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Vo o r w o o r d
Met trots presenteren we het Waterplan 2 Rotterdam, dat gezamenlijk is opgesteld door de gemeente
Rotterdam (Gemeentewerken, dS+V en OBR), het Hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard, waterschap Hollandse Delta en het Hoogheemraadschap van Delfland.
Waarom hebben we een nieuw waterplan opgesteld? De laatste jaren zijn we overspoeld door allerlei
nieuw beleid op zowel regionaal, landelijk als Europees niveau en op het gebied van waterbeheer en
ruimtelijke ordening. Ook in de media is volop aandacht voor klimaatverandering, zeespiegelstijging,
bodemdaling, (ongewenst) bouwen in diepe polders, het belang van een goede waterkwaliteit,
waterveiligheid en wateroverlast.
In de discussie die wij gevoerd hebben in het kader van Waterplan 2 Rotterdam, zijn we er van
doordrongen dat water en ruimtelijke ontwikkeling onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden. Willen we
de wateropgaven aanpakken dan kan dat alleen als we die inpassen in de stedenbouwkundige aanpak.
En andersom: de wateropgave kan ook een enorme impuls geven aan het stedenbouwkundig ontwerp
van een stad. Zeker van een stad als Rotterdam die zich afficheert als waterstad. Een mooi en inmiddels
bekend voorbeeld van deze synergie is de inzending voor de 2e Internationale Architectuurbiënnale:
Rotterdam Waterstad 2035.
In het voorgaande plan, Waterplan Rotterdam 2000-2005, is door de gemeente en de drie
waterschappen al enorm veel werk verzet en opgestart. Voorbeelden hiervan zijn: het Zuiderpark, het
Singelplan, de Bergse Plassen en Park Zestienhoven, maar ook algemene programma’s en maatregelen,
zoals: het grootschalig baggeren van de watergangen, het verbeteren van de waterkwaliteit, het
vervangen en verbeteren van het rioolstelsel. Daarnaast zijn de deelgemeentelijke waterplannen
opgestart, waarin op watergangniveau wordt geanalyseerd welke maatregelen noodzakelijk zijn om het
systeem optimaal in te richten. En deze maatregelen zijn of worden vervolgens ook uitgevoerd.
De wateropgaven, die de laatste jaren steeds pregnanter werden, gecombineerd met de
stedenbouwkundige opgave, zoals gepresenteerd in de Stadsvisie Rotterdam, en de bijbehorende
‘Ruimtelijke Ontwikkelingsstrategie 2030’ vragen om een nieuwe aanpak. Het Actieprogramma Water
uit het Waterplan Rotterdam 2000-2005 zal onverminderd doorgaan. In dit waterplan wordt echter ook
een nieuw verhaal geschetst. Wat zijn de uitdagingen voor het waterbeheer in Rotterdam in de komende
jaren, maar ook voor de lange termijn? Hoe vertalen deze zich naar een nieuw perspectief? Welke
essentiële keuzes liggen hieraan ten grondslag? En wat is hierbij een realistisch uitvoeringsprogramma,
rekening houdend met fasering, maar ook richtinggevend voor de lange termijnaanpak? De belangrijkste
steekwoorden hierbij zijn samenwerking en samenhang, termen die ook van toepassing waren op het
proces om tot dit waterplan te komen, en die resulteren in dit breed gedragen plan.
De betooglijn wordt afgewisseld met interviews met (ervarings)deskundigen, betrokkenen en
bestuurders om een zo divers mogelijk beeld te krijgen van de opgaven waarvoor we staan, maar ook
om duidelijk te maken dat water een onderwerp is dat onderdeel uitmaakt van de maatschappij en de
buitenruimte en zowel een plaag als een toegevoegde waarde kan zijn.
Daarnaast zijn er aparte kaders opgenomen, waarin aansprekende voorbeeldprojecten worden
gepresenteerd. Integrale waterprojecten met duidelijk omschreven doelstellingen, maar ook
boegbeeldprojecten, die in hoge mate innovatief zijn en/of opvallen door hun onconventionele aanpak.





Dit document is echter niet het definitieve product. Het Waterplan Rotterdam is te beschouwen als een
dynamisch proces waarin continu de discussie met de waterplanpartners wordt gevoerd. Daarnaast wordt in
projectteams gewerkt aan een doorlopende verbetering van het integrale watersysteem en de interactie met het
stedenbouwkundig ontwerp van de stad.
Voor u ligt een document, waarin een uitvoeringsprogramma is opgenomen dat ambitieus maar ook realistisch
is. Waarin de noodzaak is geschetst om nu aan te pakken, willen we de toekomstige wateropgaven het
hoofd bieden. Maar waarin ook wordt aangegeven hoe we de aanpak van die opgaven gaan gebruiken om
van Rotterdam een aantrekkelijke woonstad te maken, waarin gebouwd kan blijven worden aan een sterke
economie.
Het resultaat is Waterstad Rotterdam, beschermd tegen het water en levend met het water, waar we met plezier
kunnen wonen, werken en recreëren.
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S a m e n vat t i n g
In dit Waterplan 2 Rotterdam staat in hoofdlijnen beschreven hoe de gemeente
Rotterdam en de waterschappen de komende tijd willen omgaan met het water in de
stad. Het is nodig om dat vast te leggen, vooral nu steeds duidelijker wordt dat het
klimaat verandert. Voor Rotterdam kan die verandering grote gevolgen hebben. Om de
stad ‘waterproof’ te maken moet er een nieuwe aanpak komen voor de waterberging, de
waterkwaliteit en de bescherming tegen het water.

enorme barrières gaan vormen tussen gebieden. Waterbeheerders en stedenbouwkundigen gaan
samenwerken om ze, waar mogelijk, als verbindend element te gebruiken, als parklandschap, balkon op de
Maas of wandel- en fietsroute.
Wanneer Rotterdam buitendijks gaat bouwen, zal bij het ontwerp ook rekening gehouden worden met
mogelijk hogere waterstanden in de toekomst, de zogenaamde adaptieve benadering. Kortom: nu al moeten
maatregelen getroffen worden, ook al hebben die pas op langere termijn effect.
S c h o o n w at e r ‘Helder en plantenrijk water’ is de algemene doelstelling voor het water in Rotterdam.

Met een juiste combinatie van maatregelen is dat doel voor bijna alle wateren in de stad haalbaar.
Het vorige waterplan is in uitvoering, maar behoefde aanpassingen vanwege de vele nieuwe ontwikkelingen
en inzichten. De visie in de huidige plannen loopt tot 2030. Dat jaartal is gekozen omdat ook de Stadsvisie

A a n t r e kk e l i j k e s ta d Misschien is dit wel de belangrijkste beslissing: hoe kan de stad nog

vooruitkijkt naar 2030. In de Stadsvisie geeft het gemeentebestuur aan waar het met Rotterdam heen wil:

aantrekkelijker gemaakt worden om in te wonen, werken, studeren en uitgaan, en kunnen tegelijkertijd

een stad met een sterke economie en een aantrekkelijke woonstad. Deze ontwikkeling én alle maatregelen

de waterproblemen worden opgelost? Hiervoor zijn traditionele oplossingen niet voldoende. In het

uit dit waterplan zijn nauw met elkaar verbonden.

stadscentrum en in de oude wijken is het bijvoorbeeld niet mogelijk de problemen van waterberging aan
te pakken door extra berging te graven. De kosten zijn buitensporig hoog en bestaande bebouwing kan

De afgelopen jaren is al het nodige werk verzet. In het vernieuwde Zuiderpark is meer open water aangelegd,

niet zomaar gesloopt worden. Innovaties als groene daken, waterpleinen en alternatieve vormen van

waardoor de bergingscapaciteit is vergroot. De oevers zijn nieuw ingericht, de ecologie is verbeterd en er is

waterberging zijn dan ook essentieel voor de verdere ontwikkeling van de stad.

meer ruimte gekomen voor recreatie. Singels en vlieten in Noord en op Zuid zijn opgeknapt en de kwaliteit
van het water is hier enorm vooruitgegaan. De Bergse Plassen hebben een herstelbeurt gehad die ervoor heeft

R i o l e r i n g In de praktijk verloopt de afvoer van regenwater meestal via de riolen. Bij de toenemende

gezorgd dat het water weer schoon en helder is. Andere grote projecten zijn nog in uitvoering. Bovendien is de

neerslag leidt dat tot problemen in het huidige rioleringsstelsel. Een mogelijkheid om die problemen

gemeente hard bezig met de uitvoering van het Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP).

te voorkomen is om anders om te gaan met hemelwater, bijvoorbeeld het bufferen van hemelwater en
gescheiden afvoeren van het vuile afvalwater en het relatief schone hemelwater. Die scheiding mag echter
de volksgezondheid, de kwaliteit van het grondwater en de grondwaterstand niet negatief beïnvloeden. Het

Wat komt op ons af

ombouwen van het Rotterdamse rioolstelsel is geen sinecure. Rioolbuizen gaan zo’n vijftig jaar mee; de
ombouw zal dus ook tientallen jaren beslaan. Volgens een recente maatschappelijke kosten-batenanalyse

Rotterdam werkt aan een sterke economie en een aantrekkelijke woonomgeving. Water is een belangrijk

is volledige scheiding in heel Rotterdam niet de beste oplossing. Daarom wordt naar een aanpak per type

aspect voor een aantrekkelijke stad, zeker als die zich afficheert als ‘waterstad’. De visie op het Rotterdam

gebied gezocht.

van de toekomst speelt een belangrijke rol bij alle plannen. Daarnaast zijn er drie cruciale ontwikkelingen
waarmee we de komende tijd te maken krijgen of kunnen krijgen.
• Hogere waterstand door de stijging van de zeespiegel. In buitendijkse gebieden ontstaan risico’s op
overstromingen. Versterking van waterkeringen is onvermijdelijk.
• Wateroverlast door toenemende neerslag. Door verandering van het klimaat kan er in korte tijd veel

Perspec tief Rotterdam Waterstad 2030
De plannen voor Rotterdam Waterstad 2030 bestaan uit het versterken van bestaande kwaliteiten en slim

regen vallen. Om dat water te verwerken is opvang en berging nodig. Op dit moment is er al tekort aan

inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Voorgaand hoofdstuk ging over de keuzes die gemaakt moeten worden,

zo’n 600.000 m 3 berging. Er zou minimaal 80 hectare aan extra plassen en singels nodig zijn om dat

in dit hoofdstuk staan de gevolgen van die keuzes, verdeeld over drie hoofdgebieden.

tekort in open water op te vangen.
• Strenge eisen aan de kwaliteit van het water. Rotterdam wil een aantrekkelijke waterstad zijn, met

R i v i e r s ta d Rivierstad bestaat grofweg uit het buitendijks gelegen gebied. Het kenmerk van Rivierstad

schoon, helder en plantenrijk water. De stad moet bovendien voldoen aan Europese eisen (de Europese

is de Maas, dé identiteitsdrager van Rotterdam, de levensader van de stad. De rivier vormt de verbinding

Kaderrichtlijn Water). Inmiddels worden voor alle wateren in de stad zogeheten kwaliteitsbeelden

tussen de haven – de economische motor – en het achterland.

opgesteld volgens die eisen.
Het waterfront is karakteristiek voor Rotterdam, met de Kop van Zuid, het Lloydkwartier en nieuwe

Beslissingen van wezenlijk belang

bouwlocaties. Hier is plaats voor een breed scala aan dynamische woon- en werkgebieden. De rivier biedt
tegelijkertijd kansen voor meer vervoer over water: dat verkort de reistijd en verbetert de bereikbaarheid
van die gebieden. Bovendien kan Rotterdam zich met dit type vervoer onderscheiden. Langs de hele rivier

Om de bovengenoemde problemen op te lossen moeten keuzes gemaakt worden. Dat zijn de zogeheten

kan een recreatieve route ontstaan, een aaneenschakeling van bijzondere plekken die met elkaar het

‘beslissingen van wezenlijk belang’.

grootste recreatiegebied van de stad vormen.

B e s c h e r m i n g Rotterdam moet beschermd zijn tegen overstroming, zowel binnendijks als buitendijks.

R o t t e r d a m - N o o r d Op de noordoever bevinden zich veel gewilde woon- en werkgebieden: het grootste

Alle kades en dijken die volgens de huidige normen nog niet op hoogte zijn, worden in de komende

deel van het centrum, Kralingen, Blijdorp, Hillegersberg, de Brainparken en Alexander. Het water levert

jaren versterkt. Maar ook op langere termijn moet de stad beschermd zijn. Daarom moet nu al ruimte

daaraan een grote bijdrage; wonen aan de plas of een singel is zeer geliefd. De opgave voor dit stadsdeel is

gereserveerd worden om te zijner tijd de waterkeringen te versterken. Dat betekent niet dat die dijken

het verder uitbouwen van die bestaande kwaliteiten.

10

11

Rotterdam-Noord heeft boezems en singels die voor de waterberging dienst doen, maar een groot deel

W at e rkw a n t i t e i t De komende jaren zal Rotterdam meer neerslag moeten bergen dan nu gebeurt. In het

van de berging gaat via het rioleringsstelsel. De strategie is de singels en boezems te versterken en uit

Gemeentelijk Rioleringsplan staan daarvoor al veel maatregelen. Een andere aanpak is meer plaats creëren

te breiden waar dat kan, en innovatieve oplossingen te gebruiken waar de ruimte schaars is, zoals in de

voor open water. Dat is met name in de herstructureringswijken mogelijk. Voorbeelden zijn Groenehagen/

binnenstad en de oude stadswijken.

Tuinhoven, Hordijkerveld, de noordkant van Lombardijen en het Oedevlietsepark. Waar geen of weinig
ruimte is, moeten we ons richten op innovatie en alternatieve mogelijkheden om water vast te houden.

R o t t e r d a m - Z u i d Op Zuid is een niet-alledaagse aanpak nodig. De problemen zijn namelijk ook niet

Voorbeelden zijn wadi’s, watertuinen, waterpleinen en begroeide daken. Voor de laatste twee voorbeelden

alledaags. Wel zijn er uitzonderlijke kansen. Zuid is een waterrijk gebied, met zijn (binnen)havens

staan pilots op stapel. Daarnaast komt er onderzoek naar oplossingen voor de te verwachten problemen in

en mogelijke waterverbindingen. Het water kan nog beter gebruikt worden, maar dat betekent wel

het centrum, Oude Noorden, Crooswijk, Overschie en Oud-Zuid en de bedrijventerreinen Spaansepolder en

fundamenteel ingrijpen in stedelijk gebied. Mogelijkheden zijn: Het versterken en uitbreiden van de

Noordwest.

waterstructuur vanuit het Zuiderpark, nieuwe waternetwerken maken van bestaande en nieuwe singels,
waterlopen, het Zuiderpark en de herstructureringswijken en tenslotte Zuid verbinden met het ommeland

W at e rkw a l i t e i t Rotterdam en de waterschappen streven naar hogere kwaliteit van het water in 2015.

door een nieuwe noord-zuidverbinding.

Ze doen dat enerzijds omdat Europa daarvoor richtlijnen heeft opgelegd, maar ook omdat zulk water meer
gebruiksmogelijkheden biedt, als beter ervaren wordt en meer economische waarde heeft. Het is echter
ondoenlijk om binnen tien jaar een volledig schoon watersysteem te krijgen. Het kost veel en vaak zijn de

Realisatiestrategie

effecten van maatregelen pas op langere termijn zichtbaar. We kiezen daarom voor prioritering. Dankzij
een speciale systematiek van waterkwaliteitsbeelden kunnen we kiezen voor maatregelen die haalbaar,

Om de waterplannen te realiseren is een strategie nodig. Die bestaat uit prioriteren (wat moet in ieder geval

technisch uitvoerbaar en betaalbaar zijn. Die aanpak passen we met name toe in de deelgemeentelijke

in de komende jaren gebeuren) en faseren (welke maatregelen nemen we op welk tijdstip).

waterplannen. Verder moeten de watergangen die nog niet op die manier aangepakt worden aan bepaalde
minimumeisen voldoen: zo min mogelijk drijfvuil, stankklachten en vissterfte. Ook komt er onderzoek naar

De maatregelen komen neer op drie soorten.

mogelijkheden voor vismigratie en een visstandbeheersplan, met aandacht voor de ecologische waarde van

• Verbetering van het watersysteem: wat doen we voor de veiligheid, tegen de wateroverlast en voor de

het water.

kwaliteit en het milieu?
• Versterking van de stedelijke kwaliteit: hoe koppelen we de ontwikkelingsplannen van Rotterdam aan
de opgaven op het gebied van water?

Om te zorgen dat de uitgangspunten van het Waterplan ook organisatorisch in praktijk worden gebracht,
staan op korte termijn acties op het programma om de samenwerking tussen gemeente en waterschappen

• Invoering van innovatieve en alternatieve oplossingen: wat doen we als de traditionele aanpak tekortschiet?

en die tussen waterdeskundigen en stedenbouwkundigen te waarborgen.

Voor de prioriteit is een lijst met criteria opgesteld. Van belang is bijvoorbeeld de vraag of een project al

Het voorgaande verhaal resulteert uiteindelijk in het ambitieuze uitvoeringsprogramma 2007-2012, waarin

loopt, hoe het bijdraagt aan de oplossing van waterproblemen, hoe het bijdraagt aan een aantrekkelijke

alle projecten gedetailleerder zijn uitgewerkt.

stad, of er een ‘nu-of-nooit’-situatie is en of er sprake is van voorbeeldwerking.
U i t v o e r i n g s p r o gr a m m a In het Uitvoeringsprogramma 2007-2012 is vastgelegd wat de komende

vijf jaar staat te gebeuren. Het gaat om lopende projecten uit het eerste Waterplan, nieuwe projecten, en
onderzoeken die nu al gedaan worden om na 2012 snel verder te kunnen gaan. Ze zijn onder te verdelen
in projecten voor de veiligheid, projecten om de waterberging te realiseren en om de waterkwaliteit te
verbeteren.
V e i l i g h e i d Bij de veiligheid gaat het om twee hoofdthema’s: de dijken en het buitendijks bouwen.

Uitgangspunt is dat de stad beschermd is en blijft tegen het water. Op langere termijn moeten er keuzes
gemaakt worden over de stormvloedkering en de gewenste dijkhoogtes. In de uitvoeringsperiode van dit
Waterplan worden de dijkvakken versterkt die nog niet voldoen aan de huidige normen. Verder vraagt de
waterkering bij de Vier- en Merwehaven aandacht. Hier moet nog gedetailleerd getoetst worden en kan een
onderzoek starten naar adaptief bouwen in deze haven en in de Rijn- en Maashaven.
Voor de buitendijkse gebieden moet terdege rekening gehouden worden met risico’s van wateroverlast
en overstroming. Nieuwbouw en inrichting van het gebied moeten daarop zijn afgestemd, evacuatie moet
mogelijk zijn en communicatie met de bewoners is een vereiste. De komende vijf jaar staan studies naar die
aspecten op het programma.
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Wat e r p l a n 2 R ot t e r da m
Voor u ligt het hoofdrapport van het Waterplan 2 Rotterdam. In
dit waterplan wordt beschreven hoe de gemeente Rotterdam en
de waterschappen willen omgaan met het water in de stad.
Dit waterplan volgt Waterplan Rotterdam 2000-2005 op. Er
zijn drie redenen om het Waterplan 2000-2005 te actualiseren.
In de eerste plaats is de looptijd van het eerste waterplan
verstreken. Daarnaast hebben we te maken met nieuwe
inzichten en wetgeving op het gebied van ruimtelijke ordening
en waterbeheer. Ten derde wordt het steeds duidelijker dat het
klimaat verandert en dat dat voor Rotterdam grote betekenis
heeft. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden is, een
nieuwe omgang met het water noodzakelijk, want reguliere
oplossingen schieten tekort.

