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GO WITH THE FLOW: WATER ALS DRIVER VAN EEN VITALE STAD  
KADER 
Met Agenda Stad wil het kabinet ervoor zorgen dat we Nederlandse steden en stedelijke regio’s 

nog beter benutten als groeimotor van de economie: leefbaar, vitaal, veerkrachtig. In de Agenda 

Stad wordt een breed spectrum van actoren en processen aangesproken. Wellicht wordt daarbij 

niet door iedereen direct gedacht aan water maar in hun publieke zorg versterken de waterschap-

pen: de economie, innovatie, leefbaarheid, en duurzaamheid.  

In deze bijdrage aan de Agenda Stad schetsen wij de rol en de ambitie van de waterschappen, als 

partner in de stedelijke omgeving. Een rol die goed past bij ‘anticiperen’. Het anticiperen wordt 

door  het CPB en PBL in hun notitie De economie van de stad1 het principe van ‘go-with-the flow’ 

tot beleidsmatig uitgangspunt verheven: meebewegen in plaats van het sterk kiezen (voor een sec-

tor, een cluster, of een stad). Het gaat eerder om het faciliteren van (of investeren in) ontwikkelin-

gen die al plaatsvinden en het wegnemen van belemmeringen. Dat concept spreekt de water-

schappen aan, vandaar de titel van deze bijdrage. 

 

WAAROM EEN BIJDRAGE VAN DE WATERSCHAPPEN? 
Onze economie is in sterke mate aan water gerelateerd. Ongeveer €183 miljard van het BBP wordt 

gerealiseerd door bedrijven die afhankelijk zijn van water in het bedrijfsproces, product, of die in, 

op, of aan het water functioneren. En achter door waterschappen beheerde waterkeringen ligt € 

2.000 miljard onroerend goed, voor een overgroot deel in de stedelijke omgeving. Het waterbe-

wustzijn van de gemiddelde burger is laag (OESO, 20142). Dit prikkelt de waterschappen om zich 

nog meer in te gaan zetten waar het  de meeste burgers direct raakt: de stad.  

 

Economische functie Taak waterschap Economische omvang 

Bescherming onroerend goed Bescherming tegen overstromin-

gen 

€2.000 miljard beschermde waar-

de van woningen en bedrijfspan-

den 

Veiligheid bevolking Bescherming tegen overstromin-

gen 

10 miljoen inwoners 

Volksgezondheid Schoon water en droge voeten P.M. 

Grondgerelateerde functies, zoals 

landbouw 

Schoon water en droge voeten € 21 miljard (landbouw) 

Water als grondstof Schoon water €52 miljard chemie 

€ 48 miljard voedingsmiddelen 

Watergerelateerde recreatie Schoon water € 4 miljard 

Water als vestigingsfactor wonen Schoon water Huizen aan schoon water zijn 5-

15% meer waard
3
 

Water als  vestigingsfactor voor 

internationale ondernemingen 

Bescherming tegen overstromin-

gen  

Schoon water en droge voeten 

PM 

Circulaire economie, grondstof-

fen, energie 

Transport en zuivering afvalwa-

ter, duurzame bedrijfsvoering 

PM 

Exportbevordering Launching customer, samen op-

trekken in het buitenland 

€ 375 miljard 

 

 
1
  Raspe Otto, Peter Zwaneveld & Sara Delgado, 3 maart 2015, De economie van de stad. PBL-CPB notitie op 

verzoek van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Ministerie van Economische Zaken 

& Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
2
  OECD, 2014:  Water governance in the Netherlands: fit for the future? 

3
  PBL: ex ante evaluatie KRW, in: REBEL Group, De blauwe economie, een economisch perspectief op schoon 

water, februari 2014 
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De inzet van waterschappen in de stedelijke omgeving is niet statisch en evenmin nieuw. Als part-

ner van gemeenten zijn wij actief in stedelijk waterbeheer en in transport en verwerking van afval-

water
4
. Zo zijn in het Bestuursakkoord Water (2011) met gemeenten en drinkwaterbedrijven af-

spraken gemaakt hoe samen te werken aan minder meerkosten, betere kwaliteit en verminderde 

kwetsbaarheid. In dat kader zijn regio’s gevormd en is een bruikbaar netwerk ontstaan.  Uit  afval-

water wordt energie gewonnen waarmee de stedelijke milieuopgave (deels) kan worden ingevuld. 

