.’
Pvc wordt steeds vaker gezien als alternatief voor 
hout. Fabrikanten die alternatieven voor hout pro-
duceren op basis van pvc, ruiken dus hun kans. Een 
van die fabrikanten is Profextru. Hoewel de markt 
voor weg- en waterbouwprojecten stabiel is, stelt 
Marinus Looper van Profextru dat hij ervaart dat 
de nieuwe materialen terrein winnen. ‘Het is maar 
net wat je verstaat onder duurzaamheid: het milieu 
of de levensduur? Bij projecten met een beperkt 
budget zien we dat men blijft vasthouden aan 
traditionele materialen, maar wie meer te besteden 
heeft, is meer geneigd om nieuwe ontwikkelingen 
te overwegen.’ 
Omdat Profextru zijn product Prolock wil laten 
opnemen in de Nationale Milieudatabase, is het 
voorgelegd aan de Stichting Stimular. Deze stich-
ting, die zichzelf ‘de werkplaats voor Duurzaam 
Ondernemen’ noemt, kreeg opdracht voor het 
uitvoeren van de life cycle analysis (LCA) van een 
damwand met een scherm van gerecycled pvc, 
een gording van hardhout en palen van naald-
hout. ‘Wij maken gebruik van gerecycled plastic 
als basismateriaal. In de Verenigde Staten zijn die 
mengsels toegepast in oeverbeschermingsoplos-
singen die al 60 jaar worden gebruikt. En sommige 
dijken in de VS worden al 100 jaar beschermd met 
middelen die zijn gemaakt van hetzelfde materiaal’, 
zo motiveert hij zijn verweer tegen de stelling dat 
pvc zich nog niet bewezen zou hebben in de ruim 

120 jaar sinds de formule werd ontdekt. Bovendien 
vergt het na plaatsing geen onderhoud meer. ‘Zelfs 
nadat pvc verwijderd is, kan het nog minimaal vijf 
keer worden hergebruikt. Daarnaast is het vaak 
goedkoper in aanschaf, het snelste te plaatsen en 
het eenvoudigst te installeren.’ 

Houdt hout op te bestaan? 
In het artikel ‘Ooit een bos gezien met een schoor-
steenpijp?’ in editie 5 van het tijdschrift Stad + 
Groen motiveerde Mark Kemna, netwerkmanager 
van FSC Nederland, dat hout met afstand het 
meest duurzame materiaal is. Hij leunt daarbij 
zwaar op een quickscan van Ernst & Young, 
die stelt dat ‘het gebruik van gecertificeerde 
houtsoorten in damwanden leidt tot de laagste 
milieubelasting. Vergeleken met hout zou toepas-
sing van gerecyclede kunststof een negatieve 
milieu-impact hebben die minstens vier keer zo 
hoog ligt, afhankelijk van de gekozen houtsoort’. 
De onderzoekers stelden dat ‘de grootste milieu-
impact wordt veroorzaakt in de productiefase van 
het bouwmateriaal. Het fabriceren van staal en 
kunststof, inclusief de gerecyclede variant, kost 
veel energie. Bovendien komen daarbij ook nog 
eens verontreinigende stoffen vrij. Beide effecten 
gelden nauwelijks voor gecertificeerd hout, dat 
daarom ook zo gunstig scoort in het onderzoek.’ 
Volgens Looper mag die quickscan niet zomaar op 
zijn product worden losgelaten. ‘Je moet de zaken 
wel op een eerlijke manier vergelijken’, zegt hij, 
verwijzend naar de combinatie van hout en pvc die 
wordt toegepast in zijn product. 
Maar volgens Ad Wesselink van houtleverancier 
Wijma Kampen mag de duurzaamheidsfactor van 
hout niet worden onderschat. Tot zijn opluchting 
lijkt de waardering voor hout weer terug te keren. 

De oeverbescherming van Profextru is een combinatie van hout en pvc. De waardering voor hout lijkt weer terug te komen.



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 
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‘We zien steeds meer grote gebouwen die gemaakt 
worden van hout’, zo merkt hij op. Ook voor het 
beheer van onze waterwegen lijkt hout volgens 
Wesselink de beste oplossing. ‘Met hout weet 
je van tevoren precies wat je krijgt. Sluisdeuren 

gemaakt van hout blijven zeker 50 jaar elastisch en 
herstelbaar. We hebben in Nederland ook houten 
bruggen van 80, 90 en zelf 110 jaar oud. Houten 
damwanden van 40, 45 jaar worden nog altijd 
gebruikt, terwijl die in Fleoveoland zelfs 56 jaar 
oud zijn! Daarnaast krijgt ongeveer 25 procent 
van de houten damwanden nu al een tweede 
leven als houten damwand. Dat kan niet gezegd 
worden van de alternatieven.’ Dat neemt niet weg 
dat Wesselink zich stoort aan recente ontwik-
kelingen. ‘Je ziet steeds vaker dat er een langere 
levensduur in bestekken worden opgenomen, 
terwijl deze in de praktijk vaak niet eens gehaald 
wordt, bijvoorbeeld vanwege herstructurering. 
Daardoor ontstaat de neiging om de aanschaf van 
schijnbaar innovatieve producten te overwegen’, 
zo merkt hij op. Volgens Tessa van Swaay van 
houtleverancier Van Swaay lijkt het er zelfs op dat 
duurzaamheid er steeds minder vaak toe doet. ‘Wij 
hebben gemerkt dat dat niet meer standaard in 
elk bestek wordt opgenomen. Daarom zijn we nu 
bezig uit te zoeken waar dat aan ligt.’ Volgens Van 
Swaay zou de vergrijzing dit in de hand werken. ‘Er 
valt steeds meer kennis weg’, merkt ze op, terwijl 
ze verwijst naar een probleem dat gemeenten op 
vele afdelingen ervaren. Oudere ervaren werkne-
mers maken steeds vaker plaats voor een nieuwe 
lichting. ‘Tegenwoordig moeten wij veel moeite 
doen om informatie over hout te kunnen geven; 
vroeger stond men daarvoor in de rij.’ Daarnaast 
steekt ze ook de hand in eigen boezem. ‘Wij zijn 
dagelijks met de natuur bezig en nemen aan dat 
alles daarover al bekend is. Maar de realiteit is dat 
veel mensen eigenlijk niet op de hoogte zijn van 
hoe de natuur werkt en wat ze te bieden heeft.’

Bewezen kracht
Zowel Van Swaay als Wesselink wijst op de lange 
historie die hout heeft. Beiden benadrukken dat 
er wereldwijd voldoende hout is. ‘Misschien dat 
groeimarkten als India, China en Pakistan een 

probleem ervaren, maar elders kent men geen pro-
blemen’, stelt Wesselink. ‘In Europa komt er jaarlijks 
2 procent bos bij. Hier wordt alles gemanaged’, 
benadrukt Van Swaay. Die 2 procent groei is verge-
lijkbaar met zo’n 5.500 voetbalvelden. 
Ook het gebruik van (tropisch) hardhout vormt 
tegenwoordig geen probleem, zegt Wesselink. 
‘Het imago is zeker beter dan 20 jaar geleden. Het 
verdwijnen van hardhout werd te vaak in verband 
gebracht met houtwinning. Dat was niet juist. De 
introductie van certificeringssystemen heeft daar 
duidelijkheid in gebracht.’ Volgens Tessa van Swaay 
is ook de kijk op hout veranderd. ‘Nederlands hout 
krijgt weer de kans om in water te worden toe-
gepast’, merkt ze op. ‘Omdat we in Nederland van 
elke plek precies weten wat de waterstand is, kun-
nen we daarop inspelen met nieuwe houten dam-
wanden.’ Hout dat vatbaar is voor verrotting, wordt 
op een diepte geplaatst waarbij het aannemelijk is 
dat het altijd onder water zit. Als voorbeeld noemt 
ze hun product H2H, waarbij duurzaam hardhout 
en naaldhout met elkaar worden verbonden. 
Volgens Van Swaay is dit een voorbeeld van een 
innovatieve oplossing die duurzaamheid, gebruiks-
gemak, betaalbaarheid en ecologisch verantwoord 
houtgebruik combineert en die als (wal)beschoei-
ing kan worden aangebracht. 
Afgaande op de betrokken industrieën vormt 
zowel het gebruik van pvc als dat van hout geen 
enkel probleem. Welke van de twee het predicaat 
‘meest duurzaam’ verdient, hangt echter af van de 
definitie van ‘duurzaamheid’.

LANgs eLKAAR HeeN
Zowel de houtindustrie als de pvc-branche 
beschikt over veel informatie om hun res-
pectievelijke claims mee te ondersteunen. 
Research voor dit artikel maakt echter dui-
delijk dat er veel langs elkaar heen wordt 
gecommuniceerd. De houtindustrie claimt 
dat haar product het meest duurzaam is, 
omdat de grootste milieu-impact wordt 
veroorzaakt in de productiefase van het 
bouwmateriaal. Het fabriceren van staal en 
kunststof, inclusief de gerecyclede variant, 
kost veel energie. Bovendien komen daarbij 
verontreinigende stoffen vrij. Beide effecten 
gelden nauwelijks voor gecertificeerd hout. 
De pvc-industrie weerlegt dat niet, maar wijst 
erop dat haar product lichter is en dus minder 
transportbewegingen vereist. Ook zou het 
beter isoleren, waardoor de afhankelijkheid 
van fossiele brandstoffen voor verwarming 
vele malen minder is. De claim dat het ver-
branden van pvc tot milieuverontreiniging 
zou leiden, zou inmiddels zijn ontkracht door 
investeringen in betere verbrandingsmetho-
des. Wie nu precies gelijk heeft, is moeilijk te 
bepalen wanneer u uw eigen piketpaaltjes 
niet goed heeft uitgezet. Wat is nu wel en niet 
belangrijk bij uw keuze, en welke definitie 
hanteert u als het gaat om duurzaamheid? 
Het enige zekere is dat opdrachtgevers zich 
niet goed genoeg in de materie verdiepen 
en dat het vaak ontbreekt aan (de juiste) ken-
nis. ‘Bezint eer ge begint’ is daarom de beste 
conclusie.

Ad Wesselink Marinus Looper Roger Loop
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De bevolkingsgroei en de daling van het zoetwaterpeil door klimaatverandering stellen autoriteiten voor heel wat puzzelwerk om de stijgende vraag 

naar zoet water het hoofd te bieden. Mede met het oog daarop werd in 2015 in het oostelijk deel van de Betuwe, tussen Arnhem en Nijmegen,  

een innovatief project gestart om de zoetwaterproblematiek in kaart te brengen en ideeën op te doen ter verbetering van de meerlaagsveiligheid. 

Daarnaast heeft het project ook nog als doel om warmte en koude te leveren aan de gebouwde omgeving vanuit nabijgelegen water. De gebieds- 

verkenning ‘Kop van de Betuwe’ legt meerdere lagen over elkaar heen: zoet water, duurzame energie en meerlaagsveiligheid worden zoveel mogelijk  

in samenhang met elkaar verkend.

Auteur: Guus van Rijswijck

Overbetuwe pakt dreigende 
waterproblematiek aan op 
verschillende fronten
‘Smart polder-project’ moet leiden tot klimaatbestendige en waterrobuuste  
inrichting

De uitlaat van gemaal Vredenburg in Arnhem-Zuid.  

Het gemaal staat aan watergang ten zuiden van  

de Huissensche dijk.
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ACHTERGROND6 min. leestijd

De waarschuwingen van internationale weten-
schappers liegen er niet om: de gevolgen van 
klimaatverandering nemen snel toe. Kortdurende, 
extreme regenval afgewisseld met perioden van 
flinke droogte zal dan ook steeds vaker voorko-
men. Dit vraagt om gedegen oplossingen, die – 
ongeacht de weersomstandigheden – moeten zor-
gen voor een stabiele zoetwatervoorziening. Het 
waterschap Rivierenland, de provincie Gelderland 
en gebiedspartners geven de gebiedsverkenning 
gezamenlijk vorm. Beleidsadviseur Ton Drost: 
‘De vraag bij de oplopende watertekorten is:  
hoe verdeel je schaarste en zijn er maatregelen 
mogelijk? Dat is een landelijke opgave.’

eerste pijler: zoet water
Het klimaat en de weersomstandigheden worden 
extremer. Dat vereist nieuwe maatregelen, vertelt 
Drost. ‘Aan de ene kant wordt het natter door korte 
periodes met extreme regenval. Aan de andere 
kant is er grotere en langdurigere droogte. Dit 
roept de vraag op hoe we ons waterbeheer op een 
andere manier kunnen inkleden.’ Na verschillende 
analyses werd duidelijk dat er binnen de Kop van 
de Betuwe veel inhoudelijke en procesmatige 

samenhang is rondom de thema’s zoetwater-
problematiek, waterveiligheid, energietransitie 
en burgerparticipatie. Een geschikt voorbeeld 
dus om van te leren. Vanwege die die samen-
hang vormt ‘de Kop’ nu sinds enige tijd de pilot 
Waterbeschikbaarheid in het Deltaprogramma zoet 
water (DPZW) voor de regio rivierengebied.
Samen met de provincie en Vitens heeft het 
rivierengebied een eigen model laten ontwik-
kelen waarmee nauwkeurig de waterbehoefte bij 
droogte kan worden bepaald. Als input voor het 
model, dat op basis van het landelijk hydrologisch 
model (LHM) door Deltares werd ontwikkeld, wor-
den deltascenario’s gebruikt. Figuur 1 toont een 
uitkomst van het model van het gebied de Kop van 
de Betuwe in de droogste periode. Drost: ‘Bij dit 
model valt direct op dat er relatief veel water nodig 
is om de wegzijging te compenseren. De wegzij-
ging is hier groot vanwege de lagere afvoer van de 
rivieren (Waal, Nederrijn), wat lagere rivierstanden 
tot gevolg heeft. Hierdoor hebben de rivieren een 
drainerende werking op het gebied, dat bovendien 
een zandige ondergrond heeft.’ In de figuur valt 
verder op dat beregening een groot aandeel heeft 
in de waterbehoefte. Drost: ‘Dit heeft te maken met 
de toegenomen vraag van een uitbreidend gebied, 
dat hoogwaardige teeltsoorten bevat. De keuze 
voor een beregeningsregime bepaalt in hoge mate 
de waterbehoefte. Het is dan ook aan te bevelen 
om hierin landelijk een uniform beleid te voeren.’
Ook voor kleinere gebieden wordt dit soort figuren 
gemaakt, zoals de aanvoergebieden in figuur 2. 
‘Met oppervlaktewatermodellen rekenen we ver-
volgens door of het water nu en in de toekomst 
op de juiste plaats kan komen. Daarbij houden we 
rekening met mogelijkheden tot voorraadvorming 
in het regionale watersysteem en alternatieve 
bronnen voor het hoofdwatersysteem. Deze opties 
hebben we uitgebreid verkend’, vertelt Drost. Het 
meest kansrijk zijn de tijdelijke peilopzet vlak voor 
een droge periode (met water uit de rivier), ont-
trekking uit diepe plassen en de situatie waarbij 
eerder beregend wordt. ‘Er is een watermaat 
ontwikkeld die de waterbehoefte koppelt aan de 
mogelijkheden in de regio zelf. Bij een korte peri-
ode van droogte van vijf dagen hebben regionale 
maatregelen nog enig effect. Bij langere perioden 
zal de afhankelijkheid van het hoofdwatersysteem 
zeer groot blijven.’