14
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1.1 Hoe kan water bijdragen
aan de ambities van de stad?
Water en Rotterdam kunnen niet los van elkaar worden gezien. Water vormt een wezenlijk onderdeel
van de stad en heeft een cruciale rol gespeeld bij de ontwikkeling van de stad; de Maas, de Schie, de
Rotte, de vele singels en plassen en de havens, het zijn (nog steeds) kenmerkende kwaliteiten van de stad
Rotterdam. Maar de watersystemen staan onder druk en de grenzen zijn inmiddels bereikt. Wettelijke en
fysieke ontwikkelingen hebben geleid tot het inzicht dat er een nieuwe aanpak en nieuwe investeringen
nodig zijn om Rotterdam ook voor de toekomst ‘waterproof’ te maken. De drie hoofdthema’s hierbij zijn:
waterveiligheid, waterberging, en waterkwaliteit.
Rotterdam wil zich de komende jaren verder ontwikkelen tot een stad waar het prettig en veilig wonen
is, waar een goede werkgelegenheid is en een gezond milieu. Er zal de komende jaren nog veel gebouwd
worden en delen van de stad staan aan de vooravond van een ingrijpende herstructurering. Rotterdam
heeft recent de Stadsvisie Rotterdam en de bijbehorende ‘Ruimtelijke ontwikkelingsstrategie 2030’
gepresenteerd. De missie van de stad is om verder te bouwen aan een aantrekkelijke stad en een sterke
economie. De centrale vraag waar dit waterplan een antwoord op probeert te geven, is hoe het water (in al
zijn facetten) een bijdrage kan leveren aan deze doelstellingen.
Rotterdam staat voor een grote opgave. Rotterdam schudt langzaam maar zeker het imago van lelijke
haven- en industriestad van zich af en bouwt zelfbewust aan een aantrekkelijke woonstad. Rotterdam
kiest voor het zoveel mogelijk benutten van de potenties van het bestaand stedelijk gebied. Kiezen voor de
bestaande stad is gericht op het ontwikkelen van attractieve woonmilieus en daar is meer voor nodig dan
alleen goede woningen. Het gaat onder meer om het aansluiten bij bestaande identiteiten, het aanbod van
onderwijs en andere voorzieningen, de kwaliteit van de openbare ruimte, luchtkwaliteit en, last but not
least, de wateropgaven.
De aanpak van de wateropgaven vormt namelijk een belangrijke voorwaarde voor het realiseren van een
aantrekkelijk woonmilieu. En omgekeerd geldt dat, als we de wateropgaven effectief willen aanpakken, dat
alleen kan als we deze integreren in de ontwikkeling van stad.

Dit waterplan schetst een perspectief van Rotterdam in 2030. Het gaat over de manier
waarop de stad zich op de lange termijn zou moeten ontwikkelen op het gebied
van water en waterkeringen, rekening houdend met de ambities van de stad. Om
dit perspectief te bereiken, moeten we nu al handelen en moeten we fundamentele
keuzes maken. Welke keuzes dit zijn, wordt in het plan beschreven in hoofdstuk 3
‘Beslissingen van wezenlijk belang’.
De visietermijn 2030 is niet willekeurig gekozen. Deze komt overeen met die van de Stadsvisie, om
nogmaals te onderstrepen dat de ruimtelijke en de wateruitdagingen aan elkaar gekoppeld zijn.
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Het waterplan is een coproductie van de gemeente Rotterdam, het Hoogheemraadschap Schieland en de

Voor het Zuiderpark is een masterplan opgesteld dat is gericht op transformatie tot een park van de 21e eeuw.

Krimpenerwaard, waterschap Hollandse Delta en het Hoogheemraadschap van Delfland. In 2006 is in een

Dit houdt in dat het park optimaal beleefbaar en toegankelijk moet zijn voor een groot deel van de bevolking

aantal werkgroepen en zes ontwerpateliers het gedachtengoed van dit plan ontwikkeld. In deze werkgroepen

van Rotterdam. Er is nieuw open water aangelegd, waardoor de bergingscapaciteit van het gebied is vergroot

en ateliers hebben stedenbouwers, landschapsarchitecten, rioleurs, specialisten op het gebied van

van 21 naar 35 hectaren open water. Door een nieuwe inrichting van de oevers van het gebied is de ecologie

waterbeheer, waterkeringen, ecologie en waterkwaliteit, veiligheid, inrichting en beheer en nog vele anderen

verbeterd, terwijl tegelijkertijd meer ruimte is voor recreatie. Er is een echte waterparel ontstaan.

intensief samengewerkt. Het doel was om op deze wijze te komen tot een echt integraal waterplan. Daarnaast
is de opzet van het waterplan voorgelegd aan overige waterpartners als Rijkswaterstaat, het Havenbedrijf

In de afgelopen jaren zijn bestaande singels en vlieten op Noord en Zuid opgeknapt, waaronder een aantal

Rotterdam, de provincie Zuid-Holland en de Milieudienst Rijnmond (DCMR).

singels uit het Plan Rose. Rondom de singels zijn ook het openbare groen en de inrichting van de straten
verbeterd. Van gevel tot gevel heeft herprofilering plaatsgevonden. De waterkwaliteit van de singels is enorm
vooruitgegaan. De Bergsingel, Noordsingel, De Crooswijkse Singel en de Boezemsingel zijn weer helemaal op

1.2 Wat is bereikt en waar staan we nu?

orde en ook op Zuid worden de singels en vlieten aangepakt.
Het integrale herstelplan voor de Bergse Plassen is afgerond. Door een combinatie van maatregelen, zoals:
baggeren, aanleg van riolering, verbeteren van de inrichting, defosfatering van de inlaat van het singelwater vanuit

Hoewel er sprake is van nieuwe ontwikkelingen, en misschien zelfs een koerswijziging in het waterbeheer,

Hillegersberg, visstandbeheer en de aanleg van snoekenpaaiplaatsen is de inrichting en waterkwaliteit verbeterd.

is er in de afgelopen jaren al heel veel werk verzet. Het Waterplan Rotterdam 2000-2005 was

Het water is nu weer schoon en helder. In de komende planperiode zullen de laatste maatregelen worden afgerond,

veelomvattend en compleet en er is veel mee bereikt. Grote projecten zijn uitgevoerd en in uitvoering. We

zoals de isolatie van de plas door de aanleg van een afvoerroute van het water uit de woonwijken.

hebben singels hersteld en er is een begin gemaakt met de noodzakelijke aanleg van waterberging en de
verbetering van de waterkwaliteit wordt zichtbaar. De basisinspanning voor het rioolstelsel is bereikt en de

In het Rotterdams stedelijk gebied bestaat een belangrijke interactie tussen riolering en oppervlaktewater.

achterstand in het baggeren is ingelopen.

Zodoende bestaat er ook een nauwe relatie tussen het Gemeentelijke Rioleringsplan en het Waterplan
2 Rotterdam. Het GRP is in 2006 door de gemeenteraad geaccordeerd. Hierin wordt een visie op het

Wat kunnen we leren van het eerste Waterplan? Eén van de leerpunten uit Waterplan Rotterdam 2000-

rioleringssysteem verwoord en worden maatregelen beschreven voor de periode 2006-2010. Deze komen neer

2005 is dat het beschrijven van een (strategische) integrale visie het risico met zich meebrengt dat er een

op: adequate rioolvervanging, een behaalde basisinspanning door centrale sturing, nagenoeg 100% aansluiting

disbalans ontstaat tussen visie en uitvoeringsprogramma met het zwaartepunt op het eerste. Vandaar dat in

op het riool, innovatief omgaan met hemelwater en de zorgplicht voor grondwater. Maatregelen die passen

dit waterplan actief is ingezet op de haalbaarheid van de uitvoering.

binnen het gedachtengoed van dit waterplan en die in de komende periode verder worden uitgevoerd.

Een tweede les: de meest succesvolle projecten waren die projecten die een combinatie
vormden met ambities vanuit de ruimtelijke ordening zoals het Singelplan en het
Zuiderpark. Hier werden middelen en ambities gecombineerd en werd gezamenlijk met
de waterpartners uitgevoerd. Ook deze les heeft zijn weg gevonden in het uiteindelijke
uitvoeringsprogramma.

Na het opstellen van het Waterplan Rotterdam 2000-2005 zijn diverse deelgemeentelijke waterplannen
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opgesteld. In de komende planperiode worden deze waterplannen per deelgemeente afgerond. Vooropgesteld kan
worden dat de maatregelen die nu al in de DGWP’s zijn uitgevoerd of voorgenomen een bijdrage leveren aan de
aanpak van de wateropgave(n). Ook in de huidige planperiode zijn maatregelen nodig die nader moeten worden
uitgewerkt in de deelgemeentelijke waterplannen. Het gaat hierbij met name om de sectorale waterprojecten
ten behoeve van het oplossen van knelpunten, het op orde brengen van het watersysteem en extra aandacht voor
waterkwaliteit en ecologie (met voldoende aandacht voor monitoring, beheer en onderhoud).

19

‘Klimaatverandering meewegen’
Prof.dr.ir. Pier Vellinga is één van de eerste wetenschappers
in Nederland die zich serieus is gaan beziggehouden met
de gevolgen van klimaatverandering. Behalve in voor de
hand liggende maatregelen als dijkverhoging en extra
waterberging, ziet hij de oplossing vooral in een brede
actiebereidheid bij overheid en bedrijfsleven: ‘Vanaf heden
dient het klimaat bij elke infrastructurele maatregel of
ingreep te worden meegewogen.’
Er zijn grofweg twee typen maatregelen om te reageren op

klimaatverandering. Je doet iets aan de ‘hardware’ en besluit

dijken, keringen en andere waterbeschermende constructies te
verbeteren of verstevigen. Of je doet iets aan de ‘software’, en
zorgt ervoor dat huizen, wegen, trottoirs, bedrijfsgebouwen,

bruggen, parken, speelterreinen, viaducten, enzovoorts, zodanig
ontworpen, gebouwd of aangepast worden dat ze (meer)

‘waterproof’ zijn. Wat de ‘hardware’ betreft heeft Nederland

een internationaal erkende reputatie, maar aan de ‘software’

kan volgens Vellinga nog veel verbeterd worden. Hij spreekt van
objecten die voortaan zoveel mogelijk ‘klimaatrobuust’ dienen

te zijn, ofwel: bij extreme omstandigheden niet alleen overeind
blijven staan, maar tegelijkertijd de wateroverlast beperken.

‘Ik wil natuurlijk geen nieuw loket openen waar projecten in de
wacht staan om een goedkeuringsstempel opgeplakt krijgen,’

zegt Vellinga. ‘Maar het is wél noodzaak dat Nederland, en zeker
ook Rotterdam en achterland, zich goed voorbereiden op het

veranderende klimaat. Waardoor er bij zware omstandigheden
flexibel gereageerd kan worden. En er een scala aan opties ter

beschikking staat, die al naar gelang de situatie ingezet kunnen
worden.’

Vellinga legt veel nadruk op het thema
‘aanpassing’, ofwel: het vooraf inschatten van
mogelijke risico’s en ontwikkelingen en daar,
niet abrupt maar geleidelijk en met verstand,
op reageren.
In dat kader is Waterplan 2 Rotterdam, en met name de adaptieve
aanpak, volgens hem ‘een belangrijke volgende stap’. Niet alleen
naar de verdere bescherming van de regio, maar ook naar meer
diepgaande samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en

wetenschap en overheidsinstanties onderling. ‘Gemeenten spelen
een belangrijke rol in de ruimtelijke ordening van Nederland.

Wanneer de gemeente Rotterdam nu al vooruitkijkt naar 2030 en,
als onderdeel van die toekomstvisie, met Waterplan 2 Rotterdam
komt, is dat een goed signaal dat hopelijk navolging vindt. Niet

alle overheidsorganen hebben de blik al zo ver vooruit gericht.’

P i e r Ve l l i n ga : ‘ Wate r p l a n 2 i s e e n b e l a n g r i j k e stap ’
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B o x I : I N S P I RAT I E B RONNEN si n g e l p l a n r o s e

en rotterda m waterstad 2035

Met het inzetten van de wateropgaven ten behoeve van de ontwikkeling van de stad is dit plan niet uniek. Sterker

Rotterdam Waterstad 2035, de gezamenlijke inzending van de gemeente Rotterdam, waterschap Hollandse Delta

inspireren door aansprekende plannen uit het verleden. Allereerst is er natuurlijk het Singelplan van stadsarchitect

Rotterdam, geeft een handelingsperspectief voor Rotterdam. Het plan is inspirerend, hoopgevend, spraakmakend,

tijd al water en ruimtelijke ordening in samenhang bracht. Een ander voorbeeld van de synergie tussen water en

en vernieuwende ideeën ontving het plan de Architectuurbiënnale Vastgoed Award.

nog, hierin heeft Rotterdam een traditie om trots op te zijn. Bij het opstellen van dit waterplan hebben we ons laten
ir. W.N. Rose (1801-1877). Zijn plan inspireert door de eenvoud en doeltreffendheid, maar ook doordat Rose in die

stedelijke ontwikkeling is de inzending voor de 2e Internationale Architectuurbiënnale: Rotterdam Waterstad 2035.

en het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, voor de 2e Internationale Architectuur Biënnale

beeldend en wijst de weg naar een aantrekkelijke stad in een aantrekkelijk landschap. Vanwege de vooruitstrevende

Rotterdam Waterstad geeft een vernieuwende en inspirerende kijk op water in de stad. Beide inspiratiebronnen zijn

1 . s i n g e l STAD 2 0 3 5 In Rotterdam Noord is de strategie: versterken wat goed is en ingrijpen waar nodig.

H e t S i n g e l p l a n R o s e In de 19e eeuw was de hygiënische situatie in Rotterdam zeer slecht, onder meer omdat

ontstaan nieuwe woonmilieus. In Singelstad ontstaan prachtige pleinen die tegelijkertijd een functie hebben als

uitgewerkt in het kader.

open water niet alleen als open riool werd gebruikt, maar ook voor het produceren van drinkwater. Hierdoor

heersten cholera epidemiën en overleden vele duizenden mensen! Willem Nicolaas Rose ontwierp in 1854 een

Kenmerkend voor het stadsbeeld van Singelstad zijn de nieuwe singels. Deze verbinden de al bestaande singels
en breiden deze uit. De Rotte en de Schie die uit het stadsbeeld zijn verdwenen komen weer tevoorschijn. Hier

piekberging van overtollige neerslag. Ook groene daken worden normaal in het stadsbeeld.

betaalbaar plan dat zowel de hygiëne als de ruimtelijke inrichting van de stad ten goede kwam. Daarbij zorgden

2 . r i v i e rSTAD 2 0 3 5 In 2035 is de rivier de parel van Rotterdam. Rotterdam is écht een stad aan de rivier. Voor

regelmatige verversing van het oppervlaktewater. Men kon wonen aan het water en er ontstond een aantrekkelijke

stad te beschermen. Maar er zijn ook buitendijkse gebieden, zoals de Waalhaven en de Merwedehaven, die opnieuw

een systeem van gemalen, sluizen, duikers en een dertig kilometer lang singeltracé om de oude stad voor

groenstructuur. Eigenlijk was dit al een eerste plan waarin water, ruimtelijke ordening en verbetering van de

leefbaarheid van de stad hand in hand gingen.

Rivierstad speelt de mogelijke zeespiegelstijging nadrukkelijk. Waar nodig moeten dijken worden verhoogd om de

ontwikkeld worden, en waar allerlei nieuwe woonmilieus kunnen ontstaan, zoals wonen op het water. Door vervoer
over water worden deze havens bovendien weer onderdeel van de stad.

R o t t e r d a m W at e r s ta d 2 0 3 5 Rotterdam Waterstad 2035 is een echte waterstad, met ongekende

3 . VAA R TENSTAD 2 0 3 5 In Rotterdam Zuid heeft het watersysteem vrijwel één peilhoogte. Daardoor kan al

Waterstad 2035 bestaat uit Rivierstad (centrum), Vaartenstad (Rotterdam Zuid) en Singelstad (Noord).

ontwikkelt zich een nieuw aantrekkelijk vaartenstelsel en er ontstaan allerlei mogelijkheden voor wonen aan water.

mogelijkheden voor nieuwe waterwoonmilieus, vervoer over water en een gezond watersysteem. Rotterdam
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het water met elkaar worden verbonden en ontstaat er één groot samenhangend waternetwerk. In Vaartenstad
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wat komt op ons af
De komende jaren staat Rotterdam voor een grote opgave, zowel

op het gebied van de stedelijke ontwikkeling, als op het gebied van
waterbeheer (veiligheid, kwaliteit en berging). Deze opgaven zijn
vooral het gevolg van nieuwe inzichten over de koers van de stad
op de lange termijn (zoals beschreven in de Stadsvisie), de gevolgen
van klimaatwijziging op de waterhuishouding in de stad, (nieuwe)
wet- en regelgeving (zoals de Europese Kaderrichtlijn Water en het
Nationaal Bestuursakkoord Water), nieuwe inzichten betreffende
de veiligheidsnormering van dijken en de veranderende rol van de
gemeente (Wet gemeentelijke Watertaken).
Dit hoofdstuk beschrijft deze opgaven. Wat speelt er nu, wat komt er
op ons af en tot welke opgave leidt dit? Eerst wordt de opgave voor de
stedelijke ontwikkeling beschreven, daarna worden de verschillende
opgaven voor het waterbeheer uitgewerkt.
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2.1 Stedelijke opgave; een sterke economie
en een aantrekkelijke woonstad

I n w o n e r a a n ta l s ta g n e e r t In veel Europese landen is reeds sprake van een dalend bevolkingsaantal,

maar in Nederland treedt structurele bevolkingskrimp vooralsnog alleen op in enkele delen van het land
In deze paragraaf gaan we in op de stedelijke context. Daartoe zijn met name die elementen uit de

buiten de Randstad. Op middellange termijn (rond het jaar 2035) zal ook de Nederlandse bevolking als geheel

Stadsvisie Rotterdam uitgelicht die van belang zijn voor dit waterplan.

gaan krimpen. Dat het geregistreerde inwoneraantal van Rotterdam de afgelopen twee jaar daalde, is dus nog
geen gevolg van de structurele bevolkingskrimp, maar van lokaal bepaalde factoren als de dalende instroom

Rotterdam dankt haar imago voor een belangrijk deel aan het water. Rotterdam is ontstaan aan het water:

en het gelijkblijvend vertrek uit de stad en administratieve correcties in de Gemeentelijke Basisadministratie.

stad aan de dam in de Rotte. Rotterdam dankt haar haven aan het water. Iedere Nederlander kent het beeld

Een deel van het aantal vertrekkers uit Rotterdam blijft behouden voor de regio, die nog steeds groeit in

van Rotterdam aan de rivier: de Erasmusbrug die zich uitstrekt over een in de ondergaande zon fonkelende

inwoneraantal. In onderstaand diagram is de ontwikkeling van 1992 tot en met 2005 en de trendprognose tot

Maas. De meest gewilde woonmilieus van Rotterdam liggen aan het water: wonen aan de singels, wonen

2020 op basis van het Ruimtelijk Plan Regio Rotterdam 2020 (RR2020) weergegeven.

aan de rivier en wonen langs de plassen. En het water is een belangrijk structurerend element: water
vormt de ruggengraat van de hoofdstructuur van de stad. Hierbij gaat het niet alleen om de Maas met
haar kades en waterkeringen, maar ook om de Rotte, de Schie, de singels en de plassen, de boezems en de
polders. Wil Rotterdam zich nog nadrukkelijker afficheren als waterstad, dan moeten deze kwaliteiten nog
Figuur 7. Bevolkingsontwikkeling

nadrukkelijker zichtbaar worden gemaakt en benut.
Naast bovenstaande aantoonbare kwaliteiten van Rotterdam, is er echter ook een aantal ontwikkelingen
gaande die cruciaal zijn voor de toekomst van Rotterdam. In de Stadsvisie Rotterdam (vastgesteld door
het college in januari 2007) zijn deze trends en ontwikkelingen beschreven. Wil Rotterdam aantrekkelijk
blijven voor bedrijven, bewoners en bezoekers dan zal de stad hierop moeten inspelen. In de Stadsvisie van
Rotterdam zijn grofweg de volgende trends en ontwikkelingen onderscheiden:

Een dalend of stagnerend bevolkingsaantal betekent bij een onevenwichtige bevolkingssamenstelling mogelijk

- Internationalisering en modernisering van de economie

verlies aan welvaart en daarmee vaak verlies van draagvlak voor voorzieningen in de stad. In combinatie met

- Selectieve migratie

de negatieve selectieve migratiestroom kan deze ontwikkeling tot een verarming van de stad leiden, zowel

- Stagnerend inwonertal

sociaal als financieel. Dit staat op gespannen voet met de noodzaak voor Rotterdam om zich te positioneren

Aangezien deze ontwikkelingen van belang zijn voor de toekomst van Rotterdam en ook van invloed zijn op

als een gezonde stad binnen een sterke, internationaal concurrerende Randstad.

hoe Rotterdam met water om wil gaan, worden zij hier in het kort behandeld.