Dat levert een concrete bijdrage aan de circulaire economie. Als uitwerking van het Deltapro-

gramma Ruimtelijke Adaptatie wordt hernieuwde prioriteit gegeven aan het voorkomen van wa-

teroverlast in samenwerking met belanghebbenden (Klimaat Actieve Stad)
5
. Door  water in en om 

de stad slim in te zetten worden extreme verschijnselen zoals hittestress en wateroverlast bestre-

den, terwijl in normale omstandigheden door water en groenvoorziening de leefbaarheid wordt 

verbeterd. Kenmerk van al deze activiteiten is dat de focus op innovatie en maatwerk en samen-

werken van partijen wordt gelegd. 

 

Met deze bijdrage vestigen wij de aandacht op de mogelijkheden van water maar ook van water-

schappen voor de stad. Gezamenlijke initiatieven tussen gemeente, waterschap en burgers en be-

drijven dragen concreet bij aan  voor economie en welzijn in de stad. Om effectief te kunnen zijn in 

deze – vaak publiek/private - samenwerking geven veel waterschappen invulling aan nieuwe rollen. 

Dit proces is gaande en leidt in veel gevallen tot aansprekende resultaten m.b.t. bestuurskracht, 

financiering en innovatie, maar soms ook tot knelpunten. De waterschappen zien het als een uit-

daging om deze knelpunten in samenspraak met de andere stedelijke actoren te helpen oplossen.  

Die bijdrage is hier zichtbaar gemaakt in  acht concrete voorbeelden van lokale samenwerking. En 

in de praktijk zijn dat er veel meer. Alle initiatieven dragen bij aan economie gezondheid, veiligheid, 

leefbaarheid en duurzaamheid van de stad, door met nieuwe inspiratie bezig te zijn waar water-

schappen goed in zijn: waterbeheer. 

 

AMBITIE 
Waterschappen hebben de ambitie omarmd om uiterlijk in 2020 klimaatbestendig te handelen 

(Bestuursakkoord Deltaprogramma 2014). Het programma Ruimtelijke adaptatie waarin deze am-

bitie wordt uitgewerkt en waarin de waterschappen actief participeren kan dan ook een belangrij-

ke bijdrage bieden voor de Agenda Stad. Daarnaast lopen, als hierboven al genoemd, de afspraken 

in het kader van het Bestuursakkoord Water (2011) ter versterking van de waterketen. 

 

 
4
  Zie: www.samenwerkenaanwater.nl 

5
  Zie: http://m.stowa.nl/bibliotheek/publicaties/De_Klimaatactieve_Stad 

http://www.samenwerkenaanwater.nl/
http://m.stowa.nl/bibliotheek/publicaties/De_Klimaatactieve_Stad
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WAT HEBBEN DE WATERSCHAPPEN TE BIEDEN? 
De rol van het waterschap laat zich samenvatten als partner, verbinder, wateroverheid, initiator, 

kenniscentrum, (mede-)financier dan wel inspirator. 

 

Duurzame bouw en stedelijke ontwikkeling  

Zonder uitzondering koppelen waterschappen hun eigen opgave aan andere initiatieven van bur-

gers en bedrijven (go with the flow). Aansprekende voorbeelden zijn koppeling groen en blauw 

(waterbuffers waterberging zoals Park Lingezegen tussen drie vinex–locaties van  Arnhem en Nij-

megen (waterschap Rivierenland blz 2) waar 30 ha waterberging is gerealiseerd in een parkland-

schap of de Stadsbeek door Enschede (waterschap Vechtstromen (blz 15)) waar verbetering van 

het woon en leefklimaat aan waterberging en piek opvang wordt gekoppeld. Grondwater- en  fun-

deringsproblemen worden in Rotterdam in het Project ZoHo gekoppeld aan sociale versterking van 

wijken (Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard). Zulke koppelingen zorgen voor 

meer draagvlak, rendement en vaak een impuls voor de locale economie. In het proces van sa-

menwerken ontstaan vaak innovatieve oplossingen. 

Ook kleinere projecten zijn interessant en geven een opstap ook voor de burgers naar latere gro-

tere projecten. Zo wordt in Utrecht de impuls kwaliteitswater in de stad opgezet waar met kleinere 

maatregelen zoals aanleggen van mosselbanken, vergroenen van grachten en kade muren de kwa-

liteit van het stedelijk water wordt verbeterd. 