Tweede pijler: warmte en koude uit  
oppervlaktewater
Om tot een oplossing voor deze eerder geschetste 
meervoudige opgave te komen, inventariseerde 
het waterschap Rivierenland verschillende gema-
len en stuwen in de regio. ‘Daarbij stelden we ons 

Figuur 2: Analyse van het watersysteem van de Overbetuwe bij wateraanvoer 

Figuur 1: Waterbehoefte in de Overbetuwe (Deltascenario Stoom) 
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de vraag: hoe staan ze erbij, zijn ze een beetje up 
to date?’ Een bevestigend antwoord op deze laat-
ste vraag was lastig te geven bij aanvoergemaal 
Vredenburg, zegt Drost. ‘Het gemaal Vredenburg 
bij Arnhem werd eind jaren zeventig ontwikkeld 
en is met zijn veertig jaar een beetje gedateerd. We 
kwamen op het idee om het gemaal in te zetten 
om warmte en koude te produceren. Er kwamen 
zo twee sporen bij elkaar: het probleem met de 
watertekorten enerzijds en met duurzame energie 
anderzijds. Want energiedoelstellingen hebben 
wij ook: in 2020 willen we veertig procent van het 
energieverbruik duurzaam opwekken; dit is nu nog 
vijfentwintig procent. De afspraak gaat zelfs zo ver 
dat we in 2030 volledig energieneutraal willen zijn.’

Het aanvoergemaal Vredenburg staat te midden 
van compacte bebouwing met veel kantoorpan-
den en gestapelde woningen. Dat biedt de kans 
om bij het nieuwe gemaal warmte en koude uit 
het verpompte oppervlaktewater te winnen. 
Dit kan vervolgens worden opgeslagen in een 
bodemenergiesysteem, ook wel warmte- en 
koudeopslag (WKO) genoemd. ’s Winters kan de 
opgeslagen warmte naar de gebouwen worden 
geleid, ’s zomers de opgeslagen koude (figuur 3). 
Oppervlaktewater bevat veel thermische energie 
die je kunt benutten, vertelt Drost. ‘Dit oppervlak-
tewater is in de zomer rond de twintig graden en 
in de winter rond de vijf graden. In de zomer kun-
nen we dus veel warmte genereren en in de winter 
koelte uit het water halen. Dit warme en koude 

water kunnen we in de zomer en in de winter 
gebruiken om in de bodem een warmte- dan wel 
koudebron “op te laden”. Het plan is om de warm-
tebron te gebruiken om in de winter gebouwen te 
verwarmen; de koudebron kan nuttig zijn om die 
gebouwen in de zomer te koelen.’

De inzet van warmte en koude uit het oppervlak-
tewater is makkelijker als dit dicht bij de bron 
plaatsvindt, dus in de wijk. ‘Transport is wel moge-
lijk met elektriciteit, maar bij thermische energie 
zijn de transportafstanden beperkt tot circa 500-
1.000 meter. Daarvoor werken we samen met 
energiebedrijven en zijn we aan afnemerszijde in 
gesprek met vastgoedbeheerders, woningcorpo-
raties, gemeenten en zorginstellingen.’ Afgelopen 
jaar werden klantgesprekken gevoerd met deze 
instanties, vertelt Drost. ‘De voorlopige busines-
scase ziet er hoopvol uit. De komende tijd zal 
gewerkt worden aan een intentieverklaring, waarin 
partijen gezamenlijk aan de ontwikkeling van het 
warmte-koudenet in de wijk gaan werken.’ Voor het 
waterschap is de rol van energieproducent interes-
sant, omdat de duurzaam opgewekte energie kan 
meetellen voor de eigen doelstelling om energie-
neutraal te worden. De thermische energie uit het 
oppervlaktewater bij gemaal Vredenburg draagt 
daar circa 1% aan bij. 

Derde pijler: meerlaagse veiligheid
Zoals gezegd maakt ook de meerlaagse veiligheid 
deel uit van het project. Drost: ‘Klimaatverandering 
houdt het risico in dat het waterpeil in de rivieren 
stijgt, waardoor de kans op overstromingen toe-
neemt. Dat gaat zich al binnen een paar jaar voor-
doen. Om dit een halt toe te roepen, werken we 
aan het verbeteren van de dijken in het landelijke 
hoogwater-beschermingsprogramma (HWBP). Ook 
de dijktrajecten rond de Kop van de Betuwe vallen 
onder het HWBP. Dit is de zogeheten laag 1-bena-
dering, die zorgt voor een veel hogere veiligheid in 
de dijkring van de Betuwe. 

We moeten daarbij ook beseffen dat absolute vei-
ligheid niet bestaat en er altijd een zeker restrisico 
blijft bestaan, hoe klein ook. In laag 2 (adaptieve 
ruimtelijke inrichting) en laag 3 (verbeteren eva-
cuatiemogelijkheden) kijken we naar het zo goed 
mogelijk anticiperen op dat zeer kleine restrisico. 
Een concreet voorbeeld is het hoger aanleggen 
van provinciale wegen, zodat deze langer als eva-
cuatieroute gebruikt kunnen worden.’ 

De dijkring ten westen van het gebied ‘de Kop’ 
heeft een hellend verloop van oost naar west en 
een reliëfrijk rivierenlandschap. Dit zorgt ervoor 

Figuur 3: Warmtewinning uit oppervlaktewater
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dat de Kop van de Betuwe volgens verschillende 
patronen onder water komt te staan (ook wel inun-
datie genoemd), in de gesimuleerde situatie dat er 
een bres mocht optreden. De op hoogte gelegen 
snelwegen van noord naar zuid (A325 en A50) 
zorgen voor opdeling van het gebied in duidelijk 
afgescheiden deelgebieden. Daarachter kan het 
inundatiewater blijven staan.

Een hoger gelegen randzone dicht bij de dijken 
is minder gevoelig voor inundatie dan de rest 
van het gebied, vertelt Drost. ‘Zo’n randzone kan 
gebruikt worden door een aanvullende mogelijk-
heid voor evacuatie te bieden. Dit kan door zoge-
naamde “evacuatie-hubs” in te richten op strategi-
sche plekken.’ 

Als evacuatie uit het gebied niet meer mogelijk is, 
kunnen evacués naar dit soort centrale onderko-
mens gaan, vertelt hij. ‘Dat is een beter alternatief 
dan in eigen huis een hogere verdieping opzoe-
ken. Personen kunnen enkele dagen in deze hubs 
verblijven, om daarna via deze locaties stapsgewijs 
het gebied te verlaten.’ Blijft het bij een dreiging, 
dan kunnen zij alsnog terugkeren naar hun eigen 
woning, vertelt hij. ‘De evacuatie-hubs zijn handig 
wanneer hulptroepen het gebied in trekken, én 
wanneer de bewoners weer terug naar het gebied 
kunnen (revacuatie). Dat kan zodra de inundatie 
voorbij is.’

stand van zaken in 2022
Het project ‘Kop van de Betuwe’ is vooralsnog een 
papieren project dat zich nog in de onderzoeks- en 
verkenningsfase bevindt. Het gebied werd volgens 
Drost uitgekozen omdat dit deel van de Betuwe 
zoals gezegd een aandachtsgebied is, waar al snel 
sprake is van een watertekort. ‘De rivieren in dit 
gebied bevatten in de zomer minder water; de 
rivierstand zakt weg. Ook de inlaten komen droog 
te vallen; rivierwater stroomt dus onvoldoende het 
gebied binnen. De opgaven in het gebied zijn dus 
belangrijk en urgent op de middellange termijn 
(2050).’

In de herfst van dit jaar wordt het project  
afgesloten. Waar hoopt Drost over vijf jaar te staan?  
‘Ik hoop dat we dan met behulp van oppervlakte-
water een warmtenet hebben gecreëerd voor  
kantoren en flatgebouwen, waarop later ook  
individuele woningen in de wijk worden  
aangesloten.’

Figuur 5: Evacuatie-hub met op de voorgrond de robuuste gebouwen gemarkeerd

Figuur 4: Aanvoergemaal Vredenburg in Arnhem-Zuid
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De uitvinders van retentiedaken
Retentiedaken zijn booming. De zogenaamde groenblauwe daken hebben een opmars gemaakt bij nieuwbouw en renovatie in stedelijk gebied door-

dat deze voor een groot deel hemelwateroverlast kunnen voorkomen.

Al in de jaren 90 kwam Optigroen als eerste met 
een Retentiedak oplossing op de markt. Het 
systeem zorgt voor een enorme vertraging van 
hemelwaterafvoer via de dakbegroeiing. Het 
systeem bestond uit een zogenaamde Drossel. 
Deze gepatenteerde Drossel doet niks anders dan 
het ‘afknijpen’ van de hemelwaterafvoer in de dak-
begroeiing. Het vernuftige zit hem in de afstroom-
tijd en de liters per seconde die in deze periode 
mogen afgevoerd worden.
Een standaard Sedumdak doet niet veel aan water-
berging. Met de berging in een standaard dakbe-
groeiing kan een waterbeheerder niet zo heel veel 
omdat het niet duidelijk is of de bergingscapaciteit 
beschikbaar is op het moment dat het nodig is, 
bijvoorbeeld voor of tijdens een piekbui. 
Daarom heeft Optigroen het Retentiedak verder 
doorontwikkeld en maken ze nu gebruik van de 
WRB Retentieboxen. Dit zijn thermisch stabiele 
boxen van 85 of 150 mm hoog en kunnen het 
hemelwater echt bergen conform de waterop-
gave van de waterbeheerder. In combinatie met 
de Optigroen Drossel kan de berging binnen 
de gestelde tijd, vaak 24, 48 of 72 uur, weer ter 
beschikking staan.

Nog slimmer waterbeheer
De prijswinnende innovatieve ‘Smart Flow 
Control’ van Optigroen is een weerdata gestuurde 
klep op het dak die het hemelwater in de WBR 
Retentieboxen kan bergen of afvoeren op het 
moment dat er meer neerslag voorspeld wordt 
dan er aan bergingscapaciteit is. Dit voorkomt 
nog beter wateroverlast en maakt het gebouw 
hoosbui-proof. 

ADVERTORIAL

Meer informatie over slim waterbeheer en 
hoosbui proof bouwen? 
Neem contact op met:
Optigroen Benelux, www.optigroen.nl, 
info@optigroen.nl 
telefoonnummer 033 – 436 56 81
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Klimaatadaptatie. Hoe 
praktijk standaard wordt 
Nederland werkt aan plannen voor klimaatadaptatie. Hoe staat het ervoor?
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De hamvraag: hoe doe je dat? En hoe vertaal je succesvolle praktijk-
verhalen van gemeenten, provincies en waterschappen tot één breed 
gedragen, bruikbare standaard? De Nationale klimaatadaptatiestrate-
gie (NAS) 2016 brengt in beeld welk effect klimaatverandering heeft. 
Om ook wat met de kennis te kunnen doen, wordt gewerkt aan een 
uitvoeringsprogramma. In aanvulling op NAS is op Prinsjesdag 2017 
het Deltaprogramma 2018 gepresenteerd, met daarin het Deltaplan 
Ruimtelijke Adaptatie (meer hierover op pagina 38). 

De uitvoeringsprogramma’s tonen onder meer manieren om  
klimaatadaptatie een plek te geven in de samenleving. Belangrijke  
uitgangspunten in het integreren van klimaatadaptatie: het delen  
van informatie en het ontwikkelen van handboeken, richtlijnen,  
protocollen en standaarden. Voor standaardisering is een combinatie 
van kennis en praktijkervaring nodig. Daarnaast moeten de  
instrumenten onderling aansluiten, en op de praktijk en regels in 
binnen en -buitenland. Inmiddels is ook samenwerking gezocht met 
Nederlands Normalisatie-instituut (NEN), die onlangs nog een kennis-
bijeenkomst organiseerde rond dit thema.

Met deze, en diverse andere kennisbijeenkomsten wordt  
geconcretiseerd welke maatregelen er moeten worden genomen om 
te anticiperen op klimaatverandering. Hoe dat eruit komen te zien,  
en wat dit betekent voor overheden, is helaas nog even afwachten. 

Wordt dus vervolgd…

Eén ding is zeker: of de klimaatdoelen van Parijs gehaald worden of 

niet, Nederland krijgt sowieso te maken met weersveranderingen. 

Het is daarom van belang de samenleving zodanig aan te passen 

dat klimaatveranderingen worden opgevangen. 

Be social 
Scan of ga naar:   

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-7078
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Het is inmiddels een verhaal met een lange baard: het veranderend klimaat. Lange periodes van droogte, maar ook korte hevige piekbuien waarop| 

de traditionele inrichting van de openbare ruimte niet is voorbereid. Heemraad Constantijn Jansen op de Haar van hoogheemraadschap  

De Stichtse Rijnlanden ziet hierin een belangrijke rol voor de burger.

