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Ondergelopen parkeergarages,
overstromende grachten en pleinen.
Extremer weer zal de steden opzadelen met veel wateroverlast. Het
dwingt architecten, stedenbouwers
en ontwerpers het stadsleven te
combineren met waterberging.
Tracy Metz
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Deltawerken voor
de uitdijende stad
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Het leven laat zich samenvatten in het beeld
van water. We verzuipen in een teveel. Wel
willen we telkens opnieuw even gereinigd
worden. En als dorstige wezens kunnen we
niet zonder.
Natte stad

Impressie van een parkeergarage onder het Museumpark in Rotterdam met daaronder een waterberging. Deze heeft een capaciteit van 10.000 m3.
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p deze zonnige voorjaarsdag is het Waterplein in Rotterdam in de woorden van
Florian Boer een ‘hormonaal stuitercircus’. Het is pauze en de leerlingen van
het ROC Zadkine en het Grafisch Lyceum
paraderen over het plein om zich in
plukken over de trappen en bankjes te
verspreiden. Boer, van het Rotterdamse
ontwerpbureau De Urbanisten, is de ontwerper van het plein en ziet het glunderend aan. Dit is precies wat hem en zijn
compagnon Dirk van Peijpe voor ogen
stond: een nieuw soort infrastructuur die
de stad verlost van wateroverlast en tegelijk het stadsleven veraangenaamt.
Het idee is simpel. De verandering
van het klimaat leidt tot extremer weer:
het regent vaker en harder, maar het
wordt ook warmer en droger. Het riool
kan zo veel regen ineens niet aan, dan
loopt er een mengsel van hemelwater en
afvalwater in de singels of grachten. Een
waterplein is één manier om het regenwater tijdelijk op te vangen totdat het
langzaam weer weg kan stromen, naar
de grachten of in het grondwater.
Tussen perioden van hevige regenval
door is het gewoon een stadsplein met
hoogteverschillen, waar je kunt skaten,
basketballen, lekker hangen en mensen
kijken. Sommige betonranden zijn al helemaal zwart van de skateboards. Meestal staat het plein droog, maar sinds de

oplevering in december is het al vier keer
volgelopen.
Steden overal ter wereld zijn op zoek
naar dergelijke slimme multifunctionele oplossingen om het overvloedige
regenwater op te vangen, niet alleen
om overlast zoals overlopende riolen te
voorkomen, maar ook om de stad koeler
en prettiger te maken. Er zit ook iets
opvoedkundigs in. ‘Als het water alleen
maar efficiënt en onzichtbaar wordt
afgevoerd, dan snapt niemand welke rol
het in onze omgeving speelt’, legt Florian
Boer uit. ‘Hier zie je het tenminste. In
een land waar we al lang geleden de zorg
voor droge voeten aan de ingenieurs en
de overheid hebben uitbesteed, is het
wel goed dat we als stadsbewoners daarbij stilstaan.’
Het Waterplein, dat uit drie verschillende bassins bestaat, ligt in de oksel
van twee knoeperds van gebouwen uit
de Wederopbouw, ontworpen door architect Maaskant. Het plein is zes jaar
in de maak geweest, van brainwave naar
ontwerp, naar het vinden van een locatie,
naar financiering en tot slot naar aanleg.
Het heeft € 4 mln gekost. Veel, erkent
Boer, aangezien het een oplossing biedt
voor een oppervlakte van maar vijf hectare. Ter vergelijking: de Rotterdamse Diergaarde Blijdorp is 28 hectare groot. ‘Nu
we weten hoe het moet, kan het volgende
keer echt wel goedkoper’, zegt hij.
Maar de kosten waar steden voor
staan door soms te veel, soms te weinig
water, zijn nog schrikbarender. Het Deltaprogramma, een stuurgroep van de
overheid, schat in het advies ‘Manifest
Klimaatbestendige Stad’ de mogelijke
schade tussen 2013 en 2050 op liefst
€ 71 mrd. Te denken valt aan ondergelopen tuinen en wegen (want te nat), paalrot en verzakking (te droog) en verloren
arbeidsproductiviteit door hitte.
Valt dit misschien nog als ‘overlast’
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te karakteriseren, het verhaal wordt
bij overstroming nog dramatischer.
En kostbaarder. Neem het Westelijk
Havengebied, het industriële hart van
Amsterdam. Uit een recent rapport van
het stedenbouwkundige bureau Must
blijkt dat bedrijven in dat gebied nauwelijks voorbereid zijn op een majeure
ramp. Bedrijven bleken niet te weten
dat het gevaar eerder van de rivieren zal
komen dan van de zee, en evenmin dat
het risico van een overstroming 800 keer
groter is dan dat van brand of terrorisme.
‘Bij een overstroming zal twee derde van
Amsterdam zonder elektriciteit zitten,
zal het afvalwater uit de stad niet naar de
rioolwaterzuivering in het havengebied
kunnen worden gepompt en zal de afvalverbranding, en daarmee de stadsverwarming, uitvallen’, aldus het rapport.
‘Na een overstroming zullen bedrijven
naar eigen inschatting tussen de drie
maanden en de twee jaar nodig hebben
om de schade te herstellen.’ Kortom, er
staat veel op het spel.
Het nieuwe denken over stadswater
gaat uit van het combineren van functies: groen en waterberging, parkeren en
waterberging, openbare ruimte en waterberging. Onder de parkeergarage (‘de