 

(Burger)participatie 

De samenwerking tussen burgerinitiatieven, gemeenten en waterschappen is een belangrijk aan-

dachtsveld. De gemeente Eindhoven en Waterschap De Dommel tonen de samenwerking in de 

‘Roadmap Water Eindhoven’ waarmee de stad wordt voorbereid en ingericht op extreme weersitu-

aties, In deze roadmap wordt als doelstelling vermeld: ‘de levensduur van de infrastructuur en de 

groeiende verbondenheid van waterbeheer met andere domeinen vergt inzicht in het geheel van 

aandachtspunten en relaties met andere initiatieven’. Schieland en Rotterdam laten in de Case Zo-

Ho zien dat de kans van slagen van de case juist wordt bepaald door aansluiting bij netwerken van 

bewoners vrijwilligers en bedrijfsleven. Evenzo Waterschap Rijn en IJssel waar met gebruikmaking 

van wijkinitiatieven in Arnhem de regen afvoer van daken is afgekoppeld en naar een waterber-

gend park geleid. De waterbestendigheid en het woon en leefplezier nemen toe. Dit zijn initiatie-

ven, hoe onderling verschillend ook, die navolging verdienen.  

 

Innovatie 

Nieuwe en extra kansen ontstaan voor een duurzame stad. Kansen waarbij ook bedrijven kunnen 

aanhaken. De waterschapsbijdragen bieden onder andere in Twente (Waterschap Vechtstromen) 

als in het plan Kop van de Betuwe (waterschap Rivierenland) mogelijkheden voor koude reservoirs 

voor koeling van gebouwen.  Het stedelijk leefklimaat wordt o.a. verbeterd door minder verhard 

oppervlak en stimulering/subsidiering van groene daken (De Dommel, Vechtstromen, Rivierenland, 

Schieland). Op de innovatie-etalage van de Unie van Waterschappen6 vindt u hiervan tientallen an-

dere voorbeelden. 

Rivierenland besteedt aandacht aan bestuurlijke vernieuwing en aan sociale en technologische in-

novaties die voortvloeien uit de samenwerking tussen Gemeente waterschap bedrijfsleven en bur-

gers Ook levert de  governance vragen op: hoe speelt elke partij zo efficiënt mogelijk zijn rol? Dat 

komt hieronder en vooral onder stedelijke complexiteit  nader aan de orde (blz 6 van de case van 

WS rivierenland). 

 

 

 

 
6
  Zie: http://www.uvw.nl/thema/innovatie/innovatie-etalage/ 

http://www.uvw.nl/thema/innovatie/innovatie-etalage/
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Circulaire economie en energie 

Op verschillende afvalwaterzuiveringen in Nederland wordt warmte en afvalstoffen teruggewon-

nen uit afvalwater. De rioolwaterzuiveringsinstallaties worden omgetoverd tot zogenaamde ener-

gie- en grondstoffenfabrieken. De Routekaart Afvalwaterketen 20307 die met gemeenten werd op-

gesteld zet daarvoor de toon. 

De inbreng van Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht in Amsterdam laat zien dat slib uit zui-

veringsinstallaties wordt vergist en omgezet in voor verwarming en auto’s bruikbaar biogas. Fos-

faat als schaarse grondstof wordt teruggewonnen. Belemmerende wetgeving is inmiddels aange-

past. Warmte terugwinning uit afvalwater vormt een item met name voor nieuwbouw van wonin-

gen. De ontwikkeling van Buiksloterham levert kansen voor de ontwikkeling van de circulaire stad. 

Alle voorbeelden die in Amsterdam aan de orde zijn verwijzen naar de noodzaak tot samenwerking 

van de vele betrokken partners en de problemen die de stedelijke complexiteit kan opleveren.  

Het waterschap Aa en Maas laat eveneens de ontwikkelingen rondom de energieterugwinning uit 

afvalwaterzuivering als Energiefabriek zien. 

 

Smart cities 

Mogelijkheden die zich eveneens voordoen, maar in de hier aangeboden bijdragen niet direct ge-

noemd worden,  liggen op het terrein van digitalisering en administratieve samenwerking tussen 

overheden. Trajecten hiervoor zijn onder andere uitgezet in het kader van Bestuursakkoord water 

(2011). De Omgevingswet, gevoed door de laan van de leefomgeving, maar ook nieuwe concepten 

als ruimtelijk ontwikkelen rekening houdend met het ‘metabolisme’ van de stad waarbij water één 

van de belangrijke stromen is en het concept van ‘Smart Cities’ bieden nieuwe kansen. 

 
7
 http://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2013/12/Afvalwaterketen-tot-2030.pdf  

 

http://www.uvw.nl/wp-content/uploads/2013/12/Afvalwaterketen-tot-2030.pdf
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WAT HEBBEN WATERSCHAPPEN NODIG? 
Hieronder wordt aan de hand van een aantal thema’s: ‘stedelijke complexiteit’, ‘wie betaalt wat’ en 

‘kennis delen’ een aantal centrale knelpunten die de waterschappen ervaren naar voren gebracht.  