Auteur: Hein van Iersel 

Vele kleine druppels  
maken een grote plas
Jongste heemraad van Nederland pleit voor betrekken burgers bij uitdagingen 
veranderend klimaat.
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INTERVIEW3 min. leestijd

Met zo’n indrukwekkende titel en dito dubbele 
naam kan het bijna niet anders dan dat je van adel-
lijke afkomst bent. Niet is minder waar: Constantijn 
Jansen op de Haar is een ‘gewone’ PvdA-politicus 
en heeft volgens de website van de Utrechtse 
PvdA als doelstelling om het sociaaldemocratische 
gedachtegoed naar het waterdomein te brengen. 
Natuurlijk is dat lekker vaag, maar gelukkig is 
Jansen op de Haar bereid om dit in een persoonlijk 
interview uit te leggen aan vakblad Stad + Blauw. 
Helemaal persoonlijk is het interview overigens 
niet. Jansen op de Haar is politicus en ofschoon hij 
nog weinig landelijke bekendheid geniet, wordt hij 
tijdens het interview braaf gesecondeerd door een 
dame van voorlichting, die tijdens het interview zo 
mogelijk nog meer aantekeningen maakt dan uw 
redacteur. 

Technisch 
Jansen op de Haar durft gelukkig wel iets 

te zeggen en begint meteen met een flinke 
steek onder water naar de opstelling van de 
Nederlandse waterschappen in het nabije ver-
leden. Waterschappen zouden in zijn visie veel 
te technisch in hun opstelling zijn. Jansen op de 
Haar: ‘De waterwereld wordt hoofdzakelijk bevolkt 
door mensen met een technische inslag, die de 
problemen van het vakgebied ook voornamelijk 
technisch benaderden.’ Tot kort geleden was daar 
– aldus de heemraad – niks mis mee; doorgaans 
konden de problemen van waterschappen tech-
nisch worden opgelost. Maar zaken veranderen. 
Allereerst zijn de waterschappen sinds de wets-
wijzigingen van 1994 veel nauwer betrokken bij 
het waterbeheer in het stedelijk gebied. Tot die 
tijd werd stedelijk water beheerd door gemeentes 
en was het waterschap verantwoordelijk voor het 
buitengebied. Jansen op de Haar: ‘Waterbeheer 
in de stad is fundamenteel anders dan in het 
buitengebied. Op het platteland is er altijd wel 

een plek waar je met het water naartoe kunt. In 
de stad is dat veel lastiger. Daarnaast zijn de uit-
dagingen van waterbeheer gigantisch veel groter 
geworden.’ De belangrijkste reden dat een puur 
technische aanpak niet meer werkt, ligt volgens de 
bestuurder in het gewijzigde klimaat. Jansen op de 
Haar: ‘Vergelijk de KNMI-cijfers van 2000 en 2017 
maar eens. Dat is een verschil van dag en nacht. 
De belangrijkste conclusie daaruit is dat je het 
gewoon niet meer alleen kunt. Je hebt eenvoudig 
de burger nodig om de eigen doelstellingen te 
halen, en dan volstaat het niet meer om puur tech-
nisch naar de problematiek te kijken.’

Riool 
Waterbeheer in de stad is veel complexer dan op 
het platteland door tal van oorzaken. Jansen op de 
Haar: ‘Het riool is niet van de waterschappen, maar 
is wel de belangrijkste schakel in de afvoer van 
overtollig regenwater. Vandaar ook dat wij samen 
moeten werken met de eigenaar van het riool, 
de gemeente, om dit stelsel zo weinig mogelijk 
te gebruiken voor de afvoer van regenwater naar 
onze waterzuiveringsinstallaties. Voor nieuwe wij-
ken is dat geen probleem; daar wordt eigenlijk al 
gewerkt met dubbele rioolstelsels. Voor bestaande 
wijken zijn er al forse stappen gezet, maar er is 
nog heel veel meer mogelijk. Bijvoorbeeld door de 
aanleg van groen op daken, waardoor regenwater 
vertraagd wordt doorgegeven naar een riool of, 
beter nog, direct naar het openbaar water.  

Jansen op de Haar is slim en politicus genoeg om 
te weten dat dit geen eenvoudige taak is, waar 
je ook onvermoede partners bij nodig hebt. Een 
voorbeeld daarvan is Tuinbranche Nederland, de 
belangenorganisatie van tuincentra, die er hopelijk 
aan bij kan dragen dat burgers hun tuinen minder 
verstenen, zodat water sneller en beter kan worden 
afgevoerd naar de ondergrond.

De heemraad haalt er wat folders bij van de 
Merwedekanaalzone. Dat is een oud defensieter-
rein, dat op dit moment wordt ontwikkeld als 
woonwijk – een project waarbij de heemraad 
duidelijk trots is op de rol van het heemraadschap 
Stichtse Rijnlanden. In dit project wordt water uit 
het kanaal gebruikt om via warmte-koudeopslag 
woningen te verwarmen. 

Je hebt eenvoudig  

de burger nodig om de 

eigen doelstellingen te 

halen, en dan volstaat  

het niet meer om puur  

technisch naar de  

problematiek te kijken

Be social 
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www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-7079
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In de vorige uitgave van Stad en Blauw kwam reeds naar voren: Gooi je exoot niet in de sloot! De groei en verspreiding van invasieve exotische water-

planten in Nederlandse oppervlaktewateren is een steeds groter wordend probleem. Preventie is uiteraard de beste manier om verspreiding van deze 

exoten te voorkomen, maar aanpak van de reeds aanwezige exoten is ook van groot belang.

Verwijdering van invasieve exotische waterplan-
ten is een ingewikkelde kwestie. Het gaat immers 
om verschillende soorten zoals ongelijkbladig 
vederkruid, waterwaaier, grote waternavel en 
watercrassula, die grotendeels een andere bestrij-
dingsaanpak vereisen. Daarnaast zijn verschillende 
bestrijdingsmethoden beschikbaar om de soorten 
te verwijderen. Maaien, werken met een hydroven-
turi of harkboot, baggeren en afgraven, handma-
tige verwijdering, maar ook biologische methoden 
zoals de inzet van insecten of graskarpers zijn 
bruikbaar. Er is ook nog veel onbekend als het aan-
komt op welke methode wanneer voor welke soort 
geschikt is.

Op dit moment lopen allerlei initiatieven waarin 
beheerders, beleidsmakers en andere betrokkenen 
nadenken over de problematiek rondom exotische 

waterplanten. Verschillende bestrijdingsmetho-
den worden in de praktijk gebracht om soorten 
te verwijderen, maar van een landelijke aanpak 
is nog geen sprake, terwijl dat wel dé manier zou 
zijn deze problematiek aan te pakken. Exotische 
waterplanten kunnen zich via het water en soms 
door bijvoorbeeld vogels immers overal naartoe 
verspreiden.

In opdracht van de NVWA voert Bureau 
Waardenburg een koepelproject uit met betrek-
king tot de bestrijding van exotische waterplanten. 
Na een algemeen startsymposium in 2016 en 
eerste praktijkdag met betrekking tot grote water-
navel in juni 2017 is het op 30 november 2017 
tijd voor een tweede praktijkdag met als thema: 
‘Watercrassula; wat moeten we ermee?’ 

Watercrassula is een oeverplant die ook half- of 
geheel ondergedoken voorkomt. Het kan een 
dichte vegetatie vormen op oevers en in ondiep 
water, waarbij de bodem volledig wordt bedekt. 
In tegenstelling tot de meeste andere invasieve 
exotische waterplanten komt deze soort ook voor 
in voedselarme milieus. Watercrassula is een win-
tergroene soort die zich verspreidt via kleine frag-
menten en uitdroging, hitte en kou kan overleven. 
In Nederland is de soort algemeen voorkomend 
en neemt nog altijd toe. Doordat de soort een zeer 
dichte vegetatie kan vormen is het een ernstige 
bedreiging voor inheemse flora en fauna. 

De verwijdering van watercrassula dient zo vol-
ledig mogelijk te gebeuren. Zeer kleine fragmen-
ten kunnen namelijk uitlopen op de kale bodem 
die ontstaat tijdens de verwijdering, waardoor 

Praktijkdag: Watercrassula;
wat moeten we ermee?
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ACTUEEL3 min. leestijd

het belangrijk is fragmentatie te voorkomen en 
nazorg te plegen. Hoewel het misschien klinkt alsof 
dit met enige precisie te doen is, blijken zowel 
traditioneel maaien, het gebruik van herbiciden, 
afdekken met folie of het kleuren van water om 
fotosynthese te stoppen niet effectief. Kortom: wat 
moeten we met watercrassula?

Na een introductie over de soort en meer inzicht in 
de natuurwetgeving en gedragscode komen erva-

ringen met watercrassula uit het natuurontwik-
kelingsgebied ‘De Doorbraak’ naar voren, waar we 
in de middag een veldbezoek aan brengen. Tevens 
richten we ons op een andere bestrijdingsaanpak 
van de soort, namelijk systeemgerichte maatre-
gelen. We gaan op zoek naar manieren om geza-
menlijk op te trekken bij onderzoek naar bestrij-
dingsmogelijkheden en gaan in gesprek over de 
preventie van verspreiding van de soort. 

Samenwerking is van groot belang om de bestrij-
ding van exotische waterplanten goed te orga-
niseren. Op de eerdere dagen hebben wij vooral 
mensen vanuit waterschappen, kennisinstituten, 
Rijkswaterstaat en enkele adviesbureaus mogen 
ontvangen. Wij hopen deze keer echter ook meer 
mensen vanuit provincies en gemeenten te mogen 
verwelkomen om de samenwerking tussen al deze 
partijen te bevorderen. Meer informatie over exo-
tische waterplanten en de praktijkdag is te vinden 
via www.exotischewaterplanten.nl. Als u aanwezig 
wilt zijn bij de praktijkdag dan kunt u zich tevens 
via deze website opgeven.

 

 

 

Organisatie:	Bureau	Waardenburg	(in	opdracht	van	de	Nederlandse	Voedsel-	en	Warenautoriteit)	in	samenwerking	met	de	Community	of	
Practice	Beheer	en	Onderhoud,	Waterschap	Vechtstromen	en	Landschap	Overijssel. 

Praktijkdag Exotische Waterplanten 

Watercrassula; wat moeten 
we ermee? 

Geef uw deelname door vóór 16 november 

Mail naar Iris van Gogh: i.van.gogh@buwa.nl 

 

 

Programma 

Geïnteresseerd? 

Locatie: Waterschap 
Vechtstromen 
Kooikersweg 1, 7609 PZ Almelo 

Datum: 30 november 2017 

Ochtend  

09:15 Registratie en ontvangst  

09:45 Introductie watercrassula (Bart Grutters – Bureau Waardenburg) 

10:00 Natuurwetgeving en gedragscode (Dolf Logemann, Arcadis) 

10:30 Ervaringen met watercrassula uit het gebied, De Doorbraak (Henk Lensink, Waterschap 
Vechtstromen) 

11:00 Pauze 

11:30 Systeemgerichte maatregelen (Hein van Kleef, Stichting Bargerveen) 

12:00 Ervaringen uit de zaal & gezamenlijk optrekken (Jos Spier) 

13:00 Lunch & verdere uitwisselen ervaringen watercrassula 

Middag 

14.00 Bezoek in het veld, De Doorbraak (i.s.m. Landschap Overijssel) 

15:30 Einde 

 

Programma 

 

Wij hopen meer mensen 

vanuit provincies en 

gemeenten te mogen  

verwelkomen om de  

samenwerking tussen  

al deze partijen  

te bevorderen

Be social 
Scan of ga naar:   

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-7080



3 - 201726

Kijken naar regenwater en de bijbehorende pro-
blematiek met oog voor kansen en kwaliteiten. Dat 
is kort gezegd de missie van urban design-bureau 
Rain(a)way, dat zich richt op het klimaatbesten-
dig inrichten van het stedelijk gebied. Oprichter 
en ontwerper van het bureau Fien Dekker zegt 
regenwater te gebruiken als middel: ‘Bij Rain(a)way 
voegen we de kwaliteiten van regenwater en de 
problematiek die ermee samenhangt in een breder 

verhaal van klimaatadaptieve steden. Daarbij is het 
ons doel om zoveel mogelijk regenwater zichtbaar 
te maken en naar de bodem te begeleiden.’

Publieksprijs
Een manier om dit voor elkaar te krijgen, is door 
plaatsing van de Rain(a)way Ebb- en Flood-
tegel (hierna voor het gemak eb- en vloedtegel 
genoemd). Het is een betonnen tegel met reliëf, 

die de stromen van het regenwater zichtbaar 
maakt. Onlangs won het ontwerpbureau de 
publieksprijs van vijfduizend euro van het congres 
Making Waves op de Afsluitdijk, een evenement 
waar innovaties worden gepitcht. Tijdens het 
congres kunnen creatievelingen met innovatieve, 
inspirerende ideeën in contact konden komen met 
investeerders. Dit jaar waren er zeventien innova-
ties te bewonderen, waarvan de wateropvangende 

De opwarming van het klimaat lijkt een onvermijdelijk fenomeen: Nederland krijgt nu en in de nabije toekomst vaker te maken met hoosbuien die hele 

straten blank zetten. Afwateringssysteem en riolering lijken vaak niet meer in staat om de grote hoeveelheden hemelwater op te vangen en af te voeren. 

Een innovatieve oplossing als de Rain(a)way-watertegel kan hier uitkomst bieden.

Auteur: Guus van Rijswijck

De Ebb- en Flood-tegel 
brengen natuurlijke water-
cyclus terug in de stad
Designbureau biedt een inventieve wateroplossing voor overmatige regenval en 
piekbuien

De uitlaat van gemaal 

Vredenburg in Arnhem-Zuid.  

Het gemaal staat aan  

watergang ten zuiden van  

de Huissensche dijk.
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TECHNIEK4 min. leestijd

en -afvoerende tegel er een was. Het ontwerp 
kreeg maar liefst een kwart van de uitgebrachte 
stemmen. Dekker: ‘We hebben twee varianten 
ontwikkeld van de tegel: de Ebb-tegel en de Flood-
tegel. Ze zijn ook als één systeem toepasbaar. De 
ebtegel verplaatst het water naar een gewenste 
infiltratie- of opslaglocatie. De vloedtegel vangt 
het regenwater op, bergt het water tijdelijk en infil-
treert het vervolgens in de bodem.’