Drijvende woningen in de Amsterdamse wijk IJburg.

Blunderput’) naast Museum Boijmans
Van Beuningen in Rotterdam zit een
enorm bassin om tijdelijk — maar onzichtbaar — tien miljoen liter regenwater op te slaan. Water kun je niet alleen
onder, maar ook óp gebouwen opslaan.
Op de groene daken, die mede dankzij gemeentelijke subsidies bij zowel
particulieren als bedrijven populairder
worden.
Het Polderdak aan de Amsterdamse
Zuidas bijvoorbeeld — 1000 m2 groot —
heeft een opvangcapaciteit van 73 m3,
volgens de Dakdokters, die het hebben
aangelegd. Dat bespaart op zijn beurt de
gemeente geld, en dankzij de koelende
werking kan de gebruiker 10% à 30% aan
energiekosten besparen.
Hoezeer de integratie van water in de
stad de openbare ruimte kan veraangenamen, is te zien langs de Westersingel
in Rotterdam. De stad heeft een fraaie
dubbele kade aangelegd langs de Westersingel, die vanaf het station de stad
in leidt. Als het water laag staat, kun je
langs de lagere kade dicht bij het water
flaneren en op een bankje zitten met
uitzicht op beelden op sokkels. Als het
water hoog staat, dan verdwijnt dat alles
en wijk je uit naar de stoep. De brug over
de Westersingel verdwijnt dan halverwege in het water. Geen foutje van de
ontwerpers, maar een bewuste ontwerpdaad om de stedelingen te confronteren
met het feit dat het water zich niet altijd
laat bedwingen. Zo heeft Hamburg bij de
ontwikkeling van het oude havengebied

een groot plein aangelegd dat bij hoogwater onderloopt; als het water zakt is er
geen schade aangericht, en hoeft alleen
de gemeentelijke schoonmaakploeg
langs te komen (zie inzet).
Verschillende steden maken meer
ruimte voor water door gedempte grachten, havens en riviertjes opnieuw uit te
graven. Dat is goed voor de waterhuishouding en maakt de stad ook aantrekkelijker
(hoewel er natuurlijk altijd klachten zijn
van buurtbewoners en winkeliers die parkeerplaatsen zien verdwijnen). Zo heeft
Breda de in 1964 gedempte oude haven in
2007 weer opengemaakt. Tot begin vorige
eeuw meerden daar nog 3000 vrachtboten
per jaar aan, wekelijks vertrok er zelfs een
passagiersboot naar Amsterdam. Van de
parkeergarage die hiervoor moest worden
gesloopt, zijn de vloeren en wanden hergebruikt bij de bouw van de nieuwe kade.
Wat toen werkwater was, is nu plezierwater. Kosten: € 30 mln, mede mogelijk
gemaakt door Europese subsidie.
Ook de architectuur vindt nieuwe manieren om water te incorporeren. Of beter
gezegd: blaast nieuw leven in de oude
omgang met het water. In het Oostelijk
Havengebied van Amsterdam hebben
de zelfbouwvilla’s aan de Scheepstimmermanstraat allemaal een steiger aan
de achterkant, de gewoonste zaak van
de wereld in de lange geschiedenis van
Nederland als amfibische natie. Er wordt
ook op het water gebouwd, zoals de ‘wijk’
van ruim zeventig drijvende woningen op
IJburg in Amsterdam. Ook de wijk PlanTij
in Dordrecht is letterlijk op het water gebouwd: de woningen staan op betonnen
‘getijtafels’, waaronder het getij in en uit
kan klotsen.
Aan het beroemde ‘drierivierenpunt’
in Dordrecht, waar de Oude Maas, de Beneden-Merwede en de Noord elkaar ontmoeten, is vorige maand begonnen met
de transformatie van een oude scheeps-
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werf in een exclusief buitendijks woongebied, de Stadwerven. Die is specifiek
geënt op de lokale omstandigheden: de
woonblokken aan de kant van de rivier
krijgen hoge waterwerende plinten, aan
de stadskant komt een plein waar het
water in en weer uit kan spoelen. ‘Hollands “new frontier”’, aldus de verkoopbrochure.
Vervolg op pagina 4