De komende twintig jaar zal door de voortgaande gezinsverdunning (afnemend aantal bewoners per woning)
in Nederland en in Rotterdam nog een grote kwantitatieve woningvraag zijn. Deze vraag zal Rotterdam

I n t e r n at i o n a l i s e r i n g e n m o d e r n i s e r i n g v a n d e e c o n o m i e Rotterdam is door haar haven

optimaal moeten benutten om zoveel mogelijk hoog opgeleide inwoners, ofwel een hoog gekwalificeerde

een stad van internationale betekenis en belangen. Dankzij haar strategische ligging is de Rotterdamse

beroepsbevolking, binnen haar grenzen te huisvesten.

haven nog steeds een van de belangrijkste havens ter wereld. Maar Rotterdam is allang niet meer alleen
een havengeörienteerde economie. De kennis- en diensteneconomie neemt ook in Rotterdam een steeds
sterkere positie in. Hierin is een concurrentiestrijd gaande tussen diverse steden om de, voor deze
economie cruciale, kenniswerkers aan zich te binden. Een aantrekkelijke woonomgeving is een belangrijk
argument voor deze kenniswerkers bij hun keuze voor stedelijke regio’s.
S e l e c t i e v e m i gr at i e In Rotterdam is het aantal mensen met werk, een goede opleiding en een hoger

inkomen dat vertrekt zo groot, dat de vestiging en doorgroei van veelbelovende jongeren dit onvoldoende

Rotterdam kiest voor een strategie die is gericht op de ontwikkeling van de kennis- en diensteneconomie én die zorgt voor een aantrekkelijk woon- en leefklimaat dat hoogopgeleide en
creatieve werkers aan de stad weet te binden. De urgentie daarvan is groot, omdat de tijdspanne waarin nog geprofiteerd kan worden van de groei van de (beroeps)bevolking en de
daarmee verband houdende woningvraag kort is – nog zo’n 15 jaar vanaf nu.

compenseert. Het gevolg is een negatieve selectieve migratie die heeft geleid tot een onevenwichtige

Uit het voorgaande wordt duidelijk wat Rotterdam te doen staat: de komende jaren moet alles op alles

bevolkingssamenstelling. Voor een groot deel vertrekken de hoger opgeleide Rotterdammers, niet omdat zij

worden gezet om de fysieke condities te verbeteren en Rotterdam weer tot het sterke, kloppende hart van de

de stad willen verlaten, maar omdat zij in de stad niet de woning van hun keuze, in het door hen gewenste

regio te maken. Deze missie van Rotterdam berust op twee pijlers:

woonmilieu, kunnen vinden. Dit zijn belangrijke gegevens om deze trend te kunnen keren.

- Sterke economie: meer werkgelegenheid.
- Aantrekkelijke woonstad: evenwichtigere bevolkingssamenstelling.
Samen vormen ze een twee-eenheid; om te kunnen leven in de stad moet het er goed wonen zijn en moet er
passend werk zijn. Werkgelegenheid ontwikkelt zich op zijn beurt alleen wanneer de stad een aantrekkelijk

Figuur 6. Saldo vestigers en vertrekkers

vestigingsklimaat vormt voor ondernemers en werkgevers, waarbij veiligheid, vertrouwen en goede
voorzieningen van essentieel belang zijn. Voor een optimaal vestigingsklimaat (voor bedrijven en mensen)
moet Rotterdam zowel aantrekkelijk zijn, als ingericht op veiligheid en bestendigheid. Zoals ook gesteld in
Rotterdam Waterstad 2035: Rotterdam is ook over 350 jaar nog een aantrekkelijke stad om in te wonen, werken
en recreëren. Of, met betrekking tot water: Rotterdam is beschermd en blijft beschermd.
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‘Water is een kans voor Rotterdam’
Naast een samenhangende aanpak tegen wateroverlast, beoogt
Waterplan 2 Rotterdam tegelijkertijd een langdurige visie te
bieden op water als kans voor Rotterdam en omstreken. Water kan
de kwaliteit en beleving van een wijk of stad een enorme impuls
geven. En is daarmee een belangrijke ‘welzijnsfactor’, luidt ook de
overtuiging van Adriaan Geuze, mede-oprichter van het vermaarde
bureau West8 Landscape Architects en professor aan de Harvard
University.
Mensen voelen zich prettiger en beter op hun gemak als ze in een herkenbare
omgeving wonen, dat wil zeggen: een omgeving die op vitale punten anders
is dan anderen. Dat is niet alleen de overtuiging van Adriaan Geuze, het is

ook in vele onderzoeken naar voren gekomen. Dit gegeven, gecombineerd met

de behoefte aan meer afvoercapaciteit en dus meer oppervlaktewater, biedt

zijns inziens een uitgelezen kans om Rotterdam als woonstad aantrekkelijker
te maken. Deze kansen op verbetering doen zich onder andere voor op Zuid.
‘Daar is een historisch stelsel van vlieten dat je met hernieuwde aandacht
een meer prominente plek in de wijken zou kunnen geven,’ aldus Geuze.

‘Bijvoorbeeld door ze te verdiepen. En met watergerelateerde voorzieningen
een directe functie te geven voor bewoners.’ Een bijzondere (extra)

mogelijkheid ziet Geuze vooral aan de randen van de stad, waar het water,
behalve een recreatieve functie, ook een belangrijke identiteitsfunctie zou
kunnen krijgen, als markering van de stad.

‘Door de vlieten landschappelijk meer te benadrukken
en de ruimte te geven, ontstaat er een natuurlijk einde
van het ene gebied en een natuurlijk begin van het
volgende gebied. Daarmee krijgt het begrip “overkant”
een deel van zijn waarde terug. Dat is psychologisch
gezien een gunstig effect. Mensen willen graag ergens
“vandaan” komen en ergens “naartoe gaan” Ze willen
geen onderdeel zijn van een grijze brei.’
Hoe onschatbaar de waarde van water in de stad is, tonen volgens hem

onder meer de Westersingel, de Provenierssingel en de Heemraadssingel

aan. ‘Dat zijn plekken waar de metropool Rotterdam even ‘op adem’ komt.
Mensen zoeken die plekken uit zichzelf op, ervaren er rust en ontlenen

er een deel van hun identiteit aan. Die kwaliteiten moet je waar het kan
exporteren naar gebieden aan de rand van de stad.’ Meer nog dan het

meteorologische klimaat ziet hij in het sociale klimaat, onder andere op

Zuid, een reden om de mogelijkheden spoedig te benutten. ‘Ik hoop dat de

gemeente, de waterschappen, deelgemeenten, woningcorporaties en overige

belanghebbenden zich kunnen vinden in deze uitgangspunten voor een meer
vitale en sociale woonomgeving. En gezamenlijk actie ondernemen om de
genoemde kansen die het water biedt ook daadwerkelijk te benutten.’

A D R I A A N G E U Z E : ‘ W a t er a l s we l zi j n s f a c t o r ’
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2.2 Radicale strategieën
Rotterdam kiest ervoor om te bouwen binnen de bestaande stad. Een goed werk- en woonklimaat is een
absolute voorwaarde voor een sterke(re) stad. De ontwikkeling van zo’n sterke stad binnen het bestaande
stedelijke gebied leidt tot maximaal profijt voor stad en regio. Versterking van de bestaande stad betekent
optimaal gebruik maken van bestaande voorzieningen. En, minstens zo belangrijk: door deze keuze blijft
het buitengebied gespaard, waardoor het niet meer nodig wordt om grootschalige uitbreidingen te bouwen
in daarvoor ongeschikte gebieden. Door op deze wijze de ‘woningbouwdruk’ te verminderen, kunnen de
recreatieve en natuurfuncties van de polders en groene gebieden rond Rotterdam behouden blijven en zelfs
versterkt worden. Dit levert weer een extra bijdrage aan de voorzieningen van de stad.

De Rotterdamse economie vraagt om een aantrekkelijke woonstad voor haar goed
opgeleide personeel (kenniswerkers). Rotterdam kiest voor het zoveel mogelijk
benutten van de potenties van het bestaand stedelijk gebied. Kiezen voor de
bestaande stad is gericht op het ontwikkelen van attractieve woonmilieus die
aansluiten bij de wensen van de woonconsumenten en daar is meer voor nodig dan
alleen goede woningen. Het gaat om het aansluiten bij bestaande identiteiten, de
samenhang met het aanbod van onderwijs en andere voorzieningen, de kwaliteit van
de openbare ruimte, luchtkwaliteit en de wateropgave!

Figuur 8. Kansen voor gewenste woonmilieus; centrum stedelijk, rustig stedelijk en groen stedelijk

O l i e v l e kw e rk i n g v a n u i t kw a l i t e i t is een strategie die erop gericht is aantrekkelijke woonmilieus

Bij het werken aan de aantrekkelijke woonstad stellen we de vraag centraal. Dit doen we door uit te

te vergroten door zo goed mogelijk gebruik te maken van de bestaande uitstraling van buurten die nu goed

gaan van de wensen en klachten van alle (potentiële) Rotterdammers in elke levensfase: jong, oud,

functioneren. Cultuurhistorisch erfgoed en imago spelen daarbij een belangrijke rol. Bestaande goede wijken met

alleenstaanden en gezinnen. Al deze wensen laten zich moeilijk veralgemeniseren. Toch zijn er in grote

een sterke identiteit zoals Kralingen en Hillegersberg kunnen in samenhang met nieuwbouw en herstructurering

lijnen drie woonmilieus te benoemen waarvan we weten dat er nu veel vraag naar is en waarschijnlijk

een olievlekwerking sorteren, wat weer z’n uitstraling heeft op de aantrekkelijkheid van de hele stad.

ook op lange termijn zal zijn: centrumstedelijk wonen in de binnenstad, rustig stedelijk wonen in de
stadswijken en havengebieden rondom de binnenstad en groenstedelijk wonen in de buitenwijken. De

G e n t r i f i c at i o n v a n s ta d s w i j k e n Gentrification is het proces dat leidt tot opwaardering van een

stadsvisie Rotterdam geeft een perspectief hoe bestaande en nieuwe wijken zich kunnen ontwikkelen in de

gebied doordat huidige en nieuwe bewoners en ondernemers kansen zien, hun initiatieven (investeringen,

richting van deze drie gewenste woonmilieus.

ondernemingen) succesvol zijn en een hoogwaardiger milieu ontstaat. De kansen voor gentrification
bevinden zich vooral in de oude stadswijken rondom het centrum. Op plekken waar signalen zijn dat

Om dit te bereiken zijn nieuwe strategieën nodig die zich met name richten op het vasthouden van

gentrification mogelijk is, gaan we dit proces stimuleren door verkoop en samenvoeging van huurwoningen

studenten en hoger opgeleiden in de stad:

en extra investeringen in de buitenruimte.

- Binnenstad: verdichten en verbeteren.
- Olievlekwerking vanuit kwaliteit.
Figuur 9. Strategie aantrekkelijke woonstad

- Gentrification van stadswijken.
Tegelijkertijd gaan we door met de succesvolle herstructurering van naoorlogse wijken, zoals in Hoogvliet
en de aanpak van vervallen buurten (hotspots) zoals in Spangen. Rotterdam wil een perspectief bieden voor
alle Rotterdammers, juist ook in zwakkere wijken met een grote kwetsbare woningvoorraad. Gemeente,
corporaties en particulieren slaan de handen ineen en pakken de problemen proactief aan. Het Pact op Zuid
is daar een prachtig voorbeeld van.
B i n n e n s ta d : v e r d i c h t e n e n v e rb e t e r e n De binnenstad is belangrijk voor het imago van de stad,

voor Rotterdammers, maar ook voor toeristen en zakenlieden. Het centrum heeft al veel te bieden maar
kan nog aan identiteit winnen. Eén van de manieren om levendigheid van de binnenstad te vergroten, is
om er meer mensen te laten wonen. De afgelopen 10 jaar is er veel gebeurd, zoals de ontwikkeling van de
Kop van Zuid, maar dit is nog maar het begin. Er wonen nog steeds verhoudingsgewijs erg weinig mensen
in de binnenstad van Rotterdam in vergelijking met andere steden in Europa en er is nog veel ruimte
beschikbaar, waarvan vooral de oude havengebieden potentierijk zijn. In de toekomst zullen ongeveer twee
keer zoveel mensen in de binnenstad wonen als nu.

30

31

Het realiseren van een sterke economie en aantrekkelijke woonstad is alleen mogelijk als is voldaan aan

Voorspellingen over mogelijke zeespiegelstijgingen roepen de vraag op in hoeverre Rotterdam veilig is

randvoorwaarden met betrekking tot openbare ruimte, waterbeheer, infrastructuur en milieu. Sterker nog:

tegen overstromingen. Immers, veiligheid van zowel binnendijks als buitendijks gelegen gebieden moet

water is een van de cruciale condities voor een aantrekkelijke woonstad.

gewaarborgd zijn. In een gebied waar vele functies om de ruimte strijden, is het in stand houden van een
voldoende veiligheidsniveau geen gemakkelijke, maar wel een noodzakelijke opgave. Een opgave die alleen

De opgave waar de stad Rotterdam voor staat, is het bouwen aan een sterke economie
en een aantrekkelijke woonstad. Het gaat er hierbij met name om de ‘quality of life’ te
vergroten en het investeerdersklimaat te verbeteren. Rotterdam aantrekkelijk maken als
plek om te wonen, studeren, werken en bezoeken. Water is een belangrijke voorwaarde
voor een aantrekkelijke stad, zeker voor Rotterdam dat zich afficheert als ‘waterstad’. De
centrale opgave voor dit waterplan is hoe we de verschillende wateropgaven in kunnen
zetten voor het maken van een aantrekkelijke stad. Alleen wanneer we de wateropgaven
kunnen koppelen aan zinvolle oplossingen die betekenis hebben voor Rotterdam en de
Rotterdammers, heeft het waterbeleid echt draagvlak en kan het succesvol gerealiseerd
worden!

kan worden opgelost door samenwerking tussen gemeenten, waterschappen, Rijkswaterstaat en provincie.
De primaire waterkeringen beschermen het achterland ten noorden en ten zuiden van Rotterdam tegen
hoge waterstanden in de rivier. Deze waterkeringen lopen deels door stedelijk gebied en maken onderdeel
uit van de buitenruimte. De Wet op de Waterkering verplicht de beheerders van de primaire waterkering, in
dit geval de waterschappen en Rijkswaterstaat, een vijfjaarlijkse veiligheidstoetsing uit te voeren. Als blijkt
dat een (deel van de) waterkering niet meer aan de eisen voldoet, moet verbetering plaatsvinden. Deze
verbeteringen kunnen ruimtevragend zijn. Hiervoor reserveren de waterschappen reeds sinds jaar en dag
ruimte om nu en in de toekomst de keringen te kunnen versterken.
Rotterdam ligt onder andere in de zogenaamde Dijkring 14. Deze aaneengesloten ring van waterkeringen omsluit
een groot deel van Nederland waarin miljoenen mensen wonen en een aanzienlijk economisch potentieel ligt.
Het humaan en economisch risico bij bezwijken van deze kering is dan ook enorm. Op dit moment voldoet
Rotterdam voor vrijwel alle dijkvakken aan de huidige normen voor bezwijken en overstroming. Waar nodig

2.3 Water en klimaat

vindt nu dijkverzwaring plaats. Toetsing van de Vier- en Merwehaven is nog niet uitgevoerd omdat het juiste
toetsingsinstrument ontbreekt, maar zal gedurende de planperiode worden afgerond.

Eén van de meest actuele en in het oog springende ontwikkelingen voor onze omgeving is de wereldwijde

Kaart II Aandachtsgebieden primaire waterkering

klimaatverandering. Er gaat geen dag voorbij of voorspellingen over klimaatontwikkelingen worden via
de media aan ons gepresenteerd. Water is hierbij één van de belangrijke thema’s. Duidelijk is dat we de
komende decennia steeds meer water te verwerken krijgen. En dat water komt, voor Rotterdam, letterlijk
van vier kanten; vanuit de zee, de rivieren, de lucht en uit de grond. Het waterprobleem is reeds urgent en
wordt alleen maar groter. De gevolgen van de klimaatveranderingen zijn al zichtbaar. De heftige regenbuien
in de afgelopen jaren (en maanden) tonen aan dat het watersysteem aan zijn grenzen zit. Berichten over het
Noordereiland dat als gevolg van een hoge rivierstand risico’s loopt op overstromen, kelders die als gevolg
van hevige regenbuien onderlopen en problemen met grondwaterstanden zijn aan de orde van de dag. De
brandweermeldingen en vele berichten hierover in de verschillende media getuigen hiervan.
Door de temperatuurstijging zal de zeespiegel stijgen waardoor een verhoogd risico op overstromingen
ontstaat. De winters worden natter en de droge periodes in de zomer worden langer. Tegelijkertijd zullen er
steeds meer piekbuien voorkomen. Die zullen nog meer overlast als ondergelopen tunnels, water op straat
en in souterrains en kelders veroorzaken en zullen de riolen vaker in het oppervlaktewater overstorten. Als
gevolg van drogere zomers zullen de rivieren minder water afvoeren en zal het rivierpeil dalen. Het gevolg
hiervan is dat de zouttong zal oprukken, de rivierwaterkwaliteit verslechtert en er op termijn tijdens de
droge zomers geen zoet water kan worden ingelaten. Als we niet ingrijpen, zal er vaker vissterfte optreden
en de huidige groenpartijen en bomen zullen in de droge zomers steeds moeilijker overleven. Als gevolg van
de alsmaar doorgaande bodemdaling zal het grondwaterprobleem steeds moeilijker aan te pakken zijn.
V e i l i g h e i d e n z e e s p i e g e l s t i j g i n g Over de mate waarin de zeespiegel zal stijgen verschillen

de meningen. Zeker is in ieder geval dat er veranderingen zullen plaatsvinden. Publicatie van het
Intergovernmental Panel on Climate Change in 2007 wijst op een stijging van de zeespiegel met 18 tot 59
centimeter ten opzichte van 1990. Tussen 1993 en 2003 bedroeg de gemeten stijging 3 centimeter, wat
neerkomt op 30 centimeter in een eeuw. In de media, maar ook in de wetenschappelijke wereld, worden
volop discussies gevoerd over de exacte stijging en de bijdrage van de mens daarin. Vast staat echter dat de
zeespiegel zal stijgen. Het is daarom verstandig om niet af te wachten en reeds nu de nodige maatregelen te
treffen. Al was het maar omdat ook na 2100 een verdergaande stijging van de zeespiegel wordt verwacht.
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‘Zetjes in de goede richting’
Ex-VROM-minister Pieter Winsemius staat zowel in de politiek
als het bedrijfsleven bekend als een ‘echte zwaargewicht’.
Hij is een a-typische bestuurder, die wars is van doctrines en,
zonodig tegen alle conventies in, nieuwe oplossingen zoekt. Al
in de jaren ‘80 wist hij het milieu hoog op de politieke agenda
te krijgen en toch omschrijft hij het vraagstuk rond dreigende
wateroverlast nu als ‘redelijk nieuw’. ‘We hebben nog lang niet
alle antwoorden.’

Wie doet wat? En wie wacht op wie? Als het over de klimaatproblematiek

gaat kijken bestuurders, bedrijven en consumenten elkaar vaak beschuldigend
aan en gebeurt er ondertussen (te) weinig. Pieter Winsemius kent deze
reflexen en zet zich in voor een gezamenlijk offensief. ‘De razendsnelle
overgang van loodhoudende naar loodvrije benzine is voor mij nog

steeds een inspiratiebron als het gaat om de mogelijkheid snelle en
ingrijpende veranderingen ten goede tot stand te brengen. Politiek,

consument en bedrijfsleven wisten elkaar toen razendsnel te vinden.
En dat leverde destijds een belangrijke bijdrage aan het milieu.’ In

dat specifieke geval liep de regering een klein stukje voor de troepen
uit: ‘Mede omdat de overheid de loodhoudende benzine destijds

via een extra heffing iets duurder maakte en de prijs van loodvrije

benzine daarmee een stukje omlaag kon, is er een omslag gekomen.’

Om klimaatverandering tegen te gaan en de waterproblematiek in te
dammen, verwacht hij nu eenzelfde rol van de overheid:

‘Waar commercieel al aan te verdienen valt, ook als
het gaat om milieuvriendelijk ondernemen, hoef je als
overheid niet bij te springen. Dat gaat vanzelf. Maar
als je kijkt naar lastig renderende investeringen in,
bijvoorbeeld, zonnepanelen, dan moet je er als overheid
alles aan doen een duidelijk signaal af te geven en een
helder en betrouwbaar stimuleringsbeleid voeren.’
Meer dan in losse initiatieven gelooft Winsemius in een collectief

bewustzijn dat verder moet groeien en daarna zo snel mogelijk in daden
dient te worden omgezet. ‘Hier in Nederland zijn programma’s als

‘Ruimte voor de Rivier’ en ook VROM komt binnenkort met een nieuw

plan over het waterhuishouden. Dat zijn nuttige bewegingen. Maar het

besef dat Nederland serieus wordt bedreigd, is in historisch perspectief
nog redelijk nieuw. Dat moet nog groeien. Het enige wat je nu kunt

doen is dat proces helpen te bespoedigen door de urgentie ervan te

benadrukken.’ Tot die ‘grote doorbraak’ zet Winsemius zich, als praktisch
denkend man, in voor wat hij noemt die ‘zetjes in de goede richting’:
‘Waterplan 2 zie ik ook als zo’n zetje.’

