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Visie Stadswaterkwaliteit
• Waarom een visie? Integrale
kwaliteitsbenadering spreekt toch voor zich?
• De praktijk:
– Normbenadering (voorbeeld: chemische
parameters)
– Maatregelbenadering (Voorbeeld: lamellenfilter bij
regenwateruitlaat)

• Geld wordt onnodig uitgegeven
• Kansen worden gemist

1

Een visie voor wie, van wie?
• Visie bestemd voor:
– Belanghebbenden en geïnteresseerden
(omwonenden, watersportverenigingen,
wijkverenigingen, woningbouwcorporaties
– Iedereen die professioneel raakvlakken met
stadswater heeft (ruimtelijk ontwerpers en
beheerders, groensector)
– Voor de waterprofessionals als ondersteuning

• Visie van:
– Stichting RIONED, namens de organisaties die
zorgen voor water in de stad

Stad en dorp
• Concentratie van mensen
• Omgeving geschikt maken voor gebruik:
wonen, werken, recreëren
• Belangenstrijd
• Omgeving prettig maken. Daarin kan
water een rol spelen, maar vaak hoeft
dat niet
• Nodig: geen stank, geen wateroverlast
• Wenselijk: schoon, bruikbaar
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Water
• Wereld van professionals
• Technische aanpak en technische
waarden: deskundig, objectief
• Maatregelen niet gebaseerd op
belangenafweging maar op normen.
Bijv. voor chemie, ecologie en
wateroverlast
• Water maakt zich erg belangrijk

Verbinding stad en water
• Samenhang tussen samenleving en
waterwereld zwak. En de samenleving
vindt dat geen probleem.
• Eisen: geen overstromingen, open
water mag niet giftig zijn, genoeg veilig
drinkwater
• Na de basis: sluit aan op hetgeen de
samenleving wil

3

Stadswater
• Wat doet dat water in de stad?
• Ga kijken!
– Wat gebeurt er om het water? (ruimtelijke
functies)
– Wat gebeurt er met en zonder het water?
(functies van het water)
– Wat gebeurt er in het water? (kwaliteit en
kwantiteit)

• Bepaal de gewenste toegevoegde
waarde van water aan de omgeving

Welke invloeden?
• Bepaal alle relevante invloeden op het
water, zoals:
– Omvang
– Doorstroming
– Kwel
– Bodemdiepte / kwaliteit waterbodem
– Emissiebronnen
– Herstelcapaciteit / inrichting

4

Maatregelen
• Altijd een mix van maatregelen
• Alleen maatregelen nemen die
daadwerkelijk bijdragen
• Of alle maatregelen, of geen
maatregelen. Half werk is ondoelmatig.

Opgaven bij het schrijven van de
visie
• Open deuren elegant en overtuigend
intrappen
• Zeggingskracht zonder keurslijf
• Onzin bestrijden zonder excuus tot niets
doen
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Planning
• 10 September: concept in bestuur
RIONED
• Eind september: Naar begunstigers met
verzoek om commentaar
• Eind november: vaststelling door
bestuur

Kernboodschappen Visie
• Neem de maatschappelijke waarde van het
stadswater als uitgangspunt
• Bekijk alle invloeden: alle emissiebronnen
(ook eenden, honden en bladval) +
doorstroming + bagger + inrichting oevers
• Kies een set maatregelen die het gewenste
stadswater oplevert
• Doe het goed of doe het niet
• Van water centraal naar de stad centraal
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