Een uniek project op iedere locatie
De ebtegel werd anderhalf jaar geleden ontwik-
keld en bevat een patroon met vele mogelijk-
heden. ‘Deze tegels zijn onder andere geschikt 
voor woonwijken, om het regenwater zichtbaar 
te maken in de bestrating’, vertelt de ontwerpster. 
‘De bedoeling van deze tegel is om het regenwater 
op een zichtbare en visueel aantrekkelijke manier 

‘De tegel brengt het regen-

water op een zichtbare  

en visueel aantrekkelijke  

manier naar een gewenste  

infiltratie- of opslaglocatie’
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naar een gewenste infiltratie- of opslaglocatie te 
brengen.’ De vloedtegel kent twee lagen: reliëf en 
een waterdoorlatende laag, waar het regenwater 
doorheen zakt. In eerste instantie maakt deze tegel 
het water snel zichtbaar, vertelt ze. ‘Het is mogelijk 
om met dit materiaal de mate van waterdoorlating 
te sturen door middel van kleine gaatjes waar 
het water doorheen stroomt. Door bij elke locatie 
goed te bepalen welke materialen we gebruiken, 
kunnen we er iedere keer weer een uniek project 
van maken. Dat heeft te maken met de randvoor-
waarden van de locatie, de waarde van het project 
en de opslagcapaciteit. Het leuke hieraan is dat 
we voor elk project iets unieks kunnen maken qua 
kleur, materiaal of vorm.’

Japanse architectuur
De gedachte achter de vloedtegel is dat deze het 
regenwater op een zichtbare en originele manier 
bergt. Dekker: ‘Enerzijds biedt de tegel een oplos-
sing voor de regenwaterproblematiek. Maar het 
oog wil ook wat: de tweede opzet van de tegel is 
om het regenwater visueel aantrekkelijk zichtbaar 
te maken. Onze manier van ontwerpen is geïn-
spireerd op de Japanse architectuur en cultuur, 
waar water op een natuurlijke wijze in de publieke 
ruimte is geïntegreerd.’ Dekker reisde tijdens haar 
afstuderen door Japan, waar ze kennis nam van de 
Rain(a)way-filosofie. ‘Daar is de ontwerpmethodiek 
van deze tegel ontstaan. Die houdt in dat we het 
regenwater zichtbaar bergen, in tegenstelling tot 
de bij ons gebruikelijke ondergrondse waterber-
gingssystemen. Voorbijgangers kunnen op deze 
manier dus ook van de natuurlijke watercyclus 

genieten.’ Het Japanse voorbeeld wil niet zeggen 
dat het ontwerp op enige manier is gekopieerd, 
vertelt Dekker. ‘Hoewel we ons hebben laten inspi-
reren door de Japanse cultuur en architectuur, 
hebben we onze eigen regels en vormgeving op 
het ontwerp toegepast. Aan de hand daarvan pro-
beren we met behulp van contrasten ons idee dui-
delijk te maken. Het ontwerp is dus echt vertaald 
naar ons eigen handschrift.’

Looproutes
De vloedtegels kunnen op verschillende manieren 
tegen elkaar aan worden gelegd, zodat er een 
willekeurig patroon ontstaat. ‘Mensen vinden de 
tegels aan de ene kant heel mooi en uniek, maar 
ook vernieuwend. Soms moeten ze wennen aan 
het open patroon. De vloedtegel moet je niet in 
een looproute neerleggen, want mensen kunnen 
erover struikelen. Ze zijn er ook niet voor bedoeld 
om overheen te lopen of in een rolstoel overheen 
te rijden.’ Om het afvoergebied toch enigszins 
begaanbaar te maken, kan gebruikgemaakt wor-
den van staptegels. Deze kunnen over de tegels 
heen worden gelegd, zodat er looproutes ontstaan 
over de tegels van elk 30 x 30 x 10 centimeter. De 
vloedtegel kent drie varianten: gesloten, passerend 
en doorlatend. ‘Bij de gesloten vloedtegel kan het 
water alleen tussen de voegen weglopen; hij houdt 
het water langer vast. De variant ‘passerend’ heeft 
open ruimtes tussen de tegels, waardoor water 
weg kan stromen. De vloeddoorlatende tegelvari-
ant, tot slot, is uit twee soorten beton opgebouwd. 
De waterdoorlatende onderlaag laat het regenwa-
ter langzaam de grond in sijpelen.’

‘Het is mogelijk om voor elk 

project iets unieks te maken 

qua kleur, materiaal of 

vorm’
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Combinatie eb- en vloedtegel
Het is ook mogelijk om de eb- en vloedtegel 
samen aan te leggen; in Amsterdam en Tilburg lig-
gen al combinaties van beide tegels. De gedachte 
daarachter is dat eb en vloed met elkaar verbon-
den zijn: een soort yin en yang dus. ‘In het geval 
van een combinatie begeleidt de ebtegel het 
regenwater naar de vloedtegel, waar het kan wor-
den geborgen en het langzaam in de bodem infil-
treert.’ Voor de onderlinge aansluiting van de tegels 
is het patroon niet van belang, vertelt Dekker. ‘De 
vormen van beide tegels sluiten altijd op elkaar 
aan. Door te variëren met de hoeveelheid holle 
ruimte in de opbouw van de straatlaag of door de 
tegel op de juiste manier ruimtelijk in te passen, 
kun je elke toestroom van water aan.’

Samenwerking
Dekker hoopt met de innovatieve wateropslag en 
-infiltratie in de eerste plaats bij te dragen aan het 
verkleinen van de oplopende waterproblematiek. 
‘We zullen in de toekomst steeds meer last krijgen 
van stortbuiregen. Om effectief toekomstbestendig 
klimaatbeheer te kunnen voeren, willen we archi-
tecten en stedenbouwkundigen inspireren met 
deze tegels. We hopen dat we hen met deze oplos-
sing weten te triggeren, zodat ze over regenwater-
problematiek gaan nadenken. Het zou handig zijn 
als landschapsarchitecten, urban planners en ste-
denbouwkundigen aan de voorkant van het ont-
werpproces rekening houden met het probleem 
van de waterafvoer. Ze mogen ons bureau in het 
begin van het proces raadplegen; we werken graag 
met hen samen. Ook als ze de tegels niet kunnen 
toepassen, geven we graag advies over regenwater 
in de openbare ruimte. Zo kan een nieuwe situatie 
ook weer leiden tot een nieuw product. Wat deze 
tegel betreft: die maakt het heel gemakkelijk om 
óf het regenwater zichtbaar te verplaatsen in het 
straatbeeld, óf het overtollige water te bergen in 
de bestrating. En het ziet er ook nog eens fraai uit.’

Fien Dekker

‘Onze manier van ontwerpen 

is geïnspireerd op de Japanse 

architectuur en cultuur, waar 

water op een natuurlijke 

wijze in de publieke ruimte 

is geïntegreerd’
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Angst voor het onbekende, zo luidt een conclusie 
in het onderzoek ‘De beplante wadi’. Als afsluiting 
van hun studie Tuin- en Landschapsinrichting 
bogen Koos Verkade (eigenaar ontwerpbureau 
Koos Verkade), Elma Koopman-Kuipers (eigenaar 
ontwerpbureau EKK Colourful Landscaping) en 
Kevin Groen (gemeente Bernheze) zich over de 
vraag waarom we in Nederland wadi’s vaak alleen 
voorzien van gras. De drie gingen in gesprek met 
beleidsmakers, architecten en ingenieursbureaus 
en keken met literatuuronderzoek naar diverse 
voorbeelden in het buitenland, waar wadi’s met 
bijvoorbeeld kruiden, vaste planten en bomen 
meer voorkomen.

Bij de buren
‘In Nederland willen we graag met veel dingen 
vooroplopen, maar wat wadi’s betreft lopen we 
toch wat achter’, vertelt Verkade aan Stad+Blauw. 
‘Natuurlijk zijn er landen waar helemaal geen 
wadi’s toegepast worden, vaak ook omdat het er 
gewoon droog is. Maar in andere landen worden 
ze volop gebruikt. Denk aan Duitsland, maar ook in 
de Verenigde Staten, in het bijzonder in Portland 
in de staat Oregon. Van daaruit is het concept 
weer overgewaaid naar Engeland. Ook in Australië, 
specifiek in Melbourne, zie je ze veel. Allemaal 
plekken waar het klimaat vergelijkbaar is met dat 
van Nederland.’ 

De eerste wadi’s  
‘In het buitenland wordt dit soort waterbergend 
landschapselement vaak bioswale genoemd. Dat 
wil weliswaar niet zeggen dat het geen gras mag 
bevatten, maar de naam doet vermoeden dat een 
bioswale meer doet dan alleen water opvangen. 
‘In eerste instantie werden deze bioswales vaak 
uitgerust met ruige grassen. Maar omdat dergelijke 
kruiden vaak een rommelig beeld geven, ging men 
later ook werken met vaste planten.’
‘In een land als Duitsland bestaan wadi’s al sinds 
de jaren zeventig, maar in Nederland werden ze 
nog niet aangelegd; dat gebeurt pas sinds de jaren 
negentig. In de wijk Ruwenbos te Enschede werd 
rond die periode een wadi aangelegd. Samen met 

Een wadi aanplanten met iets anders dan gras: in het buitenland wordt het volop gedaan, maar in Nederland niet of nauwelijks. Maar waarom 

eigenlijk niet? 

Auteur: Kelly Kuenen

De Nederlandse wadi 
beplant
Over waterbergingselementen met kruiden, vaste planten en bomen
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ingenieursbureaus werd gekeken welke invulling 
die kon krijgen: denk aan keien, grind of gras. 
De uiteindelijke “graswadi” kon rekenen op veel 
interesse van andere gemeenten en werd vaak als 
voorbeeld gebruikt.’ 

‘Maar dat gebeurde vaak zo letterlijk, dat zelfs de 
keien in het Enschedees model ook opdoken in 
wadi-ontwerpen elders. Die wadi is al die jaren 
blijven fungeren als voorbeeld, waarschijnlijk van-
uit het idee dat deze zijn werk goed doet. Vorig 
jaar vroeg ik aan ingenieursbureaus welke planten 
bruikbaar zijn in wadi’s. De eerste reactie is: dat kan 
niet. De tweede, als je verder in gesprek gaat: ja, 
waarom eigenlijk niet?’

Beplante wadi’s zouden juist voordelen met zich 
meebrengen: een hoger waterbergend vermogen, 
verhoging van de biodiversiteit en een mooiere 
aanblik. Met sortiment kun je ook spelen met de 
waterbergingscapaciteit. ‘Een eik, bijvoorbeeld, 
verwerkt 250 liter per dag, wilgen en populieren 
tot wel 1500 liter. Voor de bomen hoeft dat water 
niet slecht te zijn. Het is een denkfout dat je bij 
beplanting moet kiezen voor moerasplanten’, 
vertelt Verkade. ‘Want bedenk wel: de meeste tijd 
staan die planten relatief droog. Ze moeten slechts 
af en toe, vaak een paar keer per jaar, natte voeten 
kunnen doorstaan. Diverse bomen en planten 
kunnen daar prima tegen. Margareth Hop (beplan-
tingsadviseur/eigenaar Actifolia, red.) heeft een 
lijst samengesteld van planten die daar bestand 
tegen zijn.’ 

Beperkingen?
Uit interviews met diverse partijen kwam naar 
voren dat sommigen bedenkingen hebben die 
de aanleg van beplante wadi’s in de weg staan. 
Denk aan oplopende aanleg- en beheerskosten, 
beperkingen in bergings- en infiltratiecapaciteit en 
ongewenste consequenties voor de ondergrond. 
Die kritische noten zijn deels gegrond, maar deels 
ook niet, vertelt Verkade.

‘Je moet je voorstellen dat je een bak hebt, waar je 
beplanting in zet. Je hebt dan minder volume voor 
wateropvang, dat klopt. Maar kijk je bijvoorbeeld 
naar beplanting met kruidenvegetaties of heesters, 
dan zorgt dit voor een afname van zo’n 4 procent. 
Relatief weinig, helemaal als je nagaat dat de 
meeste wadi’s overgedimensioneerd zijn (dusdanig 

Beplantingsplan proefwadi Bernheze.

Extensief beheerde wadi, Gouderaklaan te Utrecht.
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van omvang dat ze meer aankunnen dan strikt 
noodzakelijk, red.).’
Een ander punt van scepsis is dat planten onge-
wenste consequenties voor de ondergrond mee-
brengen. ‘In een wadi moet je eens in de vijf tot 
tien jaar de bodem losmaken om waterinfiltratie te 

garanderen. Dat is nodig omdat de bodem in de 
loop der tijd verslempt. Plant je groen aan, dan zor-
gen de wortels ervoor dat de infiltratie op peil blijft 
omdat er een natuurlijk gangenstelsel gecreëerd 
wordt, en hoef je juist niets meer aan de bodem 
te doen.’

Het derde argument is zonder meer gegrond. De 
aanleg- en beheerskosten van een beplante wadi 
zijn zeker hoger dan die van een wadi met gras. 
‘Gras is vele malen goedkoper; bij aanleg kan dat 
wel oplopen tot een factor tien. Tien euro of der-
tig euro per vierkante meter klinkt als een klein 
verschil. Maar reken je dat door naar al snel 100 
vierkante meter, dan loopt het prijsverschil aardig 
op. Daar staat tegenover dat gras meer maaionder-
houd vraagt. Bij vaste planten raap je af en toe wat 
prul en maai je eventueel een keer gras; dan ben je 
er grotendeels al.’