Pieter Winsemius
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B o x I I : r isi c o b e n a d e r i n g
R i s i c o ’ s b i j o v e r s t r o m i n g Buitendijkse woongebieden in Rotterdam worden erg hoog aangelegd, om

Door deze benadering kunnen buitendijkse gebieden worden ingericht zonder extreem hoge kades, terwijl de veiligheid

van de kans op overstroming. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat woningbouwgebieden niet vaker dan 1 maal

gevoelige delen van het gebied, zoals parken, kunnen een hogere kans op overstroming aan zonder schade en kunnen

overstroming door de rivier te voorkomen, Soms liggen deze wel 4 tot 5 meter boven N.A.P. De hoogteligging hangt af
per 10.000 jaar mogen overstromen. Steeds meer beseffen we dat ‘overstromingskansen’ op zich nog niet zoveel

zeggen. Het is veel belangrijker dat gekeken wordt naar mogelijke risico’s voor mensen, gebouwen, infrastructuur et

cetera. Zo ontstaat er bijvoorbeeld een hele andere situatie als water na overstroming niet meer weg kan, zoals in een
polder, dan bij buitendijkse gebieden. Denk bijvoorbeeld aan de ramp in New Orleans. Het is dus tijd voor een

van het gebied niet onder druk staat. De risicobenadering kan zelfs kansen bieden voor een aantrekkelijke stad: minder
dus met een lager peil worden uitgegeven dan gevoelige gebieden, zoals woningen of een hoofdontsluiting. Zo kan

maatwerk worden geleverd bij stedelijke ontwikkelingen in buitendijks gebied: het water kan een prominente rol spelen
in de kwaliteit van de omgeving, terwijl de veiligheid is gewaarborgd.

risicobenadering voor overstroming. Dit temeer daar de voorspellingen over zeespiegelstijging nog onzeker zijn.

De onzekerheid van de voorspelling van de toekomstige waterpeilen vraagt om een flexibele aanpak en inrichting

D e o p g a v e Tot op heden wordt bij (her)ontwikkeling van buitendijkse gebieden rekening gehouden met een

meter. Dit vraagt om nieuwe concepten voor deze gebieden, in de vorm van aangepaste gebouwen die waterdicht zijn

toelaatbare overstromingskans. Voor woongebieden betekent dit dat het rivierwater één keer in de 10.000 jaar over de

kades mag stromen. Hierbij is al rekening gehouden met de te verwachten stijging van de zeespiegel. Tegelijkertijd zijn

van de gebieden, waarin kan worden meegegroeid met de stijging van het waterpeil, of deze nu 20 cm bedraagt of 6
te maken, inrichting van het gebied of door flexibele waterkerende kades.

de klimaatvoorspellingen onzeker en het kan best zijn dat deze gebieden over enkele decennia te hoog of te laag

W at i s e e n a c c e p ta b e l r i s i c o ? Het is nu niet duidelijk wat het aanvaardbaar risico is voor het bouwen in

woonmilieus ontstaan aan het water. Deze anticiperen op de stijging van het water en zijn veilig. Hierbij is enerzijds

wordt. Er wordt gedacht aan het invoeren van een basisbeschermingsniveau. Een ander uitgangspunt voor het

blijken te liggen. De opgave voor Rotterdam is om nieuwe buitendijkse gebieden zodanig te ontwikkelen dat er nieuwe
van belang dat kan worden omgegaan met het risico van overstroming en anderzijds de onzekerheid in stijging van het
water. Het blijft hierbij belangrijk dat een aantrekkelijke omgeving ontstaat.

Door uit te gaan van een risicobenadering voor bouwen in buitendijkse gebieden wordt niet alleen gekeken naar de kans
dat een gebied overstroomt, maar ook naar de gevolgen hiervan. In de onderstaande figuur wordt dit geïllustreerd. In

deze benadering wordt het risico gedefinieerd als de kans maal het gevolg. De essentie hiervan is dat we het acceptabel
vinden dat een gebied vaker overstroomt, als de (persoonlijke of materiële) schade door overstroming (het gevolg) maar
beperkt is. Omgekeerd geldt dat als de potentiële schade groot is, de kans op overstroming erg klein moet zijn.
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buitendijks gebied. Op dit moment loopt er een provinciaal overleg waterveiligheid waarin dit thema besproken
toelaatbaar risico kan zijn dat dit gelijk is aan het risico in gebieden die wel door de dijken zijn beschermd.
In de binnendijkse gebieden zijn de waterschappen verantwoordelijk voor de waterveiligheid. In (nieuwe)

buitendijkse gebieden ligt deze verantwoordelijkheid bij de initiatiefnemers die willen bouwen in het gebied. Bij
bestaande gebieden is dit nog niet geheel duidelijk. Er kan vanuit worden gegaan dat er niet direct

levensbedreigende situaties ontstaan omdat het waterpeil nooit echt ver zal stijgen door de hoge ligging, waardoor
het acceptabele risico wordt bepaald door de verzekerbaarheid van de schade. In sommige landen is hiermee al veel
ervaring opgedaan. Hierbij geldt dat hoe groter het risico, hoe duurder de verzekeringspolis. Als het risico te groot

wordt, is het vanzelf aantrekkelijker om maatregelen te nemen om de kans te verkleinen of de schade te beperken.
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D e v e i l i gh e i d s o pg a v e

Ook op de lange termijn moet Rotterdam beschermd zijn tegen hoog water. Dit betekent dat versterking van primaire
en regionale waterkeringen onvermijdelijk is. Hiervoor moet nu alvast ruimte worden gereserveerd, rekening houdend
met de waterstanden die in 2050 en 2100 op kunnen treden. De primaire waterkeringen moeten in 2010 op hoogte zijn,
volgens de huidige normen. Voor de regionale waterkeringen geldt een streeftermijn van 2015 met een uitloop tot 2020.
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In het buitendijks gebied moet de huidige bebouwing en inrichting worden geanalyseerd met behulp van de risicobenadering,
rekening houdend met zowel levensduur als klimaatverandering. Dit kan leiden tot maatregelen ter bescherming tegen
of beperking van gevolgschade. Daarbij wordt tevens een communicatiestrategie uitgewerkt. Voor nieuw te ontwikkelen
buitendijkse gebieden wordt op voorhand rekening gehouden met risico’s door toepassen van de risicobenadering.
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Inmiddels is gebleken dat de Maeslantkering niet voldoet aan de huidige normen wat betreft faalkans. De

zijn voor de hoogte van de primaire waterkering langs de Nieuwe Maas. In deze complexe discussie met mogelijk

effecten hiervan op de waterkeringen en het buitendijksgebied achter de Maeslantkering zijn in het najaar 2006

enorme financiële gevolgen wordt ook nog de ontwerplevensduur van de Maeslantkering meegenomen. Dit

door Rijkswaterstaat gepresenteerd in de ‘Achterlandstudie Maeslantkering’. Weliswaar gaat het hierbij om een

betekent dat nu al keuzes moeten worden gemaakt wat betreft sterkte van de keringen, uitgiftepeilen en bebouwing

theoretische faalkans waarin enorm veel facetten zijn meegenomen en kan het probleem voornamelijk worden

buitendijks voor over 50 jaar en verder in de toekomst.

teruggevoerd op de software voor bediening van de kering, feit blijft dat hierdoor niet aan de veiligheidsnorm
wordt voldaan. Consequentie hiervan is dat de kans op overstroming (inundatie) van de buitendijks gelegen

Bovenstaande zal worden meegenomen in het Programma Waterveiligheid dat wordt gecoördineerd door de

gebieden niet kan worden gewaarborgd zoals in het veiligheidsbeleid is opgenomen en dat er mogelijke gevolgen

provincie Zuid-Holland en waarin onder andere alle waterplanpartners zijn vertegenwoordigd. Hierin gaat het
algemeen over de vraag of het laaggelegen deel van ons land op termijn bewoonbaar blijft en in het verlengde

Kaart III Inundatiekaart

hiervan over de maatschappelijke verschuiving in het denken over veiligheidsrisico’s. Wat vinden we acceptabel en
wat is de rol van de overheid daarin? Communicatie over de risico’s en de mogelijke bescherming daartegen speelt
een centrale rol.
B o e z e m - e n p o l d e rk a d e n Boezemkaden zijn regionale waterkeringen (dijken) die polders beschermen tegen

overstroming vanuit kanalen en grote vaarten. De provincie Zuid-Holland heeft veiligheidsnormen voor regionale
waterkeringen vastgelegd. De normen die zijn vastgesteld geven het veiligheidsniveau waaraan de boezemkaden
moeten voldoen. De volgende stap is het toetsen of de veiligheid van de boezemkaden hieraan voldoet. De eerste
toetsingsrapportage hierover wordt verwacht op 1 januari 2009. Vervolgens moeten deze waterkeringen qua
veiligheid in 2015 ‘op orde’ zijn. Het gaat hierbij om een streefdatum met een uitloop naar 2020.
Bij het bepalen van de veiligheid van boezemkaden wordt een risicobenadering (risico = kans x
gevolg) toegepast. Daarbij wordt gekeken naar mogelijke inundatieschade per polder, de zogenaamde
veiligheidsklassen. Deze veiligheidsklassen zijn ook bepalend voor de kosten die gemaakt moeten worden voor
beveiliging. Zo kan het voorkomen dat een polder dichter wordt bebouwd, waardoor de schade (kosten) bij een
eventuele dijkdoorbraak toeneemt. In dat geval moet het veiligheidsniveau van de polder worden vergroot,
en dienen diegenen die het initiatief nemen tot de bouwplannen rekening te houden met bijvoorbeeld
dijkversterking (kostenveroorzakersbeginsel). Gezien de grote belangen is het dus essentieel dat de gemeente
wordt betrokken bij dergelijke afwegingen (zowel de risicobenadering als de mogelijke gevolgen hiervan).
Dit betekent dat ook in Rotterdam extra aandacht moet komen voor haar rol en verantwoordelijkheden en
mogelijk daaruit voortvloeiende acties.

Steeds meer wordt, net als bij de polder- en boezemkaden, gekeken naar potentiële
gevolgen die overstroming met zich meebrengt. Het betekent dat naast het beperken van
de kans op overstromen, ook inrichtingsmaatregelen in het buitendijks gebied mogelijk zijn
die de gevolgschade beperken of te allen tijde de mogelijkheid tot evacuatie bieden (met
andere woorden, de schadelijke effecten van overstroming beperken). Hierdoor wordt het
risico van overstroming beheersbaar en afgestemd op de functie. Essentieel hierbij is wel
dat verantwoorde keuzes worden gemaakt en dat met name de communicatie hierover
volstrekt helder en duidelijk is.
B u i t e n d i j k s g e b i e d De buitendijks gelegen gebieden in Rotterdam behoren tot de hoogst gelegen delen van de

stad. Door deze hoge ligging is bescherming door een waterkering meestal nog niet nodig. Om dit zo te houden zijn
echter maatregelen nodig. Met het toenemen van de druk op de openbare ruimte en de unieke ligging van Rotterdam
aan de Nieuwe Maas, wordt de wens om ook buitendijks van de hoofdwaterkeringen te bouwen de komende jaren
steeds groter. Met de aangepaste beleidslijn Grote Rivieren heeft het Rijk de deur opengezet voor bebouwing in het
winterbed van de rivieren, mits het rivierwater veilig kan worden geborgen en afgevoerd. Het overstromingsrisico
voor buitendijks bouwen ligt in eerste instantie bij de ontwikkelaar van het gebied. In Rotterdam is de afdeling
Gemeentewerken verantwoordelijk voor het vaststellen van een uitgiftepeil. Een hoog uitgiftepeil betekent echter ook
zeer hoge ontwikkelingskosten, gezien de prijzen voor het ophogen van bouw locaties.
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‘Technieken zijn er, het kostenplaatje is een probleem.’
Een goede riolering verlengt onze levensverwachting, beschermt het milieu
en bestrijdt infectieziekten, maar is, als onderwerp, nou niet bepaald sexy.
Als directeur van Stichting Rioned, ons nationale kenniscentrum voor
riolering en water in de stad, kan Hugo Gastkemper daarover meepraten.
De rioleringstaken zijn omvangrijk, de financiering is complex en het terrein
van de juridische verantwoordelijkheden tussen overheid en burger is dat
eveneens. Toch is de algemene beleidslijn voor de 21-ste eeuw duidelijk: ‘Door
de heftiger buien moet het water meer de ruimte krijgen.’
Wanneer denk je als ‘gewone burger’ aan de riolering? En word je wakker met een

rioleringsbuis op je netvlies? Niet vaak of, waarschijnlijker, helemaal nooit. Namens
Rioned probeert Hugo Gastkemper dit onderwerp desondanks bij overheid en

bedrijfsleven steeds prominent op de agenda te houden, onder meer door hen te

attenderen op de website www.riool.info, waar een breed publiek vitale kennis en

informatie over riolering kan krijgen. Terwijl de technische uitvoering van de riolering in

hoge mate een gemeentelijke kwestie is en uit een benchmark van Rioned is gebleken dat
de prestaties, logischerwijs, verschillend zijn, is er nationaal wel eensgezindheid over de

kant die het op moet. Gastkemper: ‘Door de klimaatverandering zal de aandacht moeten
verschuiven naar maatregelen die regenwater tijdelijk en milieutechnisch verantwoord
controleren in plaats van alleen maar wegpompen en afvoeren.

‘Op die paar cruciale momenten in een jaar dat de neerslag
extreem is, is de essentiële vraag dan ook niet meer: Hoe
houden we allemaal droge voeten?, maar: Hoe managen we
het water zo dat overlast en milieuschade minimaal zijn?’.
Er is immers een direct verband tussen de manier waarop
regenwater verwerkt en afgevoerd wordt en de waterkwaliteit,
die volgens Waterplan 2 aan de KRW-richtlijnen moet voldoen.
‘Natuurlijk zijn de technieken klaar om vuil water en regenwater gescheiden af te
voeren,’ zegt Gastkemper. ‘Bijvoorbeeld door ze af te voeren in twee verschillende

buizen. Maar de problemen zitten in de bestaande stad, in het kostenplaatje en in de

mogelijk vervuiling van het regenwater.’ Als het over prioriteitsstelling gaat, kijkt Rioned
vooralsnog eerst naar het op peil houden van het huidige rioleringsstelsel in Nederland.
Bij die rioolvervanging poogt men, bovendien, zoveel mogelijk maatregelen te nemen

die wateroverlast tegengaan en de waterkwaliteit verbeteren. Gastkemper: ‘Een groot

deel van de huidige riolering is aangelegd in de jaren ‘60 en ‘70. Dat deel is nu aan

vervanging toe. Vandaar ook dat een stevige stijging van de rioolbelasting landelijk
gezien onvermijdelijk is.’’

Toch zijn de eerste tekenen van ‘het nieuwe denken’ over omgaan met overtollig water

al zichtbaar. In Rotterdam, bijvoorbeeld, aan de Westersingel, waar een uiterwaard het

water de ruimte geeft in gevallen van heftige regen. ‘In Waterplan 2 geeft Rotterdam een

samenhangende visie aan op de uitdagingen van het watermanagement van de nabije en
de verre toekomst,’ zegt Gastkemper. ‘Dat is winst. Nu komt het aan op de daadkracht. Ik
hoop dat die ook Rotterdams zal zijn.’

H u go G a s t k e m p e r : ‘ A l l e e n m a a r w e gpo m p e n ? r e g u l e r e n ! ’
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N e e r s l a g e n w at e r o v e r l a s t

Door verandering van het klimaat zal er vaker en meer neerslag vallen.

Daarnaast zal de zeespiegel stijgen, waardoor het hoogteverschil tussen het water op de rivier en de bemalen
polders steeds groter zal worden. Om het huidige watersysteem op deze veranderingen aan te passen, is in
2003 het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) gesloten door het rijk, de provincies, de gemeenten en
de waterschappen. Hoofddoelstelling van deze overeenkomst is het Nederlandse watersysteem in 2015 op
orde te hebben. Als het systeem niet op orde is en de watergangen bij extreme neerslag het water niet meer
kunnen bergen, dan treedt wateroverlast op. Deze wateroverlast zal zichtbaar zijn in het overstromen van
singels en overlopen van het rioleringsstelsel. Hiermee kunnen, naast economische schade, de hygiëne en de
volksgezondheid alsmede de veiligheid van de bevolking in gevaar komen.

Kaart IV Wateropgave huidige situatie (2015) en 2050

De waterschappen hebben in de afgelopen jaren berekeningen uitgevoerd naar de wateropgaven in
2015 en 2050. Het gaat hierbij om kubieke meters extra water dat moet kunnen worden geborgen in het
oppervlaktewatersysteem. Uit de analyse van het huidige watersysteem blijkt dat er in vrijwel de hele stad
een tekort is aan bergingsmogelijkheden. In totaal moet voor 2015 nog circa 600.000 m 3 extra berging
gerealiseerd worden binnen het stedelijk gebied van Rotterdam. En voor de lange termijn (2050) met de
verwachte effecten door klimaatverandering loopt dit zelfs op tot 800.000 m 3.
Overigens past er een nuancering wat betreft deze getallen; het gaat hierbij namelijk om de uitkomsten van
theoretische berekeningen (volgens landelijke afspraken) voor het oppervlaktewater. In de praktijk blijkt dat
in stedelijk gebied de riolering het grootste deel van de hemelwaterafvoer voor zijn rekening neemt. Zeker in
Kaart III Watersysteem

Rotterdam, waar rioleringsstelsel en oppervlaktewatersysteem met elkaar zijn verweven en waarbij veel neerslag
via overstortbemaling rechtstreeks wordt afgevoerd naar de Nieuwe Maas, zal de werkelijke wateropgave hierdoor

W at e r o v e r l a s t v a n u i t o p p e r v l a k t e w at e r ( d e w at e rb e rg i n g s o p g a v e ) In het Nationaal

lager zijn (waarbij we ons overigens moeten realiseren dat dit extra problemen oplevert voor de berging in en

Bestuursakkoord Water is afgesproken dat wateroverlast in stedelijk gebied niet vaker mag voorkomen dan eens

voor de riolering). Daarnaast is in Waterplan Rotterdam 2000-2005 en in de deelgemeentelijke waterplannen

per 100 jaar. De door de waterschappen berekende opgave die hierbij hoort noemen we de huidige kwantitatieve

al fors geïnvesteerd in maatregelen om het watersysteem robuuster te maken en meer berging te realiseren,

of waterbergingsopgave. Deze wateropgave moet in 2015 zijn opgelost. De oplossingen die gezocht worden,

waardoor een deel van de waterbergingsopgave al is opgelost. Het blijft een gegeven dat voor Rotterdam een forse

moeten duurzaam en robuust zijn. Bij voorkeur moet water eerst worden vastgehouden in het stedelijk gebied,

waterbergingsopgave overblijft, zowel voor de termijn tot 2015 als voor de lange termijn.

als dat niet kan moet het tijdelijk worden geborgen (bijvoorbeeld door de aanleg van extra water). Pas als er
geen andere mogelijkheden zijn, kan water worden afgevoerd. Door neerslag langer vast te houden op de lokatie

Dergelijke hoeveelheden aan extra open water leggen een enorme claim op de beschikbare ruimte in de stad.

waar het valt, wordt het huidige water- en rioolsysteem niet overmatig belast.