Ruben van Zwieten
is predikant en oprichter
van De Nieuwe Poort.
Elke week geeft hij zijn
visie op het onderwerp op
deze pagina’s.
#fd/perspectief
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• Tracy Metz vertelt in een korte video
welke economische uitdagingen
schuilgaan achter het oprukkende
water: fd.nl/nattestad
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‘Waterplein’ voor overtollig regenwater
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Vier experts

‘Een zeer zware
stormvloed kan
grote bressen in
onze dijken slaan.
Ze beschouwen
me als een
Cassandra. Maar
het kán gebeuren.
Morgen zelfs’

Bij zware regenval kunnen drie bassins het regenwater van het plein
en de daken opvangen. Bij elkaar ongeveer 1,7 miljoen liter water.

Ingenieur Johan van Veen in Elsevier
in 1952 (BRON: CORDULA ROOIJENDIJK,
‘WATERWOLVEN’, 2009).

Twee ondiepe bassins vangen wanneer het regent het water op
uit de directe omgeving. Een dieper bassin krijgt alleen water als
het aanhoudend blijft regenen.

Het Benthemplein in Rotterdam, naar een ontwerp van De Urbanisten.
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en prachtig project van
landschapsarchitect
Ronald Rietveld van bureau RAAAF laat op een
heel andere, poëtische
manier zien hoezeer
water, architectuur en het landschap in
Nederland met elkaar zijn verknoopt.
Bij Bunker 599, aan de tachtig kilometer
lange Nieuwe Hollandse Waterlinie bij
Culemborg, zaagde Rietveld een strook
van een meter breed eruit en legde een
houten steiger er dwars doorheen, van de
dijk naar het water. De uitwerking is verbijsterend: het uitzicht op het landschap
krijgt een heel nieuwe lijst en de bunker
krijgt ineens iets kwetsbaars. Bovendien
zet het de bezoeker aan het denken over
dat water: Nederland heeft niet alleen
waterwerken uitgevonden om zich tegen
het water te verdedigen, maar gebruikte
in het verleden het water ook om zich
tegen vijanden te verdedigen.

Aan al deze wateroplossingen komt
veel Hollands vernuft te pas. Het kan
simpeler. Wat zou helpen: minder verharding in de stad. Minder betegelde
tuinen, meer groen, klinkers in plaats
van asfalt. Op de conferentie De Klimaatbestendige Stad stelde Frans van de Ven,
hoogleraar stedelijk waterbeheer aan
de TU Delft en kennisinstituut Deltares,
vorig jaar een retorische vraag. ‘Mogen
burgers en bedrijven hun hele terrein vol
met tegels leggen en tegelijk verwachten
dat de overheid uitkeert bij schade?’
Niet simpel, maar wel zo logisch zou
het zijn om essentiële apparatuur zoals
schakelkasten en servers niet in de kelder neer te zetten. Dat deden we nog toen
we dachten het water onder de knie te
hebben, maar nu weten we beter. Op diezelfde conferentie zei hoogleraar Van de
Ven daar ook iets over. ‘Wat wordt gezegd
te doen als er een ramp is? Ramen en
deuren dicht en afstemmen op de lokale
radiozender. Maar nu mocht ik laatst een
keer rondkijken bij zo’n lokaal radiostation en daar bleken alle verbindingen
onbeschermd tegen water in de kelder te
liggen.’
Wat kunnen burgers zelf doen? We
zijn zo gewend dat water een zaak van
de overheid en het waterschap is, én dat
er onbeperkt schoon en lekker water uit
de kraan in onze koffiekopjes, douches
en wc’s stroomt, dat de meesten van ons
met de beste bedoelingen ter wereld
geen idee hebben wat we kunnen doen.
Wie dat wel weet, is Wouter Valkenier,
‘ruimtecomponist’ — zijn woord voor architect. Hij is een van de initiatiefnemers
achter de autarkische enclave De Ceuvel
(zie inzet) en het café Hannekes Boom,
aan het Oosterdok bij het Centraal Station. Hij wil van Amsterdam de grijswaterhoofdstad van de wereld maken. ‘Het is
toch krankzinnig dat we duur drinkwater
gebruiken om de wc door te spoelen?’
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Bij droog weer...