Specifieke locaties
In het onderzoek roepen Verkade, Koopman-
Kuipers en Groen dan ook niet op tot het beplan-
ten van alle wadi’s, benadrukt Verkade. Op bepaal-
de locaties heeft het een meerwaarde; denk aan 
een wadi bij een invalsweg, die nu ook al aange-
kleed wordt. ‘Een wadi kost niet veel meer dan een 
vasteplantenborder. Het is in grote lijnen hetzelfde 
systeem, alleen dan verlaagd. Als je daar toch al 
een border aanlegt, kun je een beplante wadi over-
wegen; dan vang je twee vliegen in één klap.’ 
‘Er zijn ook wel wadi’s aangelegd met kratten als 
extra buffer. Als je dat toepast, heb je een minimale 
hoeveelheid aarde om iets aan te planten. Maar 
we hebben gehoord dat de buffer eigenlijk weinig 
functioneert. Als je een goede bodem aanlegt, heb 
je voldoende afwatering, eventueel met een over-
stort voor extreme piekbuien.’

Casus Bernheze
In gemeente Bernheze is begin dit jaar een proef-
wadi met vaste planten aangelegd. Die heeft zich 
het hele jaar goed gehouden, vertelt Verkade. ‘We 
zijn nog wat terughoudend in het prijzen van deze 
wadi; we hebben er immers nog maar een jaar 
ervaring mee opgedaan. Maar de eerste resultaten 
zijn veelbelovend. Het voorjaar was erg warm en 
droog. Het groen heeft zich met minimaal water 
geven goed gehouden. Nu nog staan de planten 
in bloei. Van Kevin Groen heb ik vernomen dat de 
wadi ook de regenbuien in het najaar goed door-
staan heeft. De reacties in de buurt zijn positief; 
dat is natuurlijk altijd even afwachten als je het 
groen verandert. Inmiddels wordt er gevraagd 
wanneer we de andere delen van de wadi gaan 
beplanten. Komend seizoen willen we ook een 
wadi met een zaaimengsel aanleggen.’ 

Meer samenwerking
Het weerleggen van bezwaren zorgt er niet auto-
matisch voor dat er overgestapt wordt op beplante 
wadi’s. Daarvoor is voorlichting nodig, maar het is 
ook zaak om meer samenwerking tussen gemeen-

Nieuwe aanplant in de wadi te Bernheze.

Vaste planten aan de Langerakbaan in Utrecht dienden als voorbeeldbeplanting voor de wadi.
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telijke afdelingen te creëren, vindt Verkade. ‘“Blauw” en “groen” zijn twee stro-
mingen binnen de gemeente. De blauwe tak denkt bij dit soort oplossingen 
vaak: het werkt, dus dan doen we het. De groene tak is meer terughoudend. 
Dat heeft ook te maken met het veel grotere budget van de blauwe tak. Hoe 
mooi zou het zijn als een bioswale kan worden aangelegd met geld uit de 
rioolpot? Juist daarom willen we als “groene jongens” van ons laten horen op 
de beurs.’

Verkade, Koopman-Kuipers en Groen presenteren hun bevindingen op de 
beurs Water in de Openbare Ruimte met hun lezing De Nederlandse wadi 
beplant?!

Wadi met alleen gras in het Klifrakplantsoen te Utrecht.
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Observatie: ons stadsklimaat 
verandert

Straten zijn stenige verkeersaders
Tot ver in de jaren zestig van de vorige eeuw waren 
straten de ontmoetingsruimte van de stad; hier 
speelde het sociale leven zich af. De rijweg was 
smal, de stoep breed en de wereld onder de weg 
was overzichtelijk. Bomen hadden de ruimte en 
groeiden tot in de hemel. Maar geleidelijk aan is 
het drukker geworden. De openbare ruimte is van 
verblijfsgebied tot transportader verworden, de 
ruimte voor ontmoeting is beperkt en de ruimte 
voor groen is afgenomen. Door de grote hoeveel-
heid geparkeerde auto’s lijkt het straatbeeld vooral 
te bestaan uit blik. Niet alleen op, maar ook onder 
de weg speelt ruimtegebrek een cruciale rol voor 
de verdere inrichting van de straat.

Natter, warmer, droger
Daarnaast verandert ons klimaat. Onze winters 
worden gemiddeld natter en gedurende de zomer-
maanden valt tijdens piekbuien extreem veel 
neerslag. Tegelijkertijd neemt het aantal zomerse 
regendagen af, waardoor verdroging dreigt, met 
invloed op beplanting en paalrot in wijken die op 
houten palen gefundeerd zijn. De stijging van de 
temperatuur is vooral merkbaar in steden, waar de 
warmte ‘s nachts minder goed afgegeven wordt; 
er ontstaan hitte-eilanden. De opwarming van de 
stad heeft negatieve effecten op het welbevinden, 
concentratievermogen en de arbeidsproductiviteit.

Nieuwe stadsmakers
Bewoners en professionals ontdekken hoe leuk 
het is om je eigen leefomgeving vorm te geven: je 
eigen woning, je eigen buurthuis, je eigen sociale 
onderneming; om zelf de stad te maken. Nieuwe 
energie komt vrij, nieuwe vormen van collectieve 

samenwerking ontstaan en daarbij vervaagt de 
grens tussen openbaar en privaat gebied.

Hoe kunnen we met deze ontwikkelingen 
omgaan?

De oplossing ligt op straat

1000 x 1 = een omwenteling
Klimaatverandering is een mondiale ontwikkeling, 
maar bij het zoeken naar adaptieve oplossingen 
gaat het juist om lokale maatregelen. Wij geloven 
dat de stad met al zijn straten kansen biedt om het 
stadsklimaat te verbeteren. Straten vormen een 
machtig netwerk. Er zijn er duizenden van en ze 
zijn altijd in ontwikkeling. Wanneer een oplossing 
zich 1000 keer laat toepassen, vindt er een omwen-
teling plaats. 

U leest het goed: ‘straaD’ met een ‘D’, want onze droom is: Straten Transformeren – Ruimtelijk, Adaptief, Aantrekkelijk & Duurzaam, vandaar ‘De straaD’. 

De ambitie is om elke straat in Nederland om te vormen tot een straaD en zo klimaatadaptieve, maar vooral leefbare steden te ontwikkelen. De straaD is 

een initiatief van Bosch Slabbers landschapsarchitecten in samenwerking met Buro Bergh. Zij reizen de komende jaren door het land om deze transfor-

matie vorm te geven, zowel ruimtelijk als procesmatig. Gemeenten en waterschappen hebben er wel oren naar. Rotterdam neemt de proef op de som.

De straaD
De straat voor een beter leefklimaat
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Geen revolutie, maar evolutie
Klimaatverandering is al aan de gang. Dit is het 
moment om naast mitigatie te starten met adap-
tatie; geen grootschalige ingrepen, maar meekop-
pelen en geleidelijk aanpassen. Stap voor stap 
investeren in de klimaatbestendigheid van de stad 
is op lange termijn kosteneffectief; ruim 90% van 
de herstelkosten na schade kan vermeden worden. 
Mooi is dat adaptieve maatregelen baten opleve-
ren op meerdere terreinen: voor de leefomgeving, 
voor de ecologie en voor de economie. Het zijn 
win-winmaatregelen. 

Werk met werk maken
Straten zijn continu in ontwikkeling, in transitie. 
Systemen en materialen hebben een bepaalde 
afschrijftermijn en worden vernieuwd. Soms gaat 
er één stoeptegel uit, dan weer worden huizen 
gerenoveerd en af en toe gaat de gehele straat op 
de schop. De kunst is om mee te bewegen met 
geplande werkzaamheden. Hier ligt de mogelijk-
heid om 'werk met werk' te maken, om de straat 
om te vormen tot straaD.

Toegevoegde waarde
Tegelijkertijd stellen we de vraag: kunnen we stra-
ten weer meer waarde geven? Een straat waar je je 
niet alleen functioneel kunt verplaatsen, maar ook 
mensen kunt ontmoeten, kunt verblijven, spelen, 
stoepkrijten, genieten van de fijne plek. Maar ook 
een straat met mentaliteit en een identiteit waar-
aan je herkent waar je bent, die past in de context 
van de stad, die de eigenheid van de plek accen-
tueert. 

Slimme systemen
De straaDplaat uit krant 1 laat met een vijftigtal 
maatregelen zien wat we met zijn allen kunnen 
bereiken door samen te werken aan duurzame 
oplossingen boven- en ondergronds, in de 

publieke en private ruimte, in het bestaand ste-
delijk gebied. De maatregelen zijn grofweg in vier 
thema’s in te delen:
• De stad als spons: door het creëren van 
   verschillende vormen van waterberging in het 
   publieke en private domein, gecombineerd met 
   infiltratie in de ondergrond via de straat, wordt 
   de wateropgave verkleind.
• Groen met meerwaarde: het toevoegen van 
  groen aan de straat zorgt behalve voor een 
  aangenaam aanzicht ook voor verkoeling, betere 
  infiltratiemogelijkheden en het zuiveren van lucht 
  en water. Op kleine schaal is voedselproductie 
  mogelijk.
• Sociaal en flexibel: er ontstaat een prettiger leef- 
  en verblijfklimaat door gebruik te maken van  
  duurzame, kwalitatieve materialen, door meer 
  ruimte te maken voor verschillende gebruikers en 
  door de omgeving ‘eigenaar’ te maken.
• Efficiënte stromen: het slim koppelen tussen 
  verschillende vormen van energie, afval, kabels 
  

en leidingen levert een efficiënte straat op die in 
  potentie zelfvoorzienend is.

Altijd maatwerk
Bij de herinrichting van straten kijken we integraal 
naar de opgave die er ligt. Het doel is om straten 
adaptief en aantrekkelijk in te richten met oog 
voor de eigenheid van de plek. Andere bewoners, 
andere bouwstijl, andere urgentie, ander budget: 
het maakt de configuratie van uw straat anders 
dan die van mij. De straaDplaat is eigenlijk een 
soort warenhuis vol maatregelen. Elke straat kan 
zijn eigen boodschappenmandje vullen. 

Van dromen naar doen

De eerste straaDkrant (voorjaar 2016) liet uitge-
breid zien wat er mogelijk is, van geveltuin tot 
kabelgoot, van waterschutting tot energietegels. 
De straaDplaat, waarop alle mogelijke maatrege-
len samen zijn afgebeeld, inspireert veel mensen: 
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‘Ja, hier willen we naartoe! Hier zou ik wel willen 
wonen.’ Deze ambitie roept tegelijkertijd de vraag 
op hoe je dat doet. Reden genoeg voor een twee-
de straaDkrant (voorjaar 2017), waarin de weg naar 
de gerealiseerde straaD verder werd onderzocht. 
Een aantal thema’s blijkt cruciaal om de transitie 
van straat naar straaD, of, algemener, de transitie 
naar klimaatbewust handelen te versnellen: initia-
tief nemen, efficiënt geld inzetten, samenwerken, 
nieuwe gewoontes ontwikkelen en gewoon doen. 

Wie neemt het initiatief? 
De overheid is verantwoordelijk voor een veilig en 
gezond leefmilieu voor haar inwoners, en heeft 
daarnaast vaak de ambitie om duurzaam te hande-
len. De overheid is daarmee een belangrijke initia-
tiefnemer voor het nemen van straaDmaatregelen. 
Maar de overheid doet het niet alleen. Bewoners 
nemen initiatief omdat zij een leefbare straat wil-
len. Marktpartijen nemen initiatief omdat zij con-
tinu op zoek zijn naar innovatie en het creëren van 
maatschappelijke meerwaarde. 

Meer doen met een miljoen
Er is geld beschikbaar, maar waar zit het verstopt? 
De openbare ruimte wordt vaak bekostigd vanuit 
een paar reguliere gemeentelijke potjes: groen, 
verharding en riolering. Dit kan slimmer. Door te 
verbinden, te verbreden en te verdiepen wordt er 
meer gedaan met hetzelfde geld. Weet dus waar 
het geld verstopt zit, ken de potjes, binnen de 
overheid en ook daarbuiten. Waterschap, verzeke-
raars, netbeheerders, eigenaren en bewoners, alle-
maal hebben ze een belang in de straat en daarbij 
middelen (tijd of geld) om te investeren. 

Samenwerken
De gemeente maakt een straaD niet alleen. Het 
merendeel van de ruimte in de stad (zestig pro-
cent) is in handen van ‘anderen’. Het loont om eige-
naren en bewoners te verleiden om klimaatbewust 
te gaan handelen, om ook meters te maken op 
privaat gebied. 

Het ‘nieuwe normaal’
Klimaatbewust handelen moet het ‘nieuwe nor-
maal’ worden, op de werkvloer en bij de mensen 
thuis. Er is behoefte aan een stip aan de horizon, 
duidelijkheid over waar we naartoe willen als orga-
nisatie en als samenleving. De gemeente kan die 
stip neerzetten. Vervolgens is het zaak mensen te 
verleiden en af en toe op de vingers te tikken. Zo 
gaan we van 'klimaat denken' naar 'klimaat doen'. 
Over vijftien jaar is de klimaatadaptieve straat busi-
ness as usual. 

Gewoon doen!
Als de wereld te complex wordt om alles van tevo-
ren uit te denken, is de beste oplossing: gewoon 
beginnen! In de Robert Fruinstraat in Rotterdam is 
de gemeente van start gegaan met het uitrollen 
van de eerste straaD. Er wordt een aantal concrete 
maatregelen onderzocht en uitgevoerd: 
• groene daken en energiedaken
• waterdoorlatende verharding
• waterkratjes onder de straat
• voorlichting over watervriendelijke tuinen
• vergroening door geveltuinen
• onderzoek naar een kabelgoot

Wij, als straaDteam, volgen de ontwikkelingen 
en trekken er onze lessen uit. Mooi is dat de 

gemeente zeer intuïtief en persoonlijk aan de slag 
gaat. Als iets werkt, dan doen ze het; als het niet 
werkt, dan doen ze het niet. Ze volgen de weg van 
de minste weerstand en staan open voor expe-
riment. Stakeholders haken aan wanneer nodig 
en de bewoners worden nauw betrokken bij het 
ontwerpproces. 

Wanneer is een straat een straaD? 
Een straat is een straaD wanneer de gemeente de 
herinrichting van de straat integraal bekijkt, oog 
heeft voor de identiteit van het gebied, adaptieve 
maatregelen en initiatieven koppelt en meekop-
pelt met geplande werkzaamheden en samen met 
bewoners, eigenaren en andere betrokken partijen 
het proces van herinrichting doorloopt. 