Met name in het dicht bebouwd stedelijk gebied is het nagenoeg onhaalbaar om het nodige open water te
graven, maar ook in de minder dicht bebouwde gebieden levert het grote complicaties op, nog afgezien van

Daarnaast is in het NBW ook afgesproken dat rekening moet worden gehouden met de gevolgen van klimaatwijziging.

de kosten die dit met zich meebrengt. Het is nu al duidelijk dat ook ingezet moet worden op alternatieve en

De extra wateropgave die hiervoor nodig is, moet voor het jaar 2050 zijn opgelost. Voor het beheergebied van het

innovatieve oplossingen voor de waterbergingsopgave. In de berekeningen voor de benodigde waterberging is

Hoogheemraadschap van Delfland geldt dat de wateropgave 2050 zo mogelijk in 2015 dient te zijn opgelost. Vanuit

deels rekening gehouden met de invloed van de riolering. Tijdens de looptijd van het Waterplan 2 Rotterdam

kostenoverwegingen kan het incidenteel nodig zijn om maatregelen door te schuiven naar een latere termijn.

zullen deze verder worden verfijnd.
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D e w a t e r b e r g i n g s o pg a v e

Door verandering van het klimaat moet rekening worden gehouden met grote neerslaghoeveelheden die in korte tijd vallen.
Om dit te kunnen verwerken moet water tijdelijk in de stad kunnen worden opgevangen en geborgen. Wij gaan er, op basis van
voorspellingen, nu van uit dat deze berging ongeveer 800.000 m3 omvat wanneer deze volledig geborgen zou moeten worden
in oppervlaktewater. Op dit moment is er al een bergingstekort, wanneer we kijken naar de bergingscapaciteit van het huidige
oppervlaktewatersysteem. Berekeningen van de waterschappen wijzen uit dat het gaat om ongeveer 600.000 m3. Landelijk hebben
overheden afgesproken dat deze bergingsopgave in 2015 is gerealiseerd. In de praktijk zal een groot deel van het surplus aan
48

water worden afgevoerd via de riolering, wat overigens in het rioleringsstelsel leidt tot problemen bij piekgebeurtenissen
(intensieve kortdurende buien). Een deel van de waterbergingsopgave is al gerealiseerd in het uitvoeringsprogramma van het
Waterplan Rotterdam 2000-2005, de deelgemeentelijke waterplannen en het gemeentelijk rioleringsplan. Het is een gegeven
dat er nog een grote inspanning nodig is. Gezien de stedenbouwkundige inrichting van Rotterdam moet actief worden gezocht
naar manieren om extra open water te kunnen realiseren bij ruimtelijke ontwikkelingen. Daarnaast moet fors worden ingezet
op alternatieve en innovatieve oplossingen voor de waterbergingsopgave.
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R i o l e r i n g e n w at e r o v e r l a s t ( d e s t e d e l i j k e w at e r o p g a v e ) In 2006 is het Gemeentelijk

R i o l e r i n g e n h e m e l w at e r Het rioleringssysteem in de stad heeft een directe relatie met het water in

Rioleringsplan 2006-2010, waarin het rioleringsbeleid voor de komende jaren is verwoord, door de

de stad. Door de aard van het rioleringssysteem is beïnvloeding van het watersysteem onvermijdelijk. In

gemeenteraad geaccordeerd. Hierin zijn de opgaven voor het rioleringsbeheer bepaald, die een grote

tegenstelling tot het landelijke gebied vindt, tijdens flinke neerslag, het hemelwater in het stedelijke gebied

samenhang hebben (zowel wat betreft waterberging als waterkwaliteit) met de wateropgaven die in

voornamelijk via riooloverstorten zijn weg naar oppervlaktewater. Dit heeft zowel gevolgen voor de kwaliteit

het Waterplan 2 Rotterdam zijn onderzocht en benoemd. Tevens is in kaart gebracht wat de financiële

als de kwantiteit van het oppervlaktewater. De kwaliteit van het geloosde water, de overstortfrequentie

consequenties zijn van het voorgestelde beleid. Daarmee is het GRP een belangrijke peiler van dit waterplan.

en de omvang en kwaliteit van het oppervlaktewater waarop wordt geloosd, zijn bepalend voor eventuele

De voornaamste resultaten uit het GRP zijn de volgende:

negatieve effecten. Het inzicht dat ook niet al het hemelwater schoon is plus het risico op foutaansluitingen,
leidde tot de keuze voor het verbeterd gescheiden rioolstelsel waardoor het eerste deel van de neerslag naar

De jaarlijkse hoeveelheid te vervangen riool moet flink toenemen (van 14 km in 2000 naar 40 km in 2010)

de zuiveringsinstallatie wordt afgevoerd. Dit leidt er wel toe dat op jaarbasis ca. 70% van het regenwater

om het functioneren en de kwaliteit van de riolering op peil te houden of te verbeteren.

naar deze zuiveringsinstallatie wordt gepompd.
Lozingen vanuit een verbeterd gescheiden rioolstelsel hebben over het algemeen een minder slechte invloed
op de waterkwaliteit dan overstorten uit een gemengd en soms een gescheiden rioolstelsel. Verantwoord
afkoppelen van verhard oppervlak kan een nog schoner alternatief zijn. De riooloverstorten zorgen
daarnaast voor stijging van het oppervlaktewaterpeil, waardoor inundatie kan optreden.
Daarnaast wordt door het afvoeren van het hemelwater via de riolering de rioolwaterzuiveringsinstallatie
fors belast. Deze functioneert optimaal onder droge omstandigheden. Grote schommelingen in het aanbod
door de extra hoeveelheid relatief schoon hemelwater beïnvloeden het zuiveringsrendement negatief en zijn
bepalend voor de hydraulische capaciteit van de RWZI-zuivering. Wanneer deze uitgebreid moet worden ten
gevolge van de aanvoer van extra hemelwater kan dit enorme kosten opleveren.
Tenslotte speelt nog het probleem van de wateroverlast, zoals al genoemd in de paragraaf over de
waterbergingsopgave. Wanneer het peil in het oppervlaktewater ten gevolge van overvloedige neerslag
dermate stijgt dat overstortingen uit het rioolstelsel onmogelijk worden, komt het functioneren van de
riolering in gevaar. Dit kan betekenen dat het water vanuit de riolering via straatkolken en dergelijke een
uitweg zoekt, resulterend in wateroverlast op straat (en zelfs via sanitaire voorzieningen in souterrains bij
verkeerde aansluiting), met mogelijke risico’s voor de hygiëne en volksgezondheid. Dit is tevens een reden
om de berging in het oppervlaktewatersysteem voldoende groot te maken en maakt de urgentie voor het
realiseren van de waterbergingsopgave alleen maar groter. Een extra randvoorwaarde bij de oplossing voor
de waterbergingsopgave is dus dat deze gezamenlijk met de rioleringsopgave wordt aangepakt. Uitgangspunt
in dit waterplan is dat de genoemde berging in m 3 voldoende is om de bergingsopgave vanuit zowel
oppervlaktewater als vanuit de riolering op te lossen.

Door de introductie van de Centraal Automatische Sturing (CAS) van het rioleringssysteem kan het

Schoon, helder en ‘bruikbaar’ oppervlaktewater in de stad vraagt om een minimale
negatieve beïnvloeding door het rioleringssysteem en een nieuwe manier van omgaan
met hemelwater. Tegelijkertijd is er het besef dat de riolering een belangrijk doel dient,
namelijk een hygiënische en snelle afvoer van ons afvalwater ten behoeve van de
volksgezondheid. Een minimale negatieve invloed van de riolering op het watersysteem
betekent zo min mogelijk lozing van water vanuit de riolering (frequentie en volume), zo
min mogelijk vervuilende stoffen in het geloosde water (kwaliteit) en voldoende ruimte
om het geloosde water op te vangen (beperking peilstijgingen).

afvalwater in de riolering beter worden verspreid, wat grote positieve effecten heeft op de berging in het
stelsel (en dus het verminderen van riooloverstortingen) en de aanlevering aan de zuiveringsinstallaties.
Volgens landelijke afspraak dienen alle ongezuiverde lozingen (i.c. panden die nog niet via de riolering
hun afvalwater lozen) gesaneerd te worden, de zogenaamde zorgplicht. Behalve de situaties waarvoor de
provincie ontheffing heeft verleend zal dit in de huidige periode zijn gerealiseerd, waarmee nagenoeg 100%
van alle panden is aangesloten op de riolering.
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r i o l e r i n g s o pg a v e

Naast de uitdagingen zoals die zijn verwoord in het Gemeentelijk Rioleringsplan 2006-2010 (GRP2) met betrekking tot
rioolvervanging, basisinspanning en rioolaansluiting resteert nog een extra opgave om wateroverlast te beperken en
waar mogelijk te voorkomen. De sleutel om dit op een duurzame wijze te bereiken, ligt allereerst in het voorkomen
van de vermenging van vuile en schone waterstromen. Voor een
gezonde stad dient afvalwater gezuiverd te worden in
52

rioolwaterzuiveringsinstallaties en schoon hemelwater anderszins behandeld en/of afgevoerd te worden. Om in het stedelijke
gebied pieken in de waterafvoer te voorkomen, is daarnaast het vasthouden en vertragen van de hemelwaterafvoer vereist. In
combinatie met ruim oppervlaktewater (extra berging) kunnen zo overstroming en langdurig water op straat, dus natte voeten,
worden voorkomen.
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‘Het begint met een klein plasje…’
De bekende Rotterdamse kapsalonhouder Daan Brakman is een
gevoelsmens, binnen én buiten de zaak. Toen hij geconfronteerd
werd met wateroverlast verloor hij zijn kalmte en wellevendheid
niet en ging hij ‘eerlijk het gesprek’ aan met Gemeentewerken en
het Hoogheemraadschap. ‘Ik heb een beetje geholpen met het
bouwen van bruggetjes. En het vinden van oplossingen.’
Kapsalon Brakman aan de Westersingel is het type sfeerrijke pleisterplaats
waar elke stad dringend behoefte aan heeft. De zaak is een aantal jaren

terug verhuisd van 1 meter beneden het singelniveau naar 1 meter boven het
singelniveau. Wegens terugkerende wateroverlast verruilde de ondernemer
de Mauritsweg voor de ‘overkant’, dat wil zeggen de Westersingel, waar hij

nu naar volle tevredenheid zijn zaak runt. Hoewel hij daar nu veilig zit, voelt
hij zich als mede-oprichter van de bewonersgroep Wateroverlast Rotterdam
Centrum nog steeds betrokken bij de afwateringsproblematiek. ‘Hier,’ zegt
hij en haalt een stapeltje foto’s tevoorschijn waarop zijn voormalige salon
in ondergelopen toestand te zien is. ‘Zie je deze klant? Die staat op zijn

knipbeurt te wachten en kijkt verbouwereerd naar het wassende water bij

zijn voeten. Je moet je voorstellen: het begint met een klein plasje dat in de
hoek naar binnen stroomt en binnen dertig minuten heb je in de hele zaak
een decimeter water!’

Brakman herinnert zich nog hoe hard de pompen moesten werken om
alles weer toonbaar te krijgen. En hoe hij daarna contact zocht met

Gemeentewerken en het Hoogheemraadschap om in een ‘eerlijk gesprek van
mens tot mens’ zo snel mogelijk tot verbeteringen te komen. Brakman: ‘Als
je mensen op een vriendelijke en sportieve manier benaderd, vind je altijd

een luisterend oor. Dat gold ook hier.’ Hoewel de complexiteit van de materie
Brakman al snel duidelijk was, bleef hij met beide partners zoeken naar

verbetering. ‘Op de één of andere manier moesten we de capaciteit van de

pompstations richting Westzeedijk zien te vergroten. Zodat er op korte termijn
meer oppervlaktewater vanuit de singels naar de rivier kan worden afgevoerd.

Die oplossing heeft nogal wat voeten in de aarde
gehad, maar ik ben blij dat de situatie nu verbeterd
wordt.’ Brakman wijst naar buiten, naar de prachtige
beelden aan de Westersingel en zegt trots: ‘De kans
dat het singelwater die beelden in de toekomst
bedreigt, is aanzienlijk gedaald.’
Juist de ambitie om de samenwerking tussen overheidsdiensten

onderling beter te maken, alsmede de banden met projectontwikkelaars,
woningbouwcorporaties en waterschappen te intensiveren, spreekt
Brakman in Waterplan 2 Rotterdam erg aan. ‘Van nature ben ik een

bruggenbouwer. Alleen in een gezamenlijk poging kun je het water de baas
blijven. Dat is de les die ik in deze buurt heb geleerd.’

Daan Brakman
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g r o n d w a t e r o pg a v e

Rotterdam heeft de regierol bij grondwaterproblemen in bestaand gebied. Hierbij staat grondwateroverlast voor de burger centraal
en niet de grondwaterbeheersing in stedelijk gebied. Het belang van de burger als woonconsument wordt hierbij afgewogen tegen
het belang van de burger als belastingbetaler. De eigen verantwoordelijkheid van de burger voor grondwater moet goed worden
gecommuniceerd. Wanneer gekozen wordt voor overheidsmaatregelen om grondwateroverlast aan te pakken dan is de gemeente
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verantwoordelijk voor de ontwatering en het waterschap voor de afwatering. De kosten voor de ontwatering kunnen worden
gedekt door de verruiming van het rioolrecht naar de zogenaamde waterheffing. In nieuw te ontwikkelen gebied dient Rotterdam
als regisseur van de stedelijke inrichting ervoor te zorgen dat terrein en bebouwing zodanig zijn ingericht dat ze passen bij de
(grond)water-situatie of zodanig maatregelen te nemen dat grondwateroverlast wordt voorkomen.
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Z o r gp l i ch t v o o r g r o n d w at e r Zowel waterschappen als gemeente krijgen te maken met een veranderde

verantwoordelijkheid voor de omgang met grondwater, zoals is vastgelegd in de Wet Gemeentelijke Watertaken.

2.5 Waterkwaliteit

Vanaf 2007 hebben gemeenten de zorgplicht voor het doelmatig inzamelen van overtollig grondwater. Dit
betekent niet dat de gemeente grondwaterbeheerder wordt, maar wel dat de gemeente formeel aanspreekpunt

De waterkwaliteit in Rotterdam is niet goed. Er zijn weinig gegevens bekend ten aanzien van prioritaire

(loketfunctie) wordt voor problemen met grondwater. Rotterdam zal gezamenlijk met andere overheden,

stoffen (een uitgebreide lijst van parameters die is opgenomen in de Europese Kaderrichtlijn Water, de

bedrijven en particulieren de aanpak voor grondwaterproblemen bepalen, want het is niet altijd de gemeente

KRW). Weliswaar zijn vooralsnog geen normoverschrijdingen van deze prioritaire stoffen geconstateerd,

die maatregelen zou moeten nemen en zelfs niet altijd een andere overheid. Ook de burger heeft een eigen

maar er zijn voldoende andere stoffen die de landelijke normen overschrijden: chloride, zware metalen

verantwoordelijkheid: hij dient het grondwaterprobleem aan te pakken bij de eigen woning of op eigen perceel

(koper, nikkel, zink), nutriënten (vooral fosfaat), zuurstof en bestrijdingsmiddelen. Daarnaast hebben

en pas als dat in redelijkheid niet van hem verlangd kan worden, komt de overheid in beeld. De gemeente zorgt

veel wateren een slechte tot matige ecologische kwaliteit en voldoen ze niet aan de ecologische doelen uit

dan voor de ontwatering van perceel naar oppervlaktewater en de waterbeheerder voor de afwatering via het

de KRW. In de Rotterdamse zwemwateren zijn van tijd tot tijd problemen met blauwalgen en is het water

watersysteem.

onvoldoende helder. Met de toenemende drang op meervoudig ruimtegebruik (wonen op water, recreëren
et cetera) en de resultaatverplichting voortvloeiend uit de Europese Kaderrichtlijn Water zal er de komende

Nader onderzoek naar grondwateroverlast is vaak een zaak voor de overheden en wordt dus gecoördineerd

jaren flink in het watersysteem moeten worden ingegrepen om de (ecologische) kwaliteit te verbeteren.

door de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens ook wat er moet gebeuren aangezien het een taak is van
de gemeente om het belang van de specifieke bewoner versus dat van de belastingbetaler af te wegen. De

Inmiddels is de kennis op het gebied van waterkwaliteit flink toegenomen. De projecten rondom de Bergse

laatste betaalt tenslotte uiteindelijk de rekening. De gemeente krijgt de mogelijkheid om de kosten voor een

Plassen en het Zuiderpark hebben aangetoond dat met een integrale aanpak van alle problemen zichtbaar

dergelijke aanpak te financieren uit rioolrecht. Hiervoor wordt het rioolrecht ‘verruimd’ tot een waterheffing.

succes wordt behaald. Daarnaast hebben diverse onderzoeken aangetoond dat een zichtbare verbetering
van de waterkwaliteit met een beperkte inspanning voor veel oppervlaktewater mogelijk is. Belangrijke

In nieuwbouwsituaties betekent dit ook een extra verantwoordelijkheid voor Rotterdam. Als regisseur van de

wijziging in de ideeën over de benodigde aanpak is dat het ecologische einddoel centraal staat.

stedelijke inrichting dient de gemeente ervoor te zorgen dat terrein en bebouwing zodanig zijn ingericht dat ze
passen bij de (grond)watersituatie. Rotterdam kan en wil een bepaald grondwaterpeil niet garanderen. Dit is

Het beleid voor de komende jaren wordt vooral bepaald door de Europese Kaderrichtlijn Water. De KRW

in stedelijk gebied in het westen van Nederland namelijk van vele factoren afhankelijk en de huidige kennis op

stelt doelen voor een goede ecologische en chemische toestand van het oppervlakte- en grondwater in

dit gebied is simpelweg onvoldoende. Rotterdam kiest ervoor om het gebruik van een gebied zoveel mogelijk

2015. Implementatie van de KRW is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle waterbeheerders

aan te passen aan de eigenschappen van het grondwatersysteem (functie volgt peil).

in Nederland, waarbij de methode van normering is vastgelegd, maar de normen zelf, binnen strikte
voorwaarden door de waterbeheerders in overleg met de gemeente kunnen worden vastgesteld. Dit is een

2. 4 Droogte en water tekor t
De droge zomers van 2003 en 2006 hebben aangetoond dat niet alleen wateroverlast aandacht verdient, maar

resultaatsverplichting waarbij forse boetes zullen volgen indien deze niet nagekomen wordt. Daarnaast
kan deze Kaderrichtlijn consequenties hebben voor bouwprojecten en wijkinrichting, aangezien een
verslechtering van de ecologische en waterkwaliteit zal leiden tot mogelijke juridische geschillen, analoog
aan de huidige fijnstof-problematiek.

dat ook een tekort aan (grond)water en (grond)water van voldoende kwaliteit een probleem kan vormen.
Langere droge perioden kunnen ertoe leiden dat er meer zoute kwel ontstaat en dat de kwaliteit van het
stedelijk oppervlaktewater achteruit gaat. Om de kwaliteit van het water goed te houden, én om de invloed van
mogelijke extra zoute kwel tegen te gaan, moet extra water worden aangevoerd om door te spoelen. Dit kan
worden opgelost door het realiseren van seizoensberging. Seizoensberging in stedelijk gebied is nauwelijks
te realiseren door het aanleggen van grote plassen (naast het ruimtebeslag zijn dergelijke plassen zelf ook
watervragers in droge perioden). De oplossing hiervoor ligt meer in flexibel peilbeheer, waarbij het beleid is
om in natte perioden het peil hoger op te zetten en in droge perioden een lager peil toe te staan. Daarnaast is
het van belang om voldoende ruime verbindingen met het regionale watersysteem te realiseren.
Door de stijgende zeespiegel in combinatie met geringere rivierafvoeren in de zomer, is de verwachting dat
de zouttong in de Maas op de lange termijn verder landinwaarts zal opschuiven. Deze verschuiving kan extra
zoute kwel in de polders versterken. Verder wordt hierdoor de mogelijkheid om water vanuit de Nieuwe
Maas en de boezems in te laten beperkt. Door de mogelijkheid van seizoensberging door middel van flexibel
peilbeheer en door ruime verbindingen met het regionale watersysteem zal minder inlaatwater nodig zijn
en kan zoet water makkelijker worden aangevoerd van inlaatpunten die minder beïnvloed worden door het
veranderend zoutwaterregime.
Door hevige neerslag in de winter en droge perioden in de zomer zal het afvoerregime van de grote rivieren
in Nederland veranderen. Voor de Maas wordt gerekend met piekafvoeren die ruim anderhalf keer groter zijn
dan in de huidige situatie. In de zomer ontstaat mogelijk een watertekort. Voor Rotterdam is de kwantitatieve
invloed van wijzigingen van de rivierafvoeren –behalve voor de scheepvaart beperkt. De zee heeft hier een
grotere invloed dan de rivierstand. De opgave verschilt dan ook niet wezenlijk van de veiligheidsopgave.
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D e o pg a v e b i j w a t e r t e k o r t e n