zegt hij verontwaardigd. Bij Hannekes
Boom wilde hij daartoe water uit het
Oosterdok gebruiken. Mocht niet van
Waternet, zegt hij, want die vraag hadden ze nooit eerder gekregen. ‘Nu mag
het in het kader van een experiment.
Met een simpele dompelpomp halen we
het water uit het Oosterdok hier voor de
deur, slaan het op in tanks op het dak en
door de zwaartekracht stroomt het naar
de wc-reservoirs. Lowtech en betaalbaar.’
Hoe ziet de toekomst eruit van het
huwelijk van water en stad? Niet lowtech
maar wel visionair, als het aan het jonge
Delftse ontwerpbureau Deltasync ligt. In
2006 vielen de oprichters op toen ze (als
studenten nog) een prijs wonnen met
een utopisch ontwerp voor een drijvende
stad bij Almere.
Volgens medeoprichter Rutger de
Graaf, die zichzelf een ‘visionaire pragmaticus’ noemt, is het een kwestie van
nut en noodzaak om de steden van de
wereld uit te breiden op het water. ‘Van
de aardbol is 30% land en 70% water’,
zegt hij. ‘Als de wereldbevolking zo
blijft groeien, gaan we voor het wonen
en de voedselproductie een landareaal
tekortkomen ter grootte van het hele
Noord-Amerikaanse continent. Wat ligt
er meer voor de hand dan op zee algen
en zeewier te telen voor veevoer, in plaats
van daarvoor het regenwoud te kappen?

... en bij hevige regenval.

Algen en zeewier kunnen worden gevoed
met de CO2 en de nutriënten die veel steden nu wegspoelen in de oceaan. Deze
nieuwe drijvende economie levert ook
banen op, en de mensen die daar werken
kunnen in deze drijvende stadsuitbreidingen voor de kust ook wonen.’
Deze ‘Blue Revolution’, zoals De Graaf
het noemt, heeft veel voordelen: afval
wordt omgezet in veevoer en biobrandstof, het milieu wordt gespaard en er
komt ruimte vrij op het land om op te wonen en voedsel op te telen. Op de vraag
of we niet beter kunnen werken aan het
beperken van de CO2-uitstoot en het opschonen van het afval, zegt hij: ‘Dan gaan
we land tekortkomen. Tussen nu en 2100
trekken er vijf miljard mensen naar de
stad. Als we die willen kunnen huisvesten en voeden, moeten we innovatiever
en grootschaliger denken.’
Tracy Metz is directeur van
het John Adams Institute
(www.john-adams.nl) en leidt de
maandelijkse livetalkshow Stadsleven
(www.stadslevenamsterdam.nl). Zij is
medeauteur van het boek ‘Zoet & Zout.
Water en de Nederlanders’.
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‘Plannen voor
waterveiligheid
gaan hand in
hand met het
ontwerpen aan
de stad’
Dirk Sijmons, landschapsarchitect en curator
Internationale
Architectuur
Biennale
Rotterdam.

Kunstwerk ‘Bunker 599’ in de Diefdijklinie, ontworpen door RAAAF en Atelier de Lyon.
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Lezersaanbieding
Gelijktijdig met de
tentoonstelling in de
Kunsthandel Rotterdam
(2012) verscheen het boek
‘Zoet&Zout. Water en de
Nederlanders’, door Tracy
Metz & Maartje van den
Heuvel. Metz beschrijft
de metamorfose die het
Nederlandse landschap
op dit moment ondergaat
en hoe we zoeken naar
nieuwe manieren om met
water te leven. Meer dan
125 kunstwerken verbeelden onze geschiedenis met
het water.
Lezers van het FD kunnen
het boek nu bestellen via
fd.nl/boeken voor €29,50.
Het wordt gratis voor u
verzonden.

Zoet&Zout. Water en
de Nederlanders. Nai010
Uitgevers, Rotterdam.
Geïllustreerd (kleur),
paperback, 296 pagina’s,
formaat: 23 x 28 cm.

‘Wil waterbouw
succesvol zijn in
het buitenland,
dan moeten we
in eigen land
voldoende nieuwe
aansprekende
werken en
projecten kunnen
laten zien’
Bas Jonkman, in 2013 in zijn inaugurele rede als hoogleraar Integrale
Waterbouwkunde TU Delft.

‘Er wonen
150.000 mensen
in Nederland
buitendijks. Dat
zijn economisch
vitale gebieden,
zoals het
havengebied in
Rotterdam’
Jeroen Aerts, hoogleraar risk,
insurance and watermanagement
aan de VU.