De straaD is een gezamenlijk project, iedereen 
kan meedoen 
De straaD is een initiatief van Bosch Slabbers 
landschapsarchitecten in samenwerking met Buro 
Bergh. Het project wordt ondersteund en gedragen 
door onze betrokken straaDpartners: STOWA, stich-
ting RIONED, VPdelta, Rebel, Hoogheemraadschap 
Delfland, Hoogheemraadschap van Schieland en 
de Krimpenerwaard, de gemeente Den Haag, de 
gemeente Rotterdam en Deltares. Samen kunnen 
we ons stadsklimaat verbeteren. Doet u mee?

Meer informatie over de straaD en een pdf-versie van 
de straaDkranten zijn te vinden op: www.destraad.nl.
Binnenkort gaan we van start met straaDkrant 3. 
Mocht u interesse hebben om dit project te onder-
steunen, dan kunt u contact opnemen met a.smits@
bosch-slabbers.nl of floor@burobergh.nl.

ADVERTORIAL
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Het Deltaprogramma voor waterwerken is in de 
loop der jaren steeds verder uitgebreid. Het plan 
kent al langer een Deltaplan Zoetwater, en vorig 
jaar werd daar het Deltaplan Waterveiligheid aan 
toegevoegd. De meest recente toevoeging is dus 
het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Het doel van 
dit nieuwe Deltaplan is om de klimaatadaptatie 
van Nederland te versnellen, zodat ons land in 

2050 helemaal klimaatbestendig en waterrobuust 
is ingericht. Om dat voor elkaar te krijgen, zijn 
echter wel verschillende maatregelen nodig. Dat 
zullen Nederlandse gemeenten de komende jaren 
ook gaan ondervinden.

Verplichte stresstest
Zo stelt het Deltaplan dat alle gemeenten voort-

aan verplicht een stresstest moeten ondergaan. 
Deze stresstest, die geldt voor alle Nederlandse 
gemeenten, waterschappen, provincies en het Rijk, 
zal uiterlijk in 2019 ingevoerd worden. De stress-
test wordt gestandaardiseerd en dient daarmee als 
meetinstrument om te controleren hoe kwetsbaar 
Nederlandse steden zijn voor weersextremen. De 
stresstest bestaat onder meer uit regenvalscena-

Op Prinsjesdag wordt jaarlijks het Deltaprogramma voor de waterwerken gepresenteerd. Nieuw in het Deltaprogramma van dit jaar is de toevoeging 

van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie, dat zich speciaal richt op het klimaatbestendig maken van steden. Het Deltaplan is positief ontvangen, maar 

er is nog een hoop werk aan de winkel. Er zijn nog honderden miljoenen nodig om het plan ook daadwerkelijk te kunnen uitvoeren, stellen de initiatief-

nemers.

Auteur: Nino Stuivenberg

Klimaatbestendig de 
toekomst in
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie onder de loep
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rio’s en testen voor extreme hitte. Met de stresstest 
wil de overheid één overkoepelende test introdu-
ceren die voor alle gebieden uitvoerbaar is, zodat 
partijen niet zelf hoeven te gaan onderzoeken. De 
stresstest dient als eerste stap in het inventariseren 
van de klimaatbestendigheid van steden. 

De volgende stap is het opstellen van een strate-
gie, wat zal gebeuren aan de hand van gesprekken 
tussen gemeenten, waterschappen en provincies. 
Het is de bedoeling dat deze gesprekken uiterlijk 
in 2019 – zodra alle resultaten van de stresstest 
binnen zijn – plaats gaan vinden. Op plaatsen 
waar al eerder een stresstest is uitgevoerd, zal 
mogelijk eerder overlegd worden. De strategieën 
die uit deze gesprekken voortkomen, richten zich 
met name op de klimaatbestendige leefomgeving 
van de openbare ruimte. Deze worden opgeno-
men in Omgevingsvisies, Omgevingsplannen en 
Omgevingsprogramma’s. Uiteindelijk moeten 
overheden al binnen drie jaar (dus in 2020) een 
uitvoerings- en investeringsagenda samengesteld 
hebben voor hun regio. Daarin wordt vastgelegd 
welke partij welke taken gaat uitvoeren. Deze uit-
voeringsagenda bevat de belangrijkste knelpunten 
die aangepakt moeten worden.

Er wordt de komende jaren dus al meteen flink 
werk gemaakt van klimaatadaptatie. Om gemeen-
ten daarbij zo veel mogelijk te ondersteunen, is het 
Deltaplan diverse samenwerkingen aangegaan. Zo 
werd op de Nationale Groendag, vorige maand, 
aangekondigd dat de uitgangspunten van het 
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie opgenomen wor-
den in de nationale groencompetitie van Entente 
Florale. Door deze nieuwe criteria toe te passen 
in de competitie van Entente Florale, kunnen de 

deelnemende gemeenten belangrijke ervaringen 
opdoen met klimaatadaptatie. Via de competitie 
laten Entente Florale Nederland en het Deltaplan 
in 2018 zien hoe gemeenten groen inzetten als 
antwoord op klimaatopgaven. De verwachting is 
dat deze samenwerking dus concrete handvatten 
kan bieden voor andere gemeenten. Dat kan voor 
hen de drempel verlagen om met klimaatadaptatie 
aan het werk te gaan.

Geen budget
De presentatie van het Deltaplan vond plaats op 

Prinsjesdag, toen het plan werd aangeboden aan 
de Tweede Kamer. Daarbij waren alle betrokkenen 
aanwezig: Deltacommissaris Wim Kuijken, minister 
Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu), Ina 
Adema (Vereniging Nederlandse Gemeenten), 
Hans Oosters (voorzitter van de Unie van 
Waterschappen) en Ben de Reu (Interprovinciaal 
Overleg). Zij toonden zich logischerwijs enthou-
siast over het Deltaplan. Toch was er ook kritiek. 
In de miljoenennota zijn namelijk géén extra 
investeringen opgenomen voor de uitvoering van 
het nieuwe plan. Kuijken gaf dan ook duidelijk aan 

Melanie Schultz van Haegen (foto: Arenda Oomen) Hans Oosters

Ondertekening van de overeenkomst met Entente Florale.
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Buitenruimte met snel wisselende functies
De buitenruimte staat steeds meer onderdruk door 
multifunctioneel gebruik. Parken en plantsoenen 
moeten geschikt zijn voor verschillende doeleinden 
zoals recreatie, festivals, concerten enz. Elke gemeente 
heeft locaties waar evenementen worden ge organi-
seerd. Deze locaties hebben het vaak zwaar te 
verduren tijdens het opbouwen, het gebruik en het 
afbreken van het festivalterrein.

Schade
Beheerders zien de festivals met argus ogen tegemoet. 
Wanneer de weersomstandigheden niet mee zitten 
is het bereiken van het evenementen terrein een hele 
uitdaging. De grasvelden en gazons zijn na de festivals 
vaak beschadigd door spoorvorming en verdichting.  

E-Grass®

E- Grass® is een product van GKB Realisatie waar de 
eigenschappen van grasvelden en gazons in stand 
blijven na zware en intensieve betreding. Spoorvorming 
en structuurbederf wordt voorkomen door de E-Grass® 
stabilisatie laag.
Door het toepassen van een voedingsrijke stabilisatie 
laag onder de toplaag van het gras, is het grasveld 
of gazon zelfs door vrachtauto’s berijdbaar. Intensief 
gebruik en het weer afbreken van het evenement 
veroorzaakt alleen oppervlakkige schade. De 
oppervlakkig ontstane schade kan tijdens de lichte 
onderhoudsronde worden hersteld.

Toepassingen:
Het E-grass® evenemententerrein is al op verschillende 
locaties toegepast: 
•  Het Park (Euromastpark Rotterdam) festivalterrein, 
•  CHIO Kralingerhout stallenterrein tijdens CHIO, 
•  Rozenburg Evenemententerrein, 
•   Weissenburglaan Hillegersberg evenementen en 

festivalterrein.

GKB Realisatie introduceert 
Evenemententerrein constructie E -Grass®

Adresgegevens
GKB Groep bv
Middelweg 1
2992 SP  Barendrecht

Contact
t 0180 64 29 29
e info@gkbgroep.nl
i www.gkbgroep.nl

Foto: Bas Czerwinski 

150923FC210x297.indd   1 23-09-15   10:41



41www.stad-en-groen.nl

ACTUEEL

dat er jaarlijks een ‘substantieel bedrag’ nodig is 
voor het Deltafonds om het Deltaplan Ruimtelijke 
Adaptatie straks daadwerkelijk te kunnen uitvoe-
ren.

Ook de Unie van Waterschappen benadrukt dat 
er extra geld nodig is. Voorzitter Hans Oosters: 
‘Voor de uitvoering van het Deltaplan Ruimtelijke 
Adaptatie is tot 2025, boven op het Deltafonds en 
de investeringen van gemeenten en waterschap-
pen, jaarlijks 230 miljoen euro nodig van de rijks-
overheid.’ Een bedrag dat dus zal oplopen tot hon-
derden miljoenen. Een blik in de 142 pagina’s lange 
begroting van het Deltafonds leert inderdaad dat 
er voor 2018 geen geld begroot is voor de uitvoe-
ring van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. Waar 
dat benodigde geld vandaan moet komen, is voor-
alsnog onduidelijk. De Unie van Waterschappen 
heeft daarom het nieuwe kabinet gevraagd om 
extra investeringen.

Spijkers met koppen
Dat er eindelijk een Deltaplan Ruimtelijke 
Adaptatie is, juicht Oosters wel toe. 
‘Klimaatverandering duldt geen uitstel; ons land 
moet ingericht worden voor het weer van morgen. 
De afgelopen weken hebben extreme buien in 

Nederland niet tot grote schade geleid. Dit komt 
doordat waterschappen investeren in waterber-
gingsgebieden, waterpleinen en andere maatrege-
len om water tijdelijk te kunnen opslaan. Dat het 
ook mis kan gaan, werd in juni 2016 in Brabant en 
Limburg ervaren, waar wateroverlast en hagel voor 
honderden miljoenen euro’s schade veroorzaakten. 
Willen we ook in de toekomst het hoofd kunnen 
bieden aan extremer weer, dan zijn extra maatre-
gelen nodig. Als waterschappen zien we de effec-
ten, zoals wateroverlast en droogte, fors toenemen. 
Niets doen is geen optie.’

Oosters krijgt bijval van minister Schultz van 
Haegen, die op Prinsjesdag een persconferentie 
gaf omtrent het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie. 
Volgens Schultz van Haegen komt het pro-
gramma ‘geen minuut te vroeg’. De minister op 
de persconferentie: ‘Het nieuwe Deltaplan is hard 
nodig. We zijn momenteel goed bezig met lokale 
pilots en experimenten. We hebben koplopers 
als Amsterdam, Breda, Dordrecht, Rotterdam en 
Zwolle, maar het peloton lijkt niet te volgen. In 
het huidige tempo gaat het niet hard genoeg; dan 
haalt het klimaat ons in en worden natte voeten, 
schade aan huizen en gewas en doden door hit-
testress regelmaat.’ 

Schultz ziet verder kansen met de Omgevingswet, 
die – na onlangs uitgesteld te zijn – waarschijnlijk 
in 2021 zijn intrede zal doen. In de persconferentie 
benadrukte zij dat: ‘De Omgevingswet biedt zeker 
ook op dit gebied een enorme kans. Bij het maken 
van een Omgevingsvisie zitten alle betrokkenen 
immers vanaf het begin aan tafel. Dáár kunnen 
we, juist ook voor klimaatadaptatie, spijkers met 
koppen slaan. Het allerbelangrijkste is betrokken-
heid. Alleen als bestuurders, bedrijven én burgers 
meedoen, bouwen we klimaatbestendige wijken. 
Alleen dan kunnen we groene daken aanleggen, 
of op zijn minst groene tuinen. Alleen dan doet de 
Intratuin niet de tegels in de aanbieding, maar de 
graszoden.’

Toekomst
Met het Deltaplan moeten gemeenten dus 
klaargestoomd worden voor de toekomst. Dat 
betekent echter niet dat er achterover geleund 
kan worden zodra de stresstest voltooid is. 
Klimaatomstandigheden kunnen immers altijd ver-
anderen. In het Deltaprogramma is hier rekening 
mee gehouden door middel van de nieuwe ‘Meten 
Weten Handelen’-methode. Deze methode houdt 
concreet in dat het Deltaprogramma nauwgezet 
gaat volgen of externe ontwikkelingen – bij-
voorbeeld in het klimaat of sociaaleconomische 
omstandigheden – aanleiding geven om van rich-
ting te veranderen, of om vast te stellen dat het 
Deltaprogramma nog ‘op koers’ ligt.
 
Op dit moment ligt het Deltaprogramma volgens 
de overheid goed op schema. Maar er is een extra 
inspanning nodig om de ruimtelijke inrichting van 
Nederland tijdig klimaatbestendig en waterrobuust 
te maken. Uit nieuwe wetenschappelijke inzichten 
van het KNMI blijkt dat de toename van neerslag 
in piekbuien zich mogelijk sneller voltrekt dan tot 
nu toe in de Deltascenario’s werd aangenomen. De 
urgentie voor het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie 
neemt daarmee toe. Ook blijkt dat de voorspelde 
zeespiegelstijging mogelijk sneller gaat. Volgend 
jaar brengt het Deltaprogramma 2019 daarom de 
mogelijke impact van de versnelde zeespiegelstij-
ging concreter in beeld. Het aantal maatregelen 
blijft dus almaar toenemen. Eén ding is zeker: kli-
maat is én blijft de komende jaren een zeer actueel 
thema.
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SYMPOSIUM 1 MAART '18
INVASIEVE ExOTEN: 
EEN BEGIN VAN BElEID 

Nederland is in de ban van de invasieve exoten. 
Je kunt geen website openklikken of er staat wel een artikel over invasieve 
exoten Budget wordt hier echter niet voor vrijgemaakt.  Overal waar je komt 
hoor je hetzelfde refrein: budgetneutraal werken.