Om ook in droge perioden voldoende water van voldoende kwaliteit in Rotterdam te waarborgen, dienen we in te spelen op
deze ontwikkeling door het realiseren van seizoensberging door flexibel peilbeheer. Daarnaast moeten er voldoende ruime
verbindingen zijn met het regionale watersysteem om extra zoet water aan te kunnen voeren.
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De KRW geeft aan dat de lidstaten volgens opgegeven criteria zogenaamde waterlichamen aan moeten
wijzen. Deze waterlichamen zijn delen van het watersysteem met een bepaalde omvang of een bepaald
afvoerend systeem. Over deze waterlichamen moet verantwoording worden afgelegd. In Rotterdam is een
aantal wateren als waterlichaam aangewezen. Hiervoor worden volgens een voorgeschreven methodiek
doelen voor de waterkwaliteit afgeleid. Indien de huidige waterkwaliteit niet aan het doel beantwoordt
moet worden aangegeven in hoeverre en met welke maatregelen het doel wel kan worden behaald en wat
daarvan de financiële en overige consequenties zijn.
In het Waterplan Rotterdam 2000-2005 was de doelstelling voor de waterkwaliteit geformuleerd in drie
streefbeelden, namelijk de compacte stad, de blauwe ring en de groene wiggen. Het voordeel hiervan
was dat de doelstellingen gerelateerd waren aan de ruimtelijke ligging en dat de termen makkelijk te
gebruiken waren, getuige de snelle verspreiding en grote bekendheid ervan. Voortschrijdend inzicht in
de waterkwaliteit en de mechanismen die hiervoor van belang zijn, gevoegd bij de verplichte methodiek
die wordt voorgeschreven door de KRW hebben er echter toe geleid dat we deze streefbeelden los hebben
gelaten omdat ze niet meer werkbaar bleken.
Parallel aan, en voorsorterend op de systematiek zoals die is verplicht vanuit de KRW, kiezen we in dit
waterplan voor een nieuwe aanpak om de waterkwaliteit en bijbehorende ecologie in beeld te brengen en
te verbeteren. In navolging van een studie die is uitgevoerd door het Hoogheemraadschap van Schieland
en de Krimpenerwaard gaan we in Rotterdam werken met zogenaamde waterkwaliteitsbeelden. Een
waterkwaliteitsbeeld kan variëren per watertype (dat deels gebiedsafhankelijk is). Het streven is gericht op
helder en plantenrijk water.
Kaart V Waterlichamen KRW

De inrichting van de verschillende wateren blijkt in de verschillende studies sterk bepalend te zijn voor de
waterkwaliteit. Diepte, oeverbeschoeiing en robuustheid van het systeem zijn hier medebepalend. Maar ook
vis is erg belangrijk voor de waterkwaliteit en ecologie. Vandaar dat we in de planperiode van dit waterplan
ook vlakdekkende visstandbeheerplannen met bijbehorende maatregelen opstellen. Al met al kunnen we
constateren dat er op het gebied van waterkwaliteit en ecologie nog veel werk te verzetten is, maar dat met
de hier geschetste aanpak zeker succes te behalen is. Waardoor ook het doel steeds dichterbij komt, een
aantrekkelijke waterstad Rotterdam met schoon en helder water, waarvan we kunnen genieten, waarbij we
kunnen recreëren en waarin we kunnen vissen.
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beslissi ngen van wezen lij k bel ang
In het vorige hoofdstuk zijn vrij uitgebreid de opgaven beschreven
waarvoor we ons gesteld zien. Daarbij is deels al aangegeven welke
oplossingen we voor ogen hebben. Om deze echter te bewerkstelligen
en daarbij tot een integrale gebiedsgerichte visie (en bijbehorend
uitvoeringsprogramma) te komen, moeten er keuzen worden gemaakt.
In dit hoofdstuk beschrijven we de uitgangspunten voor de waterstad
Rotterdam, de zogenaamde ‘beslissingen van wezenlijk belang’.
Deze zijn niet alle van hetzelfde niveau, of even concreet, wat ook
onmogelijk is gezien de complexiteit van de wateropgaven en de
samenhang met de stedelijke opgave. In onze optiek zijn dit echter
wel de keuzes die essentieel zijn om te komen tot een ambitieuze,
maar realistische visie en een noodzakelijk uitvoeringsprogramma.
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3.1 Rotterdam is beschermd,
nu en op de lange termijn
Al verschillende malen is gewezen op de grote invloed van de klimaatswijziging op de stad. Grotere
neerslaghoeveelheden, maar ook meer droogte, een hogere zeespiegel en hogere rivierafvoeren zullen niet
zonder gevolgen blijven. De bijzondere zomer van 2006 was wellicht een voorbode voor de toekomst: een
extreem warme zomer die gepaard ging met heftige regenval.
Door het International Climate Change Partnership (ICCP) werden al de eerste voorspellingen gedaan over
emissie van broeikasgassen en de gevolgen daarvan voor de temperatuur van de aarde, en het afsmelten
van de ijskappen. Over de mate waarin de klimaatwijziging zich zal doorzetten wordt nog gestreden en er is
volop discussie over de mate waarin de mens deze klimaatwijziging beïnvloedt. Zeker is in ieder geval dat
het klimaat wijzigt, en dat Rotterdam, als stad aan de rivier en nabij zee, zich hiervoor moet klaarmaken.
Rotterdam moet duurzaam beschermd zijn tegen overstroming van zowel binnendijks als buitendijks
gebied. Hiertoe zullen alle kades en dijken die nog niet op hoogte zijn, voor 2010 (primaire keringen)
respectievelijk 2015 (secundaire keringen) voldoende sterk moeten zijn. Maar ook is er aandacht voor de
toekomstige veiligheid. Uiteraard moet de benodigde ruimte worden gereserveerd om waterkeringen op te
hogen. Maar dit hoeft niet te betekenen dat de toekomstige dijken enorme barrières gaan vormen tussen
de binnenstad en de te ontwikkelen gebieden buitendijks. Waterbeheerders en stedenbouwkundigen gaan
samenwerken om de toekomstige dijken te ontwerpen als verbindende elementen. Waarbij we denken aan
de waterkering als parklandschap, als balkon op de Maas, of als wandel- of fietsroute. Met andere woorden,
functies worden gecombineerd, maar veiligheid blijft gegarandeerd.

Kernbegrip bij het veiligheidsvraagstuk is adaptieve strategie: een strategie waarin
de stad zich aanpast aan wijzigende omstandigheden. Waarin alvast ruimte wordt
gereserveerd die we in de toekomst nodig hebben voor waterberging. Of voor verhoging
van de veiligheid, waarin alvast die projecten worden voorbereid die we te zijner tijd
nodig zullen hebben, en waarin nu innovaties in gang gezet worden die we later kunnen
gebruiken. Verder moeten we daar waar kansen zich voordoen, nu al maatregelen treffen,
ook al hebben die pas op langere termijn effect.
Voor het buitendijks gebied speelt Rotterdam een actieve rol richting provincie die bezig is met het
opstellen van veiligheidsnormen. Buitendijks bouwen is voor Rotterdam een enorme kans. Er ontstaan zeer
aantrekkelijke woonmilieus en zolang bij het ontwerp van deze gebieden al wordt ingespeeld op mogelijke
toekomstige rivierwaterstanden hoeft de veiligheid niet in het geding te zijn. Dat kan door ophogen, maar
er zijn ook innovatievere methodes denkbaar. Voor buitendijkse gebieden moet ruimte ontstaan voor
nieuwe woonmilieus, zoals drijvende woningen of drijvende maaivelden.
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‘De randstad als veilige burcht ’
Tijdens zijn vermaarde lezing over klimaatverandering liet Al Gore onlangs de
Randstad, met een eenvoudige druk op de knop, onder water lopen. Virtueel,
welteverstaan. ‘Toch vond ik het een betreurenswaardig moment,’ zegt ir. Piet
Dircke, programmamanager Water bij het internationale ingenieursbureau Arcadis.
‘We moeten dat toekomstscenario met kracht bestrijden. Daarvoor is de Randstad
economisch voor Nederland té belangrijk en landschappelijk té bijzonder.’
Ministers. Senatoren. CEO’s. Burgemeesters. Met veel beslissers heeft waterdeskundige ir. Piet
Dircke en lector Stedelijk Water aan de Hogeschool Rotterdam inmiddels om de tafel gezeten.

Eén van de lessen die hij uit zijn wereldwijde ervaring getrokken heeft, is dat het beheren van
water niet alleen een technisch verhaal is, maar zeker ook een emotioneel verhaal.

‘Het moment waarop Gore het blauw van de zee over onze Randstad liet
stromen, vond ik heel jammer. Onderschat niet dat zulke beelden al snel
een eigen leven leiden. Zo heb ik al gehoord dat sommige bedrijven hun
hoofdkantoor niet meer in de Randstad zouden willen vestigen. Omdat ze
bang zijn voor overstromingsgevaar. Daar raken economie en emotie elkaar
op een ongunstige manier.’
Ook in New Orleans heeft Dircke het emotionele aspect van water indringend ervaren. ‘De ramp
rond Katrina gaat veel verder dan het individuele leed van individuele slachtoffers. Er is een

diepgaande vertrouwensbreuk ontstaan tussen burger en overheid, die nog lang zal doorwerken.

De mensen waren niet voorbereid. En de overheid eigenlijk ook niet.’ Ook het feit dat Nederlandse

bedrijven en hulpmissies momenteel met open armen worden ontvangen in de staat Louisiana heeft
zijns inziens een emotionele achtergrond. ‘Vlak na de ramp hebben de Amerikanen gevoeld dat wij,
Nederlanders, niet zomaar hulp kwamen bieden maar zelf aan den lijve hebben meegemaakt wat

de gevolgen van een overstroming zijn. Zij zagen dat wij hun onmacht van binnenuit begrepen. Dat
heeft uiteindelijk, ook bij gezagsdragers, meer indruk gemaakt dan onze kennisvoorsprong.’

Juist omdat de emotionele littekens van overstromingen en wateroverlast diepe wonden slaan,

is Dircke fervent voorstander van een krachtig veiligheidsbeleid. ‘Voor Amerikanen is het een

openbaring hoe men bijvoorbeeld in de regio Rotterdam met elkaar samenwerkt, dat wil zeggen:

gemeente, provincie, Havenbedrijf, Hoogheemraadschap, Hogeschool Rotterdam, adviesbureaus en

andere partijen. Zij kijken met diepe bewondering naar de Delta-werken en zeggen dan “Kun je zo’n
ding ook bij ons neerzetten?”. Niet begrijpend dat de Delta-werken, net als de Maeslantkering, het
sluitstuk zijn van een integrale visie op veiligheid, milieu, landschap, recreatie en economie.’
Tot zijn opluchting leidt het toenemende klimaatbewustzijn in Nederland ertoe dat de

waterkeringen momenteel met een nóg scherper oog worden bekeken. En dat de budgetten voor

dijkverbetering en innoverende technieken op dat terrein weer in de lift zitten. Neem de recente

proef met een ‘digitale dijk’, die niet langer alleen visueel wordt geïnspecteerd, maar ook van

binnenuit, via sensoren. Om eventuele zwakke plekken snel en feilloos op te sporen. Dircke: ‘Dat

soort projecten geven het signaal af dat we de Randstad niet opgeven. “That we’re here to stay!”
Bovendien zal gaandeweg de 21-ste eeuw zeventig tot tachtig procent van de stadsbewoners op

deze aarde in een deltagebied wonen. Dus economisch gezien zal onze waterkennis alleen maar
interessanter worden.’

P i e t Dirck e
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3.2 Het water is schoon
De algemene doelstelling voor het water in Rotterdam is kort samen te vatten in ‘helder plantenrijk
water’. Hiervoor is het niet nodig dat het oppervlaktewater voor alle parameters aan de normering
voldoet. Zelfs oppervlaktewater dat voor meerdere parameters niet voldoet, kan bijvoorbeeld door actieve
beheersmaatregelen wel aan de einddoelstelling (biologisch gezond water) voldoen. Met een juiste
combinatie van maatregelen is het mogelijk om voor de meeste Rotterdamse wateren de doelstelling
‘helder en plantenrijk water’ te bereiken. Door aan de juiste knoppen te draaien (de juiste combinatie
van maatregelen) is dit doel in bijna alle wateren van Rotterdam haalbaar. Met het bereiken van deze
doelstelling voldoet het water in Rotterdam ook zeker aan de eisen uit de KRW.
In hoofdlijnen is de doelstelling voor het water in Rotterdam dus gelijk, namelijk ‘helder en plantenrijk’
Maar er zijn natuurlijk wel duidelijk verschillen tussen de verschillende typen wateren, zoals singels en
plassen. Een heldere plantenrijke plas zal een andere inrichting en vis- en plantensamenstelling hebben
dan een heldere plantenrijke singel. In kaart V-a is het water in Rotterdam ingedeeld in vijf verschillende
typen, de zogenaamde waterkwaliteitsbeelden.
Een zeer belangrijk onderdeel voor het bereiken van de gewenste waterkwaliteit is de inrichting van de
watergang en dan met name de natuurvriendelijke oevers. Maar ook het beheer en onderhoud van de
wateren spelen een cruciale rol. Bladrijke bomen langs de watergangen versnellen de baggeraanwas. De
frequentie en intensiteit van het vuil verwijderen, anders dan begroeiingen, hebben een relatie met het
schoonhouden van de omgeving; de watergang is immers de laagste plek in de wijk. Omdat de kosten
kaart V-a watertypen

van baggerverwerking relatief hoog zijn, is het verstandig om in de wintermaanden het blad en gezonken
vuil (zoals stenen en winkelwagentjes) te verwijderen. De frequentie van het onderhoud wordt, naast
de ecologische en waterkwaliteit, bepaald door het waterhuishoudkundig belang en het belang van het
recreatief gebruik (vissers, spelevaren).
Om de gewenste doelen (de waterkwaliteitsbeelden) te behalen, is de 6-S methode ontwikkeld. Hierin wordt
per watertype en op grond van de huidige waterkwaliteit geanalyseerd welke combinatie van maatregelen
de meest effectieve is om de gewenste doelen te halen. In box III wordt deze methode uitgewerkt. Op basis
van deze methode zullen in de deelgemeentelijke waterplannen aanvullende maatregelenpakketten worden
opgesteld en uitgevoerd.
Alhoewel voor veel wateren binnen Rotterdam de geschetste waterkwaliteitsbeelden in principe bereikbaar
zijn, zal het de nodige tijd en middelen vergen om deze te bereiken. Daarnaast zal het voor een klein deel
van het water naar verwachting niet mogelijk zijn. We kiezen ervoor om binnen de planperiode van het
Waterplan 2 Rotterdam in ieder geval voor een realistisch aantal watergangen een integraal plan te maken
en uit te voeren.
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B o x I ii : w a t e r k w a l i t e i t sb e e l d e n
h e t 6 S - m o d e l a l s k a p s t o k v o o r v e r b e t e r i n g va n wat e r k wa l i t e i t e n e c o l o g i e

De waterkwaliteit is in Rotterdam niet goed en ook de ecologische kwaliteit van het water laat sterk te wensen

over. In de komende jaren moet Rotterdams water, onder meer als uitvloeisel van de Kader Richtlijn Water, schoner
worden en moet de ecologische kwaliteit verbeteren. Doorgaans wordt hiervoor gewerkt met een systematiek

van streefbeelden, gevolgd door een uitgebreid maatregelenpakket. In het waterplan kiezen we voor een nieuwe

aanpak. Hierbij wordt inzichtelijk gemaakt welke factoren van invloed zijn op de waterkwaliteit en ecologie. Door
deze te kennen, en te beschrijven, is het mogelijk om aan te geven hoe het meest effectief, en het meest op de

locale situatie toegesneden, moet worden gehandeld om de ecologie en waterkwaliteit te verbeteren. Dit gebeurt
via de zogenaamde 6-S methode.

De ecologische kwaliteit van een water is afhankelijk van vele factoren. Deze factoren kunnen worden samengevat
in het, van stromende wateren bekende, 5-S model. Dit model gaat er van uit dat de soorten (zoals planten en

vissen) die in een water kunnen voorkomen worden bepaald door de systeemvoorwaarden, stoffen, structuren
en stroming. Systeemvoorwaarden (o.a. klimaat en geologie) liggen min of meer vast. Vooral stoffen (o.a.

nutriënten), structuren (o.a. oevertalud of stuwen) en stroming (o.a verblijftijd of kwel) worden vaak sterk door
de mens beïnvloed. Door al deze factoren in beeld te brengen, kunnen de knelpunten voor de ecologie worden

geïdentificeerd en worden de stuurknoppen (maatregelen) inzichtelijk. het Hoogheemraadschap van Schieland en
de Krimpenerwaard heeft aan de 5 S’sen een zesde toegevoegd, namelijk die van schonen (zie figuur 1).

S Y STEE M VOOR W AARDEN
Klimaat en geologie

STO F F EN

- nutriënten
- toxische stoffen

s t r uc t u r e n
- dimensies
- kunstwerken, talud

stroming
- verblijftijd
- verbinding

soorten

vis, microfauna, planten,
algen, etc.

s ch o n e n

beheer, baggeren, maaien, etc.

Figuur 1. Relaties tussen de onderdelen van het 6 S-model

Bij het toepassen van deze systematiek wordt gewerkt met waterkwaliteitsbeelden. Een waterkwaliteitsbeeld
is een weergave van de ecologische toestand van een water aan de hand van een schets of tekening en de

factoren (6 S-en) die deze kwaliteit bepalen. Voor Rotterdam streven we op termijn voor alle wateren naar

‘helder plantenrijk water’. Om dit te bereiken zijn in het algemeen meerdere maatregelen nodig die ingrijpen

op de verschillende aspecten van het 6-S model. Het waterkwaliteitsbeeld geeft een overzicht van de huidige en
gewenste ecologische toestand en de manier om de gewenste toestand te bereiken.

Voor de 5 typen oppervlaktewater in Rotterdam zijn verschillende waterkwaliteitsbeelden van toepassing.

Op de volgende pagina’s zijn de waterkwaliteitsbeelden voor twee watertypen uitgewerkt: singels, vaarten &

vlieten en plassen. Het waterkwaliteitsbeeld geeft voor de huidige situatie de parameters van de 6 S-en en een

afbeelding van het huidige water. In rood is aangegeven welke parameters in deze huidige situatie niet voldoen.
De toekomstige situatie geeft aan hoe de waterkwaliteit bij een integrale aanpak uiteindelijk kan worden.

De waterkwaliteitsbeelden moeten in deelplannen in detail worden uitgewerkt, waarbij de parameters van de
6 S-en op het niveau van individuele watergangen worden vastgesteld. Hiermee kan vervolgens een effectief
integraal maatregelpakket worden opgesteld. (Waterkwaliteitsbeelden Schieland, 2006)
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1 A . w a t e r k w a l i t e i t s b e e l d e n S i n g e l s , v a a r t e n e n v l i e t e n H U IDI G E s i t u a t i e
SYSTEEMKENMERKEN (watersysteem) watertype: Gebufferde kanalen & Gebufferde sloten (M3 & M1) • kritische Pbelasting: 1,5 < - > 2,9 gPm2/jaar • kritische N-belasting: 15 < - > 29 gNm2/jaar
STROMING (hydrologie) verblijftijd: ca. 3 maanden • procesgestuurd
STOFFEN (nutriënten) P-belasting: 2,2 gP/m2/jaar • N-belasting: 31 mgN/m2/jaar • waterbodem: 38 mg P2O5/
100 g droge grond • P-zomergem:0,50 mgP/l • N-zomergem: 3,0 mgN/l • chlorofyl-a zomergem: 62 ug/l
SOORTEN (ecologie) visgemeenschap: Brasem-Snoekbaars/Karper • fytoplankton: -- • vegetatie: Witte waterlelie, Grof
hoornblad, Grote egelskop
STRUCTUREN (morfologie) gemiddelde waterdiepte: 0,77 meter • oevervegetatie: 0% • beschoeiing: 100%
SCHONEN (onderhoud): maaien: ecologisch maaibeheer • baggeren: cyclus eens per 10 jaar
1 B . w at e r k w a l i t e i t s b e e l d e n S i n g e l s , v a a r t e n e n v l i e t e n T o e k o m s t i g e s i t u at i e
SYSTEEMKENMERKEN (watersysteem) • watertype: Gebufferde kanalen & Gebufferde sloten (M3 & M1)
Wa t e r k w a l i t e i t s b e e l d e n s i n g e l s , v a a r t e n e n v l i e t e n : h u i d i g e s i t u a t i e e n t o e k o m s t i g e s i t u a t i e

• kritische P-belasting: 1,5 < - > 2,9 gPm2/jaar • kritische N-belasting: 15 < - > 29 gNm2/jaar
STROMING (hydrologie) • verblijftijd: ca. 3 maanden • procesgestuurd
STOFFEN (nutriënten) • P-belasting: 0,4 gP/m2/jaar • N-belasting: 9 mgN/m2/jaar • waterbodem: 21 mg P2O5/100 g
droge grond • P-zomergem: 0,15 mgP/l
• N-zomergem: 1,5 mgN/l • chlorofyl-a zomergem: 30 ug/l
SOORTEN (ecologie) • visgemeenschap: Snoek-Blankvoorn • fytoplankton: -- • vegetatie: Witte waterlelie, Grof
hoornblad, Grote egelskop
STRUCTUREN (morfologie) • gemiddelde waterdiepte: 0,77 meter • oevervegetatie: 7% • submers: > 25% van totale
oppervlak begroeid • beschoeiing: 50%
SCHONEN (onderhoud) • maaien: ecologisch maaibeheer • baggeren: cyclus eens per 5 jaar
2 A . P l a s s e n ( K r a l i n g s e P l a s ) H u i d i g e s i t u at i e o p e n w at e r e n o e v e r
SYSTEEMKENMERKEN (watersysteem) • watertype: matig grote, ondiepe laagveenplassen (M27) • kritische P-belasting:
0,2 < - > 1,0 gP/m2/jaar • kritische N-belasting: 2 < - > 10 gN/m2/jaar
STROMING (hydrologie) • verblijftijd: -- • procesgestuurd
STOFFEN (nutriënten) • P-belasting: 0,4 gP/m2/jaar • N-belasting: 7 gN/m2/jaar • waterbodem: 46 mg P2O5/100 g
droge grond • P-zomergemiddelde: 0,15 mgP/l • N-zomergemiddelde: 1,8 mgN/l • chlorofyl-a zomergemiddelde: 76 ug/l
SOORTEN (ecologie) • visgemeenschap open water: Brasem –Snoekbaars • visgemeenschap oever: Blankvoorn – Brasem
• fytoplankton: blauwalgen • waterplanten: riet