Natuurlijk gaat dat wringen.  De EU regulering verplicht beheerders om actie 
te ondernemen tegen een lange lijst: planten, dieren en insecten. Waar dat 
uit bestaat is nog even de vraag.  Weinig beheerders hebben voldoende 
menskracht of budget om meteen maar alles aan te gaan pakken.   
Daarnaast is er ook weinig bekend over de effectiviteit van methodes.  

Vakblad Stad + Groen wil daarom op 1 maart een congres organiseren over 
invasieve exoten.  Primair doel is beheerders handvatten te geven om beleid te 
ontwikkelen. Daarnaast willen we de (voorlopige) resultaten presenteren van 
een aantal methodes om invasieven te bestrijden.

exoten
invasieve
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Waterretentie &
Waterbuffering met
extensieve groendaken
 
• Regenwater wordt           
   door de vegetatie-, 
   substraat-, en 
   waterreservoirlaag 
   vastgehouden. 
    www.nophadrain.nl/
    waterbuffering

• Overtollige neerslag
   wordt vertraagd van 
   het dak naar het riool 
   afgevoerd.
    www.nophadrain.nl/
    waterretentie

 De groene 
oplossing tegen 

regenwateroverlast 
in de stad
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WATER VORMGEGEVEN
Fonteinen: waterkunst in haar 

meest traditionele vorm. 

Beeldbepalend in steden, parken, 

pleinen en tuinvijvers. 

Dankzij de huidige technische 

mogelijkheden zijn fonteinen en 

andere vormen van waterkunst 

tegenwoordig vrij eenvoudig te 

realiseren.

Winkelskamp 13
7255 PZ Hengelo Gld
T: +31 (0) 575 46 80 20
info@auga.nl WWW.AuGA.Nl
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Stilstaand, opwarmend water in grote vijvers  
zorgt voor jaarlijks terugkerende problemen
Stilstaand en vaak ondiep water kan een bron van overlast veroorzaken bij 
stijgende temperaturen, naast vissterfte door zuurstofgebrek, valt ook te 
 denken aan water dat gaat stinken, muggenplagen en overdadige  
blauwalgengroei door opwarmend water.

Met name water dat voor publiek toegankelijk is in steden, parken, maar ook 
op campings en andere recreatieterreinen hebben hier bij warme periodes 
terugkerend mee te maken. En dat wil niemand, zeker niet als het om  
zwemwater gaat. Een ander, minder bekend probleem, treedt juist op bij  
overvloedige regenval. Hemelwater wordt nog steeds veelvuldig afgevoerd  
via het rioleringsstelsel. Bij stortbuien wordt dit systeem vaak overbelast en 
treden noodoverlopen in werking. Deze noodoverlopen komen nog te vaak 
uit in openbare vijvers. Een riool overstort in een vijver kan tot acute vissterfte  
leiden door zuurstofgebrek

Het installeren van Flow bewegingspompen, Airflow beluchters of S- en 
V-Flow fonteinbeluchters zorgt voor permanente optimalisering van de  
waterkwaliteit. Met relatief geringe motorvermogens en kant-en-klare  
systemen is het plaatsen van deze propellerpompen geen ingewikkelde  
aangelegenheid tegen lage investeringskosten.

V-Flow en S-Flow fonteinbeluchters
Het veranderende klimaat geeft steeds meer problemen in water van stads- en 
parkvijvers. Bij hevige regenval zorgen riooloverstorten voor een enorme  
zuurstofdip, met massale vissterfte en stankoverlast tot gevolg. De V- en 
S-Flow serie, met capaciteiten tot 300 m3 waterverplaatsing per uur, zijn de 
permanente en goedkopere vervangers voor de brandweer, die steeds weer 
hiervoor moeten uitrukken om het probleem tijdelijk op te lossen.

 Winkelskamp 13 

7255 PZ Hengelo (Gld.)  

T: +31 (0)575-468020 

info@auga.nl 

www.auga.nl
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Al meer dan twintig jaar geeft Nophadrain invulling aan haar filosofie ’gebruik 
de ruimte’ met de ontwikkeling en productie van slimme systemen voor het 
inrichten van groen- en gebruiksdaken. Daarbij vervullen we een belangrijke 
rol bij de advisering en zijn we nauw betrokken bij de uitvoering. 
In ons eigen laboratorium testen we onze gerecyclede grondstoffen con-
tinu op geschiktheid, zodat we de kwaliteit van de gebruiksdaksystemen 
kunnen garanderen. Door de ontwikkeling en de productie in eigen hand 
te houden, zijn we in staat continu in te spelen op nieuwe ontwikkelingen 
en inzichten, bijvoorbeeld op het gebied van regenwateroverlast in de 
stad. Zo ontwikkelden we dit jaar onze nieuwe systemen: het Nophadrain 
Waterbufferingsdaksysteem en het Nophadrain Waterretentiedaksysteem.

Het Nophadrain Waterbufferingsdaksysteem:
laag in gewicht, hoog in wateropslag, meer biodiversiteit
De vegetatie en de vegetatiedragende laag van een groendak houden regen-
water vast en zorgen ervoor dat het vertraagd wordt afgevoerd. Echter, de 
hoogte van de vegetatiedragende laag van een standaard extensief groen-
dak is laag, waardoor er relatief weinig water wordt opgeslagen. Om een 
hogere waterbuffer te bereiken op een zo licht mogelijke manier wordt in het 
Nophadrain Waterbufferingsdaksysteem gebruik gemaakt van substraatver-
vangende steenwolplaten met een hoge wateropslag en een laag gewicht. 
Vaak kan een standaard dakconstructie zo’n hoge belasting namelijk niet 

aan. Dit systeem is daarom uitermate geschikt voor dakconstructies die maar 
beperkt belast kunnen worden. Bovendien is het door de hoge waterbuf-
fer mogelijk om naast sedum ook vegetatie met een grotere waterbehoefte, 
zoals wilde bloemen en siergrassen, aan te brengen. Daarnaast beschermt het 
systeem het dakbedekkingssysteem tegen de opbouw van waterdruk. Omdat 
het waterreservoir boven de drainagelaag ligt, wordt overtollig water veilig via 
de drainagelaag van het dakbedekkingssysteem afgevoerd.

Het Nophadrain Waterretentiedaksysteem:
Vertraging van het hemelwater
Hoofddoel van het Nophadrain Waterretentiedaksysteem is het vertraagd 
afvoeren van hemelwater van het dak naar het riool. Hemelwater dat niet door 
de vegetatie en de vegetatiedragende laag wordt vastgehouden, stroomt 
via het ND WSE-70 Watervertragingselement en het onderliggende ND 4+1h 
Drainagesysteem naar een speciale dakafvoer die het water vertraagd van 
het dak afvoert. Zo komt de neerslag niet in één keer in het riool terecht 
en wordt overlast door hemelwater tegengegaan. Waar het Nophadrain 
Waterbufferingsdaksysteem bedoeld is om voor langere tijd hemelwater op 
te slaan (ten behoeve van de vegetatie) is de wateropslag van het Nophadrain 
Waterretentiedaksysteem tijdelijk van aard. Het hoofddoel is vertraging van 
het regenwater.

Mercuriusstraat 10

6468 ER Kerkrade

T: +31(0)45 535 50 30

info@nophadrain.nl

www.nophadrain.nl

Standnummer: 2.081
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Natuurlijke elementen onder viaduct mogelijk dankzij Groentaludsteen
Gemeente Eindhoven, Ontwerpburo Ons Ontwerp, Buro Kragten en MBI De 
Steenmeesters hebben een Groentaludsteen ontwikkeld die op ingenieuze 
wijze regenwater af kan vloeien naar levende beplanting onder een viaduct. 
De Groentaludsteen zorgt voor een stukje extra biodiversiteit op een uitdagen-
de en normaal ‘grijze’ locatie. Het eerste project is gerealiseerd in Eindhoven 
aan de Halvemaanstraat.

Vergroening onder viaduct voor prettig sfeerbeeld
Viaducten onder wegen zijn vaak volledig verharde, sociaal onveilige en 
onprettige plaatsen in onze openbare ruimte. Gemeente Eindhoven heeft zich-
zelf uitgedaagd hier een duurzame oplossing voor te vinden en heeft contact 
gezocht met Ontwerpburo Ons Ontwerp uit Eindhoven. Het uitgangspunt van 
het project was vergroening onder viaducten mogelijk maken voor een pretti-
ger sfeerbeeld, en naar een manier zoeken om het afstromende wegdekwater/
hemelwater te benutten.

Realisatie eerste talud met Groentaludsteen
Het ontwerp voor de Groentaludsteen is in 2010 gemaakt maar niet direct tot 
uitvoering gekomen. Dankzij de Subsidieregeling ‘biodiversiteit en leefgebie-
den van de provincie Noord Brabant’, werd in 2016 het project nieuw leven 
ingeblazen. MBI De Steenmeesters is er bij betrokken voor de productontwik-

keling en Bureau Kragten voor de begeleiding van de realisatie. Als geschikte 
locatie werd gekozen voor het noordelijke talud van een viaduct onder de 
Tilburgseweg en langs de Halvemaanstraat. Het project is zomer 2017 gereali-
seerd.

Natuurlijke infiltratie en ontwikkeling biodiversiteit
Het vergroenen van viaducten heeft meer voordelen dan alleen verhogen van 
het sfeerbeeld. Ook regenwater wordt gebruikt en loopt niet onbenut het riool 
in. Meer en natuurlijker groen levert een verhoging van de biodiversiteit op. 
Een verbetering van de biodiversiteit verhoogd de leefbaarheid in de stad. 

Publiek-private samenwerking
Het project is gerealiseerd in samenwerking met lokale aannemers die 
enthousiast meedachten en hiermee een aandeel in de innovatie leverden. 
De taludstenen zijn voorzien van schaduwminnende beplanting. De aanplant 
van varens en andere planten maakt de weg vrij voor meer (muur)planten en 
insecten. Hiermee is de basis gelegd voor een groene wand die goed is voor 
mens en dier. Het regenwater wordt benut door de planten en de wand biedt 
een prettige aanblik voor de passanten. De Groentaludsteen is een prefab 
betonelement, geproduceerd door MBI. Het patroon van de gootjes is geïnspi-
reerd op de structuur van woestijngrond. Design gecombineerd met techniek 
in de openbare ruimte!

Haatlandhaven 11

8263 AS Kampen

T: +31 383 994 200

www.mbi.nl 
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Donkergroen is een landelijk werkend familiebedrijf met zo’n 750 creatieve 
groendenkers en -doeners. Een top drie speler en ambitieus, innovatief en 
kerngezond. Wij werken vanuit 15 locaties in heel Nederland en één in  
België en zijn actief met landschapsarchitectuur, vormgeving, realisatie en 
beheer van terreinen, wijken, speelterreinen, dak- en gevelgroen en  
binnentuinen voor overheden en B2B. We gaan groeien door sterke proposities 
en groenoplossingen en bieden daarmee doorgroeimogelijkheden en  
ondernemerschap bij nieuw op te starten vestigingen om tot ver in de  
toekomst onze waardevolle bijdrage te leveren aan de samenleving. Bevlogen 
en koersvast op weg naar een circulaire duurzame toekomst in 2035.

Door klimaatverandering vormt water een steeds grotere bedreiging in 
Nederland. Door middel van het ontwerpen en toepassen van duurzame  
integrale oplossingen bij de inrichting van de openbare ruimte werken wij  
aan een klimaatadaptieve stad. Ook veel particuliere organisaties vormen de 
sleutel tot de oplossing door verharding te verminderen en innovatieve  
technieken toe te passen in hun terreinen en gebouwen. Terreinen zijn vaak 
80% verhard en allemaal direct aangesloten op het openbare riool. We kunnen 
dit samen oplossen! 

Onze adviseurs begroeten u tijdens de beurs Water in de Openbare Ruimte 
graag in stand 2.091 om hierover met u van gedachten te wisselen.

Onze stand staat helemaal in het teken van onze duurzame integrale  
(ontwerp) en innovatieve oplossingen om de stad klimaatbestendig, duurzaam 
en leefbaar te maken en te houden Daarnaast kunnen wij u meer vertellen 
over (circulaire) daktuinen en polderdaken en de mogelijkheden die deze  
bieden bieden tot waterberging en vertraging van de waterafvoer.

Indien er een groendak of polderdak wordt toegepast vertraagd dit de afvoer 
van het hemelwater en voorkomt of vermindert dit de piekbelasting in het 
rioolstelsel waardoor kelders en viaducten niet onder water lopen.  
Het water wordt geleidelijker afgevoerd. Bijkomend voordeel is dat  
rioolstelsels minder zwaar hoeven te worden gedimensioneerd wat een 
behoorlijke kostenbesparing met zich mee brengt.

De inrichting van de openbare ruimte dient integraal ontworpen te worden 
waardoor water een plaats krijgt in deze ruimte en wordt gezien als een  
onderdeel die afwisselend aanwezig is. Ruimtes dienen multifunctioneel  
ontworpen te worden als zogenaamde Leefstraten en kennen daardoor  
meerdere en soms tijdelijke functies. Denk hierbij aan een groenzone die ten 
tijde van veel waterval dient als tijdelijke waterbuffer maar ook verlaagde 
fietsenstallingen die water tijdelijk kunnen opvangen en later vertraagd weer 
afgeven aan het riool of kunnen laten bezinken in de bodem.

Ook het ontwerpen van waterpleinen biedt goede oplossingen in de openbare 
ruimte. Deze pleinen kunnen bij geen of weinig regenval gebruikt worden als 
speel- en recreatiepleinen en worden bij hevige regenval gebruikt als tijdelijke 
opvang voor het water. 

Naast de inrichtingsoplossingen zijn ook de toepassingen van  
waterdoorlatende verhardingen en bandverlagingen in trottoirbanden  
middelen om water te laten infiltreren en lokaal langer vast te houden. 

Donkergroen heeft zich als eerste bedrijf aangesloten bij Operatie Steenbreek 
om er voor te zorgen dat privétuinen worden “ontsteent” zodat water kan 
infiltreren in de bodem en op een natuurlijke wijze kan bezinken. Indien dit op 
grote schaal wordt toegepast levert dit een serieuze bijdrage aan het oplossen 
van het waterprobleem in de stad.

De Riemsdijk 8 

4004 LC Tiel 

T: +31 344 683 149

www.donkergroen.nl
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Bomen in de stad van de toekomst 
Auteur: Henry Kuppen
Directeur Terra Nostra

Het lijkt al bijna een containerbegrip te worden, klimaatverandering. Is het nog te 
negeren, of is het het gevolg van de lobby van milieufanaten dat we het er maar 
steeds over moeten hebben? Er is behoefte aan inzicht in de gevolgen van klimaat-
verandering. Als we de gevolgen in beeld hebben, kunnen er oplossingen  
ontwikkeld worden. Eén van die oplossingen is het toepassen van meer groen. 
Dit draagt bij aan klimaatadaptatie, maar er ontbreekt nog een wezenlijk deel: 
draagvlak. We moeten mevrouw Jansen op driehoog in begrijpelijke taal kunnen 
uitleggen waarom het belangrijk is dat haar belastinggeld wordt gebruikt voor 
klimaatadaptieve maatregelen.

De bevolking is in de loop van de tijd enorm toegenomen. In 4 miljoen jaar is 
de wereldbevolking gegroeid naar 1 miljard mensen, enkele eeuwen geleden. 
Van 1999 tot 2011 is echter de sterkste stijging te zien: in twaalf jaar tijd is de 
wereldbevolking toegenomen van 6 miljard naar 7 miljard mensen.  
Het is onoverkomelijk dat de steden in inwonersaantal zullen blijven groeien. 
Een leefbare stedelijke omgeving is hierbij van wezenlijk belang. In 2050 zal 
namelijk 90 procent van de Nederlandse bevolking in steden wonen. 

Klimaatverstoring
Dat klimaatverandering een feit is, wordt niet door een ieder erkend. 
Klimaatcriticasters, waaronder de president van de Verenigde Staten,  
argumenteren dat klimaatverandering van alle tijden is. Van de klimaat- 
onderzoekers onderkent 97 procent de gevolgen van klimaatverandering.  
In rijke landen is 50 procent van de bevolking geneigd de kant te kiezen van 
de 3 procent van de klimaatonderzoekers die minder destructieve gevolgen 
zien. Het gebruik van de term ‘klimaatverstoring’ lijkt meer recht te doen aan 
de huidige situatie, die – los van de oorzaak – niet meer te ontkennen is.

Bomen spelen een belangrijke rol in klimaatmitigerende maatregelen, zowel 
in de stedelijke omgeving als daarbuiten. Bomen hebben vele functies, die 
we met een hip woord ‘ecosysteemdiensten’ noemen, functies die veel verder 
gaan dan alleen maar houtopbrengst. Bomen creëren sociale ontmoetings-
plekken, beperken de uv-straling, die steeds intensiever wordt, zorgen voor 
toename van biodiversiteit, productie van voedsel en beperking van geluid. 
En niet onbelangrijk: ze verbeteren de lucht- en waterkwaliteit en hebben een 
positief effect op de gezondheid. Maar de allerbelangrijkste rol die bomen in 
de stad spelen, is het verkoelen van de omgeving en bufferen van water. 

Bomen in de stad
Maar de stad is allesbehalve een natuurlijke omgeving voor bomen. Bomen 
horen in een bos, en zo simpel zal de inrichting voor bomen in de stad dan ook 
moeten zijn. Traditioneel denken we al snel aan één boom per zoveel parkeer-
vakken, maar daarmee creëren we in veel gevallen onvoldoende groen volume 
met bijbehorende kroonoppervlakte. Logischerwijs zal de auto in de stad van 
de toekomst een andere rol moeten krijgen. We zien nu al dat steden auto’s uit 
het centrum weren of onder de grond stoppen. Een ieder die onlangs nog in 
Londen is geweest, heeft gezien wat de effecten in het centrum van deze stad 

zijn van het instellen van een belastingheffingszone, waarbij nog een beperkt 
aantal en bepaalde types vervoermiddelen worden toegelaten. 

Kroonoppervlak van de stad
Om een leefbare stad van de toekomst te realiseren, zullen we de hoeveelheid 
verharding moeten beperken. Momenteel is veel zinloze verharding aanwezig, 
wat per definitie slecht is voor de opslag, de infiltratie, het gebruik en de afvoer 
van regenwater, maar ook voor de ontwikkeling van bomen is het nadelig.  
Om duurzame groeiplaatsen te verkrijgen, zullen we zoveel mogelijk bomen 
moeten planten in open bodems. Daarbij hebben boomgroepen een veel  
groter effect op ecosysteemfuncties dan individuele bomen. Systemen als 
i-Tree, dat nu in Nederland ontwikkeld wordt, zijn van belang om inzicht te 
krijgen in de baten van bomen en kunnen gebruikt worden om het groene 
kroonoppervlak van de stad en de hoeveelheid verharde omgeving in kaart te 
brengen. Bij het realiseren van de stad van de toekomst gaat het niet om het 
aantal bomen dat in de stad staat, maar om het percentage oppervlak van de 
stad dat bedekt is met groen, de kroonbedekking van de stad.  
Indien een stad hierbij lager dan 20 procent scoort, is vaak sprake van een 
weinig aantrekkelijke, soms zelfs bijna onleefbare omgeving. Door inzicht te 
krijgen in de mate van kroonbedekking, kan bestuurlijk gestuurd worden op 
basis van toenemende streefpercentages. In Toronto, Canada, is het streef- 
percentage zelfs 40 procent kroonbedekking.

Abbekesdoel 22a

2971 VA Bleskensgraaf 

T: +31 184 698 993
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Knutseloplossingen
Een optimale kroonbedekking van een boom wordt in de stad bereikt door 
een groeiplaats van goede kwaliteit. Bij bomen in de stad bedenkt men vaak 
allerlei knutseloplossingen van groeiplaatsconstructies. Deze oplossingen zijn 
zeker van grote waarde, maar mogen pas aan de orde komen als er op geen 
enkele andere manier een boom in een natuurlijke open bodemsituatie is te 
realiseren. We mogen hierbij ook wel kritisch zijn op onszelf als groene sector. 
Als het streven van iedere groeiplaats een leefplek voor de komende 100 jaar 
moet zijn, dan moeten we héél veel kansen voor de aanplant van bomen laten 
liggen, omdat dit vaak niet is te realiseren, en zullen we de streefwaardes voor 
kroonbedekking mogelijk niet halen. 

Het is wel zo dat volwassen bomen de grootste waarde hebben voor hun 
omgeving. Voor een eik met een doorsnede van 100 cm zul je bijvoorbeeld 
400 eiken met een diameter van 7 cm moeten terugplanten om dezelfde  
ecosysteemopbrengsten te benaderen. Belangrijk is dus dat binnen de 
bomenpopulatie vastgesteld wordt wat het minimale percentage is dat 
gevormd wordt door bomen die ‘eeuwig’ mogen blijven staan. Het overige 
kan dan ingevuld worden met ‘consumptiegroen’, dat doorgaans een kortere 
omlooptijd heeft. Hierbij blijft het belangrijk om ook de boom met een korte 
omlooptijd een goede groeiplaats mee te geven, omdat een boom in slechte 
conditie nauwelijks ecosysteemopbrengsten zal genereren.

Bomenflats
De mogelijkheden die gebouwen bieden om bomen op en in te planten, zijn 
geweldig. Steden als Utrecht, Eindhoven en Amsterdam gaan daadwerkelijk 
aan de gang met de aanplant op hoogbouw, maar als u in de gelegenheid 
bent, ga dan eens naar Bosco Verticale in Milaan. Hier wordt bewezen dat 
bomen van onschatbare waarde zijn voor het opwaarderen van de leef- 
omgeving. Dat ze een kortere omlooptijd hebben en geen eeuwig groen zijn, 
is te begrijpen; dat nemen we op de koop toe. Maar als er één plek in de stad 
zou zijn waar ik zou willen wonen, is het in een bomenflat.

Realiteit
De opbrengsten van bomen in de stad moeten door een ieder onderkend 
worden. Interessant genoeg komen er steeds vaker geluiden van allerlei  
niet-groene disciplines dat bomen van belang zijn. Op lokaal niveau  
hebben bomen in de stad effecten die van wezenlijk belang zijn om een  
leefbare toekomstbestendige stad te creëren. Laten we reëel zijn:  
de groene stad zal nauwelijks invloed hebben op het mondiale klimaat.  
Hiervoor is een gedragsverandering nodig en zullen we als de sodemieter 
moeten stoppen met onder meer het kappen van tropische regenwouden  
en het consumeren van overdadige hoeveelheden vlees. 
Maar op stedelijk niveau zijn bomen de sleutel tot de leefbare stad van  
de toekomst!

Bosco Verticale Milaan
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Waterberging in de stad. Mogen wij ook aanschuiven? 
Het stedelijk water is een steeds groter wordend probleem. Er zijn al vele oplossing 
richtingen die helpen de problemen te beperken. Vaak een samenwerking tussen 
de water beheerders en civiel ingenieurs, maar laten we deze kennis nu bundelen 
met de kennis en ervaringen van de groenafdeling.
 
Regenwater afvoeren terwijl de boom in de stad verdroogt. Dit is een principe 
dat vaak wordt toegepast. Het is logischer eerst de boom te laten profiteren 
van de regen en daarna het water afvoeren. Hiervoor is een integrale aanpak 
nodig en een infiltratiesysteem dat geschikt is voor zowel boomwortels als 
regenwaterinfiltratie. Bomen worden vaak nog als probleem gezien tijdens de 
ontwerpfase in de nabijheid van regenwateropvang en -infiltratievoorzienin-
gen. Maar juist deze bomen bieden meer kansen dan u op het eerste gezicht 
ziet. Waarom veroorzaken bomen problemen bij een infiltratievoorziening?

Van bedreiging naar een kans
Bomen hebben veel voordelen en zijn een onmisbaar element in de infra-
structuur van onze steden. Zelfs in volledig verharde oppervlaktes worden 
bomen geplant om meerdere redenen. Deze kosten voor de groeiplaats en de 
aanplant van de boom worden reeds meegenomen in de plannen. Het toe-
komstige onderhoud van deze bomen is ook al ondergebracht bij beheeraf-
delingen. Het is dan ook niet verbazend dat we steeds vaker deze groeiplaats 
van de boom gecombineerd zien worden met regenwateropvang, -infiltratie 
en –filtratie. Met weinig extra kosten is de standaard groeiplaats te veranderen 
in een ondergronds bioretentie systeem. TreeParker® is ontworpen om deze 
twee vakgebieden te combineren zodat een gezonde watercyclus ontstaat in 
de stad. Water gaat eerst naar de groeiplaats waar het infiltreert in de onver

dichte grond. Vervuiling wordt door de natuur – het bodemleven - afgebroken, 
zodat enkel schoon water doorstroomt naar het grondwater. Bomen zijn geen 
bedreiging voor regenwater infiltratievoorzieningen. Op een juiste manier toe-
gepast zorgen bomen in combinatie met een bioretentiesysteem ervoor dat 
het systeem van wateropvang elk jaar beter gaat functioneren. En het mooiste: 
alles zonder extra onderhoudskosten. 

De Morgenstond 14

NL-5473 HG Heeswijk-Dinther
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www.greenmax.eu

Een treeparker inbouw

En inzet van schematische tekening
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‘Het is een verhaal met een lange natte baard.’ Zo begint een interview met 
een heemraad van de Stichtse Rijnlanden in deze uitgave van Stad + Blauw.  
De lange baard waar dit verhaal op duidt, is natuurlijk de klimaatwijziging 
die zich voltrekt. Iedereen weet dat die gaande is en iedereen doet zijn best 
om een deel van de wijzigingen zo goed en zo kwaad als dat mogelijk is 
te compenseren. ‘Mitigeren’ heet dat met een gruwelijk jeukwoord. Ook de 
waterschappen hebben daarin hun taak. Met waterschapen is natuurlijk iets 
bijzonders aan de hand. Zij noemen zichzelf wel eens het langst bestaande 
democratische orgaan van Nederland. Misschien is dat wel zo en volgens de 
regels van de wet zullen ze best democratisch van opzet zijn. 

Maar hoe democratisch zijn waterschappen eigenlijk echt? Bij de laatste 
waterschapsverkiezingen ging ongeveer veertig procent van de kiezers naar 
de stembus; een dikke verdubbeling ten opzichte van eerdere verkiezingen en 
puur en alleen omdat ze tegelijk met andere verkiezingen werden gehouden. 
Echt geïnteresseerd zijn de burgers dus niet in dit orgaan, en alleen al daarom 
kun je wel iets afdoen aan het democratische gehalte van deze bestuurslaag. 
Democratie gaat in de kern om het partnerschap tussen de burgerij en een 
bestuursorgaan en als dat partnerschap ontbreekt, mag je vragen stellen bij 
het democratisch gehalte.

Jammer natuurlijk, want die klimaatwijziging is bijna een kans voor open doel 
voor de gezamenlijke Nederlandse waterschappen. De waterschappen melden 
zelf dat ze het niet alleen kunnen. En dit is nu bij uitstek een thema waarbij je 
burgers geïnteresseerd kunt krijgen in gemeenschappelijke problemen en uit-
dagingen. Hoe dat moet, weet ik zo gauw niet, maar het moet verdergaan dan 
het zoveelste subsidietje dat nooit echt zoden aan de dijk zal zetten. 

Met vriendelijk groet,
Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur

‘Mitigeren’ heet dat met 

een gruwelijk jeukwoord

Waterschap 

Echt geïnteresseerd zijn de burgers 

dus niet in dit orgaan, en alleen al 

daarom kun je wel iets afdoen 

aan het democratische gehalte  

van deze bestuurslaag

Be social 
Scan of ga naar:   

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-7085



connecting green and infrastructure

TRIPLE A LIGHTING

 

Stad + BlauwStad + Blauw
De partners van



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.

ZinCo Benelux b.v.  -  Postbus 9092  -  1006 AB Amsterdam  -  Tel. +31 (0)20 667 48 52  -  daktuin@zinco.nl  -  www.zinco.nl
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