Plassen (Kralingse plas) open water (boven) en oever (onder): huidige situatie en toekomstige situatie

STRUCTUREN (morfologie) • gemiddelde waterdiepte: 2 meter • oevervegetatie: 0%
• submers: 0% van totale oppervlak begroeid • beschoeiing: 50%

SCHONEN (onderhoud) • maaien: ecologisch maaibeheer • baggeren: niet gebagger d
2 B . P l a s s e n ( K r a l i n g s e P l a s ) t o e k o m s t i g e s i t u at i e o p e n w at e r e n o e v e r
SYSTEEMKENMERKEN (watersysteem) • watertype: matig grote, ondiepe laagveenplassen (M27) • kritische Pbelasting: 0,2 < - > 1,0 gP/m2/jaar • kritische N-belasting: 2 < - > 10 gN/m2/jaar
STROMING (hydrologie) • verblijftijd: -- • procesgestuurd
STOFFEN (nutriënten) • P-belasting: 0,3 gP/m2/jaar • N-belasting: 6 gN/m2/jaar • waterbodem: 7 mg P2O5/
100 g droge grond • P-zomergemiddelde: 0,10 mgP/l • N-zomergemiddelde: 1,2 mgN/l • chlorofyl-a zomergemiddelde: 30 ug/l
SOORTEN (ecologie) • visgemeenschap open water: Blankvoorn-Brasem/Baars-Blankvoorn • visgemeenschap oever:
Ruisvoorn -Snoek • fytoplankton: groenalgen • waterplanten: riet
STRUCTUREN (morfologie) • gemiddelde waterdiepte: 2 meter • oevervegetatie: 0%
• submers: > 25% van totale oppervlak begroeid • beschoeiing: 25%
SCHONEN (onderhoud) • maaien: ecologisch maaibeheer • baggeren: volledig gebaggerd
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‘Verschillen in ambitie en bewustzijn’
Al sinds de 16e eeuw zijn de voorvaderen van Piet Kalkman
actief in de visserij in Zuid-Holland. Met die achtergrond,
en een schat aan praktische kennis over waterkwaliteit en
waterbeheer, staat Kalkman anno 2007 aan het hoofd van zijn
eigen onderzoek- en adviesbureau op het gebied van visserij.
Zijn advies: ‘De ogen van de échte kenners zouden meer
gebruikt kunnen worden.’
Kalkman is dagelijks te vinden op het water. Naast het uitvoeren van

onderzoek met betrekking tot waterkwaliteit is zijn bedrijf gespecialiseerd
in het verwijderen van visbestanden die aan baggerwerkzaamheden
vooraf gaan. ‘Van échte natuur is in ons land geen sprake meer,’ zegt

Kalkman nuchter. ‘Daarvoor is de bewoonde wereld té ver opgerukt en zijn

de eisen aan de natuur dusdanig opgeschroefd dat alle wateren verstandig
beheerd dienen te worden, al naar gelang de functie en de geografische

ligging.’ In wat je met een deftig woord ‘watermanagement’ zou kunnen

noemen, hangt zijns inziens alles met alles samen, met andere woorden:
als de waterkwaliteit achteruit gaat, verandert de visstand of als de

vegetatie van de oevers zich wijzigt, heeft dat weer consequenties voor

het leven in en om het water en niet in de laatste plaats voor de kwaliteit
van het water zelf.

‘Met de toename van de neerslag en het groeiende
probleem van wateroverlast, is het belangrijk dat de
afvoercapaciteit van sloten, vaarten en meren op peil
blijft of waar mogelijk vergroot wordt. Ook een gezond
leefmilieu voor de vissen is van belang. Door het
verwijderen van “bodemwoelende vis”, zoals karpers
en brasem, wordt het water helderder en krijgen
waterplanten meer kans waardoor een meer gevarieerde
visstand ontstaat.’
Als ondernemer is Kalkman blij met de ambities van de overheid om

waterkwaliteit (denk aan KRW, Kaderrichtlijn Water) en de afvoercapaciteit
van bestaande en nieuw te vormen wateren te verbeteren, maar hij

heeft ook een kanttekening: ‘Ik zie nog duidelijke verschillen in ambitie
en bewustzijn tussen de verschillende waterschappen. Daarnaast merk

ik dat de gegevens die wij aanleveren niet altijd op een correcte manier
worden geïnterpreteerd. Of een beetje aangepast worden als dat beter
uitkomt. Dat is ernstig. Want als je goed beleid wilt uitzetten, lijkt het

mij topprioriteit dat je je op de juiste gegevens baseert.’ Momenteel is
Kalkman bezig met een ‘klus’ in Barendrecht, waar hij onder meer de

visstand meet en een schatting maakt over de ontwikkeling daarvan in

de komende jaren. ‘Het is mijn wens,’ zegt hij, ‘dat wij als échte kenners,

als zeg maar de professionele ogen van de natuur, dichter bij de mensen
komen die de uiteindelijke beslissingen nemen.’

P i e t K a l k m a n : ‘ u i t g a a n v a n d e j u is t e g e g e v e n s ’
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3.3 Water voor een aantrekkelijke stad

3. 4 Een goed func tionerende riolering is essentieel
voor de waterstad

Wellicht is dit de belangrijkste beslissing die in het kader van dit waterplan wordt genomen. Om de waterstad

Het uitgangspunt voor ‘riolering in de waterstad’ is samen te vatten als: ‘Afvalwater wordt snel en efficiënt

Rotterdam te realiseren, in overweging nemend de kosten die hiermee gemoeid zijn, is het duidelijk dat we

afgevoerd naar een zuiveringsvoorziening; schoon hemelwater wordt op grote schaal vastgehouden of

op een verstandige en innovatieve manier moeten zoeken naar maatregelen om de wateropgaven het hoofd

vertraagd afgevoerd naar ruim oppervlaktewater’.

te bieden. Gezien de stedelijke opgave en de daarmee samenhangende belangen, is het centrale uitgangspunt
dat we water inzetten voor een aantrekkelijke en economisch sterke stad. Zoals in de eerste paragraaf

Belangrijke voorwaarden voor het realiseren van deze visie ten aanzien van de ruimtelijke ordening,

van dit hoofdstuk is gesteld: Rotterdam is beschermd. Maar daarnaast kiezen we voor waterrijkdom in de

inrichting van de buitenruimte en het water in de stad zijn:

buitenruimte. De vraag is: hoe daaraan vorm te geven?

- Creëren van het besef bij de burger dat een goed afvalwatersysteem de gezondheid dient,

Rotterdam heeft veel aantrekkelijke watermilieus. De Maas is zowel een belangrijke binnenvaartroute,

- Structurele aandacht voor hemelwaterberging op particulier terrein;

afmeerlocatie voor de ss Rotterdam, podium voor attracties (Red Bull Air Race, Wereldhavendagen), als locatie

- Structurele aandacht voor zichtbare afvoer van hemelwater op openbaar terrein;

voor bijzonder woonmilieus (Kop van Zuid, Hoge Heren). De singelgebieden zijn nog steeds zeer gewilde

- Ruimte voor water(berging) op openbaar terrein.

maar dat in zeer extreme neerslag wateroverlast onvermijdelijk is (communicatie);

woonmilieus, evenals de woonlocaties aan de Kralingse Plas en Bergse Plassen. Kortom, Rotterdam is al op
veel plaatsen een aantrekkelijke stad. In de stadsvisie Rotterdam is gekozen om die milieus te versterken die

Cr i t e r i a s c h e i d e n s c h o o n e n v u i l w at e r De visie op het rioolstelsel in Rotterdam kan niet

reeds sterk zijn en zo haar aantrekkelijkheid stapje voor stapje uit te bouwen (de olievlekstrategie). Ook voor

los worden gezien van een visie op de wijze waarop we met hemelwater omgaan. Scheiding van schoon

de wateropgaven biedt dit grote kansen.

hemelwater van de vuile afvalwaterstroom is het uitgangspunt, waarbij als randvoorwaarde geldt
dat dit geen negatieve effecten mag hebben op de (grond)waterkwaliteit, (grond)waterkwantiteit of

In het buitendijkse gebied is de belangrijkste bestaande kwaliteit de rivier zelf, als drager van economische

volksgezondheid. Uiteraard dienen oplossingen om dit te bereiken doelmatig, financieel en praktisch

activiteiten, podium voor activiteiten en decor voor bijzondere woonmilieus. De huidige dynamiek van de rivier

haalbaar te zijn. Daarnaast is een belangrijke eis dat het rioolstelsel beheersbaar en robuust is. Het is niet

vormt een bijzondere karakteristiek, het waterpeil varieert met het getij en met de seizoensgebonden afvoer.

realistisch om voor heel Rotterdam te streven naar stelseltypen waarbij schoon en vuil water geheel is

Het ligt voor de hand deze kwaliteiten van de Rivierstad (het deel van Rotterdam gelegen aan de Nieuwe Maas)

gescheiden.

verder te versterken met dynamische woonmilieus en waar mogelijk uitbreiding van het vervoer over water.
Afhankelijk van het type stedelijke gebied wordt een andere aanpak gehanteerd voor het scheiden van
Op Noord betekent dit het versterken van het singelmilieu, versterken van de kwaliteiten van de Kralingse Plas

schoon en vuil water:

en de Berge Plassen en het verder inzetten op goede verbindingen naar buiten (optimaal gebruikmaken van
het boezemsysteem). Voor de overige gebieden op Noord is het verbeteren van de (water)kwaliteit een voor de

N i e u wb o u w e n h e r s t r u c t u r e r i n g In het algemeen kan worden gesteld dat bij nieuwbouw of

hand liggende bouwsteen in het geheel.

grootschalige herstructurering tenminste verbeterd gescheiden stelsels worden aangelegd. Daarnaast wordt
waar mogelijk schoon oppervlak niet aangesloten op het rioolstelsel. Het hiervan afkomstige regenwater

Op Zuid is het vernieuwde Zuiderpark met het daarbij behorende nieuwe watersysteem een echte waterparel.

wordt zichtbaar afgevoerd naar het oppervlaktewater. Eventuele matig verontreinigde oppervlakken lozen

Het Zuiderpark is niet alleen een bestaande kwaliteit waarlangs de opwaardering en herstructurering van

via een bodem- of bermpassage op het oppervlaktewater.

bestaande en nieuwe wijken plaats kunnen vinden, maar het is natuurlijk ook bij uitstek de kiem van waaruit
het waternetwerk en de waterkwaliteit verder uitgebreid kunnen worden. Overigens biedt Rotterdam-Zuid

Lozen van regenwater op het oppervlaktewater via lamellenfilters wordt nog niet beheersbaar en robuust

meer van dergelijke kansen: het park ‘De twee heuvels’ in IJsselmonde kan worden beschouwd als een nieuwe

geacht. Hiermee wordt in Rotterdam de komende jaren terughoudend omgegaan, tenzij in de toekomst uit

kiem, evenals andere nieuw te ontwikkelen locaties.

onderzoek het tegendeel blijkt.
In dichtstedelijke gebieden is het vaak niet doelmatig en haalbaar om op grote schaal het bestaande

Het versterken van bestaande kwaliteiten is echter niet genoeg. De problemen zoals geschetst in hoofdstuk 2 zijn
dermate groot dat niet alles met bestaande methoden kan worden opgelost. De traditionele oplossingen zullen
niet voldoende zijn; traditioneel bouwen aan de rivier zal onherroepelijk tot problemen leiden. De wateropgave
in de bestaande stad (met name in het stadscentrum en de oude stadswijken) is niet alleen op te lossen met het

gemengde rioolstelsel om te bouwen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:
- Een te beperkte beschikbare ondergrondse ruimte voor de aanleg van een goed functionerend
tweede hemelwaterstelsel;
- 	Te weinig oppervlaktewater om het schone regenwater naar af te voeren;

graven van extra water. De kosten hiervoor zijn buitensporig hoog, nog afgezien van het feit dat niet zomaar

- 	Te grote kans op vervuiling van afstromend hemelwater door het intensieve ruimtegebruik;

bestaande bebouwing gesloopt kan worden om extra waterberging te creeëren. En ook de waterbergingsopgave

- Geen goede mogelijkheid om voldoende rioolvervanging te clusteren:

op de bedrijfsterreinen is niet altijd met uitsluitend traditionele middelen op te lossen. Er zullen alternatieve
oplossingen en innovaties nodig zijn om de wateropgaven en de stedelijke opgaven echt op te lossen.

de compacte stad mag niet helemaal open ten behoeve van rioolwerkzaamheden;
- Kapitaalvernietiging bij vervanging van nog goed functionerende rioolbuizen.

Innovaties als groene daken, waterpleinen en bijvoorbeeld alternatieve vormen van (zowel bovengrondse als
ondergrondse) waterberging zijn cruciaal voor de verdere ontwikkeling van de stad.
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Bij rioolvervanging in dichtstedelijke gebieden zal het bestaande gemengde rioolstelsel weer worden teruggelegd,
tenzij de aanleg van extra oppervlaktewater de mogelijkheid biedt om op een andere manier met hemelwater om te

3.5 We gaan gezamenlijk uitvoeren

gaan. Om overlast te voorkomen en een betere waterkwaliteit te krijgen, zijn andere maatregelen noodzakelijk. In
deze gebieden wordt dan ook ingezet op het vasthouden en vertragen van de afvoer door de inzet van alternatieve
technieken als groene daken en waterpleinen. Afkoppelen wordt in eerste instantie alleen toegepast bij schone
oppervlakken die nabij het oppervlaktewater liggen. In deze gevallen kan het regenwater zonder een zuiverende
voorziening op het oppervlaktewater worden geloosd. Daarbij wordt voorkeur gegeven aan oppervlakkige en
daarmee zichtbare afvoer van het regenwater. De kans op foutieve aansluitingen is daarmee geminimaliseerd.
T u i n s t e d e n In de ruimer opgezette wijken zijn de mogelijkheden voor het scheiden van schoon- en

vuilwaterstromen kansrijk. Hier wordt dan ook gestreefd naar verbeterd gescheiden stelsels. Het is daarbij
noodzakelijk de rioolvervanging zoveel mogelijk gefaseerd in clusters uit te voeren. Verder is in deze gebieden een

De kernbegrippen in deze paragraaf zijn gezamenlijk en uitvoeren. Sinds het opstellen
van Waterplan Rotterdam 2000-2005 is de samenwerking tussen Rotterdam en de
waterschappen geïntensiveerd. Waar voorheen knelpunten pragmatisch en ad hoc
werden aangepakt wordt nu gewerkt vanuit een gemeenschappelijke doelstelling
om het watersysteem te verbeteren. Maar wat in het eerste waterplan voorzichtig is
opgestart, namelijk de samenwerking met de ruimtelijke ontwerpers, blijkt cruciaal te
zijn geworden voor een succesvolle aanpak van de wateropgaven.

redelijke hoeveelheid oppervlaktewater aanwezig, waardoor er ook meer mogelijkheden zijn voor het afkoppelen
C o a l i t i e p r o j e c t e n Het waterprobleem is niet zomaar op te lossen, daar zijn meerdere partijen voor nodig.

van schone oppervlakken.

Het Rotterdams watersysteem is namelijk een samenhangend geheel, echter met meerdere beheerders. Er zijn
O m g a n g m e t h e m e l w at e r o p h o o f d l i j n e n Een omslag in het denken over water op straat is wenselijk.

opgaven die dermate eenvoudig en helder zijn dat de verantwoordelijke partij hiervoor een oplossing uitwerkt

Meer en meer zal hemelwater via oppervlakkige afvoer over straat of via openbaar groen worden afgevoerd. Het

en realiseert. Maar de gezamenlijke ambitie van het waterplan betekent ook dat, om tot een werkelijke

is de uitdaging om van wateroverlast ‘leven met water’ te maken. Water moet weer een normaal onderdeel van

oplossing te komen, meerdere beheerders tegelijkertijd moeten meewerken.

de openbare ruimte worden. Water op straat en pleinen (waterpleinen), water als onderdeel van openbaar groen,
water in waterbergingen, op straat maar ook in het wegcunet, worden een normaal onderdeel van de waterstad.

De urgentie van de wateropgaven maakt het noodzakelijk dat de verschillende partijen om de tafel gaan zitten

Ook weg- en groenontwerpers moeten dus ‘waterproof’ leren denken.

om tot oplossingen te komen. Niet alleen omdat er nu steeds vaker wateroverlast ontstaat (ondergelopen
kelders en straten) maar vooral ook omdat er veel kansen liggen om van Rotterdam een nóg mooiere stad te

Overigens zijn niet alleen de overheden aan zet om water op te vangen en te bergen. Ook burgers,

maken. De wateropgave en stedelijke opgave beïnvloeden elkaar wederzijds. Het gaat hierbij om zogenaamde

woningbouwverenigingen en bedrijven zullen water op eigen terreinen moeten vasthouden of bergen. Rotterdam

coalitieprojecten. Een significante wateropgave kan leiden tot een programma met een waterrijk woonmilieu

en de waterschappen zullen hierin steeds meer gaan faciliteren.

en de plekken waar herstructureringen plaatsvinden, zijn bij uitstek geschikt voor aanpassingen aan het
watersysteem.
De benoemde ingrepen en strategieën maken het mogelijk de waterproblematiek aan te pakken én
tegelijkertijd kwaliteit aan de stad toevoegen. Samenwerking en afstemming kunnen leiden tot betere en
meer efficiënte oplossingen en ook het financiële vraagstuk wordt met meer partijen realistischer. Als
water niet enkel geld kost, maar ook wat oplevert (bijvoorbeeld een hogere huizenprijs), wordt het immers
aantrekkelijker voor bijvoorbeeld corporaties om ook mee te doen. Tegelijkertijd zullen dergelijke initiatieven
ook interessant zijn voor de provincie, het Rijk en zelfs de Europese Unie, met name waar het gaat om
subsidies voor succesvolle integrale stedelijke ontwikkelingsprojecten.
B u s i n e s s a s u s u a l In de afgelopen jaren is er volop gewerkt aan de verbetering van het watersysteem in

Rotterdam. In het eerste waterplan was al een hele lijst met projecten opgenomen, die deels zijn uitgevoerd,
en deels nog in uitvoering zijn. We zullen onverminderd doorgaan met de projecten die nog niet gereed zijn.
Belangrijke aandacht gaat uit naar het opstellen en actualiseren van de deelgemeentelijke waterplannen, het
gemeentelijke rioleringsplan, beheer en onderhoud, baggeren en monitoring.
Al met al betekent bovenstaande dat we actief moeten samenwerken met een veelheid aan partijen en op
diverse niveaus, van deelgemeente tot rijk en provincie en van lokaal tot Europees niveau. Voorop blijft staan
dat we gezamenlijk de projecten in de praktijk gaan realiseren. Vandaar dat we in hoofdstuk 5 aandacht
besteden aan de voorwaarden om te komen tot daadwerkelijke uitvoering.
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‘Wij willen water een menselijke maat geven’
Voor de programmasecretaris van de stichting ‘Leven met water’, Corné
Nijburg, ligt het zwaartepunt van de naamstelling onbetwistbaar in het
woordje “met”. ‘Zeker in een land als Nederland kun je het water maar
tot op zekere hoogte wegjagen en is het verstandiger te onderzoeken hoe
je creatief in kunt spelen op de toenemende aanwezigheid van water.
Vandaar, leven mét water!’
Net zoals de dood een integraal onderdeel is van het leven, zo is dat ook, zeker in
Nederland, met water en wateroverlast het geval. De parallel tussen beide is dat
je de onaangename kanten van het leven wel systematisch weg kunt redeneren,

maar dat je daarmee eerder een verstandige, weloverwogen en natuurlijke aanpak
van de problemen in de weg staat, dan boven tafel krijgt. Nijburg: ‘We zijn niet

tegen verhoging van de dijken of het verder verbeteren van de waterafvoer, maar
we zeggen: ga geen sprookjes vertellen en vergeet vooral niet dat aan de slogan
“nooit wateroverlast” een prijskaartje hangt. Er moeten dus ook andere opties

worden onderzocht.’ Binnen het netwerk ‘Leven met water’ zijn veel partijen actief:
waterschappen, gemeenten, provincies, kennisinstellingen, ingenieursbureaus,

aannemers en de rijksoverheid. Leidraad is om vooral de mens centraal te stellen in de
huidige en komende vraagstukken rondom beheersing en beleving van water.

‘Wij zijn betrokken bij diverse projecten, waarbij praktische kennis
wordt ontwikkeld om water een nieuwe plek en een menselijke
maat te geven. Daarmee proberen we het vijanddenken rond
water te doorbreken en kansen te benutten. Want hoe meer kennis
je hebt over water en hoe mensen dat beleven, hoe minder je
schrikt als het af en toe over de oevers treedt.´
Behalve met dit bewustzijnsproces houdt de stichting zich concreet bezig met het
initiëren van nieuwe samenwerkingsverbanden en -processen om te komen tot

vernieuwende inrichtingsplannen. Binnen het project ‘Hollandse Waterstad’ in Gouda,
bijvoorbeeld, wordt kennis ontwikkeld om het water in de historische binnenstad te

herstellen en, waar het even kan, sterker te maken. Nijburg: ‘Door burgerparticipatie
en luiken tussen bestuurslagen open te gooien, proberen we daar een binnenstad

te creëren die voor alle partijen, dichtbij en veraf, aantrekkelijk en veilig is. We zijn

daarin op zoek naar een goede balans tussen stimuleren van economie en toerisme,
het benutten van de cultuurhistorische waarden en het creëren van een duurzaam
watersysteem.’

Natuurlijk loop je in de rol van pionier ook wel eens tegen teleurstellingen aan. ‘Op de

één of andere manier lukt het nog niet om wérkelijk grensverleggende experimenten
tot stand te brengen, zoals een drijvende wijk die verschillende waterniveaus op

een natuurlijke manier aankan,’ zegt Nijburg. ‘Hoe dat komt? Logisch. In het woord

“experiment” zit de kans op mislukking besloten. Dat jaagt sommige partijen schrik

aan.’ Toch is hij blij met een nota als Waterplan 2 Rotterdam waarin de kansen van het

water en de visie op meerwaarde ervan in verschillende woonmilieus nadrukkelijk aan
de orde komt. ‘Zeker in Rotterdam en voor Rotterdammers biedt water zóveel kansen.
Daar is nog een wereld te winnen.’

C or n é Nijb u rg : ‘ W a t e r is g e e n vij a n d ’
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PER S PECT I EF rot te r da m 2 0 3 0
Dit hoofdstuk beschrijft hoe Rotterdam eruit kan zien als de
verschillende wateropgaven worden ingezet om een bijdrage
te leveren aan de hoofddoelstellingen van Rotterdam. Anders
gezegd: Hoe kan water ingezet worden om de economie te
versterken en de aantrekkelijkheid van Rotterdam als woonstad
vergroten? Want, zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven,
is dat de grote uitdaging voor alle betrokken partijen.
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4 .1 Drie hoofdgebieden, drie strategieën
Het perspectief voor Rotterdam Waterstad 2030 is gebaseerd op enerzijds het versterken van bestaande
kwaliteiten en anderzijds op het slim inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Het perspectief Rotterdam
Waterstad 2030 is derhalve niet een onbereikbaar toekomstvisioen, maar maakt gebruik van ingrediënten
en kwaliteiten die reeds in Rotterdam aanwezig zijn: sommige zichtbaar, andere latent. Het aansluiten bij en
uitbouwen van bestaande kwaliteiten is een strategie die aansluit bij het ‘olievlekprincipe’ uit de Rotterdamse
Stadsvisie.
Het perspectief Rotterdam Waterstad 2030 zal vooral ingaan op de vraag hoe de waterkwantiteitsen de veiligheidsopgave een bijdrage kunnen leveren aan de hoofddoelstellingen van de stad. De
waterkwaliteitsopgave, de rioleringsopgave en de grondwaterproblematiek hebben natuurlijk eveneens effect
op de aantrekkelijkheid van de stad, maar hebben in dit hoofdstuk niet het zwaarste accent. Op welke manier
water precies wordt ingezet voor een sterkere economie en een aantrekkelijker woonstad, hangt af van de
karakteristieken van een gebied.

We onderscheiden drie hoofdgebieden: Rivierstad, Noord en Zuid. Tussen deze drie
gebieden verschillen zowel de hoofdwatersystemen als de stedelijke condities
dusdanig van elkaar dat ook de oplossingsrichtingen en te volgen strategieën anders
zijn. Deze paragraaf beschrijft de driedeling op hoofdlijnen. Deze driedeling sluit ook
(nagenoeg) aan bij de driedeling zoals die gemaakt is in de Stadsvisie. Hierop is echter
één uitzondering: het centrumgebied dat in de Stadsvisie onderdeel uitmaakt van de
Internationale stad aan de Rivier wordt hier behandeld bij Noord.
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Perspectief Rotterdam Waterstad 2030

AL G E M EEN
woongebieden
nieuwe woongebieden
bebouwingslinten
industrie en bedrijventerreinen
parken en bossen
RIVIERSTAD
bestaande buitendijkse bebouwing
nieuwe buitendijkse bebouwing
dijk als dijk
dijk als stadsbalkon
dijk als stadsbalkon
buitendijkse industrie en bedrijventerreinen

NOORD
boezems en singels
waterpleinen
groene daken
watertuinen
(nieuwe) natuur en recreatiegebieden
Z U ID
singels in Oud Zuid
waterpleinen in Oud Zuid
groene daken in Oud Zuid
waterpleinen in de tuinsteden
waterparel Zuiderpark
open water verbinding Zuiderpark Carnisselanden
tijdelijke wateropvang
H OEK VAN H OLLAND
wateropvang door infiltratie Watercentrum West
opvang Kwelwater
nieuwe natuur- en receatiegebieden
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Buitendijks bouwen stelt de vraag onder welke voorwaarden deze ontwikkeling kan
plaatsvinden, rekening houdend met de onzekerheid omtrent de zeespiegelstijging.
Veiligheid blijft voorop staan, maar de manier waarop deze wordt ingevuld is anders
dan voorheen.
De strategie voor Rivierstad stelt nieuwe voorwaarden waaronder je deze gebieden kunt ontwikkelen
en beheren. In het buitendijkse gebied moet worden ingespeeld op de verwachte stijging van de zee- en
rivierspiegel. De meest behoudende aannames gaan uit van een relatief beperkte stijging van enkele
decimeters over de hele 21e eeuw. Maar er zijn ook berichten dat het, als gevolg van het smelten van
de ijskappen, meer kan worden. Aangezien we alleen weten dat het water zal stijgen, maar niet precies
hoeveel, zullen ingrepen in het buitendijkse gebied zodanig moeten worden vormgegeven dat er altijd de
mogelijkheid is om de hoofdwaterkering verder op te hogen en/of te versterken. De verdichtingsopgave
in het buitendijks gebied zal zo gestalte moeten krijgen dat er voldoende ruimte blijft voor de adaptieve
strategie voor de hoofdwaterkering. Dat kan ingevuld worden door letterlijk ruimte over te houden voor
verdere dijkophoging, maar ook door nieuwe dynamische rivierwoonmilieus te realiseren. Tegelijkertijd
moet er een goede aanhechting ontstaan tussen de bestaande stad en de nieuwe riviermilieus in het
buitendijks gebied. Dat betekent dat de barrièrewerking van de dijk moet worden opgeheven, zonder de
mogelijkheid eventuele dijkverhogingen in de toekomst te frustreren, maar ook zonder braakliggende
niemandslanden tussen de oude en nieuwe stad te laten ontstaan.

AL G E M EEN

Figuur 12. Internationale stad aan de Rivier (uit Stadsvisie Rotterdam)

woongebieden
nieuwe woongebieden

Rivierstad

bebouwingslinten
industrie en bedrijventerreinen
parken en bossen

Rivierstad bestaat grofweg uit het buitendijks gelegen gebied, inclusief de hoofdwaterkeringen. Rivierstad

RIVIERSTAD

wordt gekenmerkt door dé identiteitsdrager van Rotterdam: de rivier de Maas. De ligging van de stad aan
de Maas is de unieke kwaliteit van Rotterdam. De Maas is letterlijk de levensader van Rotterdam. De rivier

bestaande buitendijkse bebouwing

vormt de verbinding tussen de haven – de economische motor – en het achterland. Het waterfront is met

nieuwe buitendijkse bebouwing

de Kop van Zuid, het Lloydkwartier en andere ontwikkellocaties karakteristiek voor Rotterdam. De rivier
is dé binnenstedelijke uitbreidingslocatie van Rotterdam voor een breed scala aan woon- en werkmilieus.

dijk als dijk

Kaart VI-a Perspectiefkaart Rotterdam Rivierstad 2030

dijk als stadsbalkon

De Waal- en Eemhaven intensiveert naar short-sea en haven- en kennisgerelateerde dienstverlening. In

buitendijkse industrie en bedrijventerreinen

de Vier- en Merwehavens op noord en in de Rijn- en Maashavens op zuid is in totaal ruimte voor circa
10.000 woningen. Deze woningen vormen een substantieel onderdeel van de ambitie om voor 2020 56.000
woningen in bestaand stedelijk gebied te bouwen.

Voor de te bebouwen buitendijkse gebieden zijn nog geen veiligheidsnormen vastgesteld. De beleidslijn
Grote Rivieren gaat uit van een eigen risico en verantwoordelijkheid ten aanzien van ontstane schade door

De rivier biedt tevens kansen voor het verder uitbouwen van het vervoer over water. Dit verkort de

hoogwater in het rivierbed (buitendijkse gebieden). Initiatiefnemers in het rivierbed zijn zelf aansprakelijk

reistijden fors en verbetert de bereikbaarheid van deze gebieden. Met dit type vervoer kan Rotterdam zich

voor schade en zelf verantwoordelijk voor maatregelen om zich tegen potentiële schade te beschermen.

bovendien onderscheiden, omdat het ook een belangrijke recreatieve waarde heeft. De rivier is het grootste

Door de bouwwijze of situering van een activiteit zo te kiezen dat de kans of de gevolgen van hoogwater

recreatiegebied van de stad. Langs de hele rivier kan een recreatieve route ontstaan, een aaneenschakeling

zo gering mogelijk zijn, kan de gebruiker zijn risico’s voor wat betreft veiligheid aanzienlijk beperken.

van bijzondere plekken waar de rivier, stad en haven steeds op een andere wijze te ervaren zijn. Dit is in

De mogelijke verzekerbaarheid tegen schade zal hiervan afhankelijk zijn. De dynamiek van aan water

grote lijnen het toekomstperspectief zoals dat beschreven is in de Stadsvisie Rotterdam.

aangepaste bouwvormen, drijvend of op palen, biedt in dit opzicht interessante mogelijkheden.
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Noord
De noordoever bestaat uit een groot aantal verschillende gewilde (woon)milieus. Hier bevinden zich: het
grootste deel van het centrum, succesvolle kantoorlocaties zoals de Brainparken en Alexander en zeer
geliefde woonmilieus, zoals: Kralingen, Blijdorp en Hillegersberg. Het water levert hier een grote bijdrage:
wonen aan de Kralingse Plas, de Bergse Plassen en aan de singels op Noord is zeer geliefd. De opgave op
de noordoever concentreert zich op het verder uitbouwen van deze bestaande kwaliteiten. Hierbij wordt
uitgegaan van de kracht die dit gebied reeds bezit.
Figuur 14. Benutten kwaliteiten op Noord (uit Stadsvisie Rotterdam)

ALGEMEEN
woongebieden
nieuwe woongebieden
bebouwingslinten
industrie en bedrijventerreinen
parken en bossen
NOORD
boezem en singels
waterpleinen
groene daken
watertuinen
(nieuwe) natuur- en
recreatiegebieden

Kaart VI-b Perspectiefkaart Rotterdam Noord 2030

De strategie voor Noord bestaat uit het zoveel mogelijk vasthouden en vertragen van het regenwater. Daar
waar de ruimte schaars is, zoals in de binnenstad en de oude stadswijken, wordt ingezet op innovatieve
oplossingen. Daar waar de kwaliteit reeds bestaat uit boezems en singelmilieus wordt (waar het kan)
ingezet op het versterken en waar mogelijk uitbreiden hiervan. Een voorbeeld hiervan is het gebied Groot
Kralingen. Belangrijke kwaliteiten van Groot Kralingen zijn natuurlijk het Kralingse Bos en het rustig
stedelijke woonmilieu in Kralingen. Daar waar nieuwbouw (zoals op de stadskwekerij of het veilingterrein)
Het watersysteem van Noord wordt gekenmerkt door een systeem van boezems en singels waarbij

of herstructureringen (zoals in Jaffa of delen van Crooswijk en Oud-Mathenesse) gaan plaatsvinden is het

overstortbemaling plaatsvindt op de Nieuwe Maas. Een groot gedeelte van de waterberging vindt echter plaats

uitbreiden van het singelmilieu een logische keuze. Ook de herstructurering van bedrijventerreinen biedt

via het rioleringsstelsel. Vanwege het hoge percentage verhard oppervlak kent het watersysteem op Noord op

de mogelijkheid om een robuuster watersysteem te realiseren. Noord wordt tenslotte gekenmerkt door een

korte termijn een grote wateropgave: in de huidige situatie is 193.300 m extra waterberging nodig.

groot aantal uitbreidingslocaties, zoals Nesselande, Park Zestienhoven en Schieveen. De opgave voor al

3

deze gebieden (voor zover dat niet reeds geregeld is) is vooral het opnemen van water als een belangrijke
kwaliteitsdrager van het plan.
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Zuid
De kansen in Rotterdam Zuid zijn uitzonderlijk, maar de problemen zijn niet alledaags. Daarom is ook een

Het Zuiderpark met zijn nieuwe watersysteem, de bestaande singels in Oud Zuid en de waterlopen in

niet alledaagse aanpak nodig. Op Zuid wordt flink geïnvesteerd en worden de krachten gebundeld in het

de Zuidelijke tuinsteden, vormt een netwerk van openbare ruimten dat de basis kan vormen voor een

Pact op Zuid. Het Pact op Zuid rust op vier pijlers: het vergroten van de sociale, economische, fysieke en

uitgebreider waterwoonnetwerk. Door het aanhaken van nieuwe singels, waterlopen, waterwoonmilieus

culturele kwaliteiten van Zuid.

aan de ‘waterparel’ van het Zuiderpark ontstaat langzamerhand een aaneengesloten waternetwerk. Het
water kan hiermee letterlijk een verbindende factor vormen tussen Zuiderpark en verbeterde of nieuwe
woonmilieus
Dit dynamische waternetwerk levert op twee specifieke terreinen een grote bijdrage aan de herstructureringsopgave op Zuid. Ten eerste vormt het een belangrijke basis voor de realisering van geheel
nieuwe en onderscheidende, waterrijke woonmilieus op Zuid, met name in de Zuidelijke Tuinsteden.
Ten tweede biedt het de mogelijkheid tot, en is het de aanleiding voor, een nieuwe verbinding van
dit waternetwerk met het natuur- en recreatiegebied tussen Rhoon en Portugaal. Die verbinding is
waterhuishoudkundig noodzakelijk om water in tijden van droogte vanuit Midden-IJsselmonde naar
Rotterdam te kunnen inlaten en genereert tegelijkertijd een aantrekkelijke vaar- en recreatieve verbinding
tussen Rotterdam Zuid en (de landschappelijke kwaliteiten van) Midden-IJsselmonde.
Hiernaast wordt voor Oud-Zuid, dat vooral bestaat uit dichtbebouwde, vooroorlogse wijken, eenzelfde
strategie toegepast als in de oude stadswijken op Noord: een veelheid van innovatieve oplossingen als
waterpleinen, waterdaken, water onder gebouwen et cetera, in combinatie met, waar mogelijk, nieuw te
graven singels.
Kaart VI-c Perspectiefkaart Rotterdam Zuid 2030

Figuur 15. Dubbelslag op Zuid, (uit Stadsvisie Rotterdam)

ALGEMEEN

Water kan een grote rol spelen om aan deze doelstellingen te voldoen. Het watersysteem op Zuid heeft,

woongebieden

afgezien van de Kreekse Boezem, geen boezemstelsel. Het huidige watersysteem biedt kansen om een

nieuwe woongebieden

aaneengesloten stelsel van waterlopen te realiseren. Het benutten van water als kans, betekent echter het

bebouwingslinten

fundamenteel ingrijpen in het stedelijk gebied.

industrie en bedrijventerreinen

Het Zuiderpark (naast de Kop van Zuid) vormt de kracht van Zuid waarvandaan Zuid zich verder kan

parken en bossen

ontwikkelen. De herinrichting van het Zuiderpark biedt ook grote mogelijkheden voor het watersysteem.

ZUID

Door een flexibel peilbeheer, zuivering en de aanleg van natuurvriendelijke oevers wordt niet alleen

singels in Oud Zuid

extra water toegevoegd, de waterkwaliteit wordt ook uitmuntend. Het ligt dan ook voor de hand om de

waterpleinen in Oud Zuid

‘waterparel’ Zuiderpark te gebruiken als kerngebied van waaruit het waternetwerk zich op Zuid verder

groene daken in Oud Zuid

ontwikkelt.

waterpleinen in de tuinsteden
waterparel Zuiderpark
open water verbinding Zuiderpark Carnisselanden
tijdelijke wateropvang
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‘Totaalplaatje als inspiratiebron’
Water als probleem? Of water als kans? In dat spanningsveld
opereert Karin Schrederhof, programmamanager van Pact op
Zuid. ‘De omslag naar positief denken en kansen pakken, vind
ik spannend en wil ik zoveel mogelijk stimuleren. Maar daar
hoort wél een toekomstvisie en een gezamenlijke strategie bij.
Waterplan 2 Rotterdam is een stukje van die puzzel.’
Het is een ijzeren wet dat veranderingsgezindheid moeilijk van de grond

komt wanneer zaken goed lopen. ‘Never change a winning team’. Maar net
als in andere steden heeft ook Rotterdam-Zuid in toenemende mate te

maken met wateroverlast. Schrederhof: ‘Dan kun je als overheid je grenzen

gaan afbakenen en zeggen: “dit deel van het probleem is voor ons en dat deel
is voor jullie”. Maar het is veel effectiever om te kijken hoe jouw oplossing

een positieve bijdrage kan leveren aan het probleem van de andere spelers,

en vice versa: hoe hún oplossing jouw problematiek kan helpen oplossen of
verlichten.’ In dat kader heeft Schrederhof zowel in haar huidige functie bij

Pact van Zuid als in haar vorige functie als bedrijfsdirecteur bij Vestia steeds
gekozen voor de actieve lijn. ‘Het heeft geen zin om op elkaar te wachten.
Zeker met de huidige klimaatproblematiek is dat pure tijdverspilling.’

Omdat haar hart bij de wijken en de bewoners ligt, bij het creëren van

kwaliteit en leefbaarheid, is ze enthousiast over de kansen die Waterplan 2
Rotterdam biedt voor nieuwe investeringen.

‘Aan huizen wordt natuurlijk al veel gesleuteld en
verbouwd, maar een nieuwe waterplas of waterpartij
kan weer een héél ander type elan teweegbrengen. Het
biedt mogelijkheden voor samenkomst, recreatie, sociale
contacten.’
Omdat waterplassen en -partijen budgettair nogal ‘zwaar’ zijn en getouwtrek
over ‘wie betaalt wat?’ op de loer ligt, is Schrederhof voor een nauwe

samenwerking tussen overheid, corporaties en ontwikkelaars. ‘Maar als er
een heldere visie ligt over waar Rotterdam qua waterbeheer heen wil en

daaruit blijkt dat iedereen in the long run profiteert, ben ik daar optimistisch

over. Waterplan 2 Rotterdam is in zekere zin de ideale kapstok om dat nieuwe
elan aan op te hangen.’

Schrederhof kijkt al met een schuin oog naar het regeerakkoord en ziet,
bovenop de huidige mogelijkheden, nieuwe kansen om de openbare

ruimte verdere impulsen te geven. ‘Als ik de voortekenen goed lees, is er
flinke investeringsbereidheid voor de gebieden op Zuid. Water kan daar
een belangrijke rol in spelen. Aan Pact van Zuid de taak om het Rijk te

doordringen van de noodzaak van een goed totaalplaatje, dat wil zeggen:

niet alleen woningverbetering, niet alleen beter onderwijs, niet alleen betere

zorg, maar ook een omgeving die mooier, afwisselender en mensvriendelijker
is. Voor een belangrijk deel kan Waterplan 2 Rotterdam dat wenkende
totaalplaatje zijn.’
K a ri n S chr e d e rho f
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