 

Knelpunt: stedelijke complexiteit 

Het betreft vaak een samenspel van problemen, een veelheid van belanghebbenden en meerdere 

partijen die een deel van de oplossing kunnen aanbieden. Het is een kunst om hierin partijen bij 

elkaar te brengen en gezamenlijk aan gedragen oplossingen te brengen. Neem bijvoorbeeld de 

stadsbeek in Enschede: in bestaand stedelijk gebied wordt een nieuwe beek gerealiseerd. Knelpun-

ten rond (grond)wateroverlast, mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid worden aangepakt. 

Woningbouwcorporatie, bewoners, gemeente en waterschap treffen elkaar in een dergelijke ont-

wikkeling. Allen met hun eigen drijfveren, belangen, historie en mogelijkheden; hoe breng je dat bij 

elkaar?  

De voorbeelden die in het Amsterdamse waterschap Amstel, Gooi en Vecht aan de orde zijn ver-

wijzen ook naar de noodzaak tot samenwerking van de vele betrokken partners maar ook de pro-

blemen die de stedelijke complexiteit oplevert en waarbij geen partij leidend is maar coalities wor-

den gevormd. Dat maakt ook dat projecten met positieve businesscases soms uiteindelijk niet 

doorgaan. . 

Niet alleen de menselijke interactie is complex in de stad. Het water en het waterbeheer zijn even-

zeer complex. Waterschap Rijn en IJssel (Arnhem en omgeving) laat zien dat kennis over de fysieke 

routes van regenwater, afvalwater, grondwater noodzakelijk zijn. Werken met telkens verschillende 

verantwoordelijke partijen vraagt niet alleen afstemming maar ook kennis van de transportroutes 

van water. Die kennis bevordert vervolgens de goede samenwerking tussen partijen en doet de 

stad als smart city functioneren. 

 

Oplossing:  

Gezamenlijke probleemverkenning, vertrek vanuit gezamenlijke waarden, belangen vraagt be-

stuurlijke lef en vaardigheden, ondersteund door krachtige, meedenkende gemeentelijke, burger-

lijke en waterschapsorganisaties die daarvoor ook qua kennis voldoende geëquipeerd zijn.  

 

Wat is nodig? Van wie? 

 Lokaal:  investeren in lokale bestuurskracht, verbetercycli, benchmarken, etc (interbestuur-

lijk, binnen eigen organisaties): trainingen, cursussen, intervisie, stimuleren en faciliteren 

door bijeenkomsten, kennis delen, website, sociale media etc  

 Overkoepelend: stimuleren van lokale initiatieven door te verbinden, etaleren, knelpunten 

oplossen(BZK, IenM, EZ en koepels VNG, UvW en IPO)8 en gebruik maken van bestaande 

netwerken zoals die in het kader van het bestuursakkoord water. 

 Gezamenlijk met kennisinstellingen: ontwikkelen en delen van kennis, bijvoorbeeld (toege-

past) onderzoek over klimaatbestendig stedelijk waterbeheer, de (economische) transport-

functie, Zie verderop. 

 

Knelpunt: wie betaalt wat 

De gebruiksintensiteit van alle vierkante meters is hoog. Ontwikkelingen in bestaand stedelijk ge-

bied zijn duur. Nieuwe ontwikkellocaties zijn beperkt. Veelal moet er eerst wat afgebroken worden 

voor er iets nieuws gebouwd kan worden. Grote vraag is dan ook wie betaalt wat? Veelal zijn er 

 
8
 Voorbeeld: Het landelijke project Samenwerken aan water (www.samenwerkenaanwater.nl van 

Unie, VNG, VEWIN) etaleert, verbindt. Ook is een activiteitenplan voor de volgende jaren opgesteld. 

Hierin worden regionale en landelijke bijeenkomsten georganiseerd voor (nieuwe) bestuurders, amb-

telijke trekkers, managers en beleidsambtenaren. 

 

http://www.samenwerkenaanwater.nl/
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meerdere stakeholders met uiteenlopende belangen. Het vraagstuk over verdeling van kosten, de 

baten en de risico’s is geïllustreerd in de ontwikkeling van beken in Hengelo maar het geldt in vele 

stedelijke situaties.  Rijn en IJssel heeft de behoefte aan strategische samenwerkingsverbanden 

met draagvlak voor gezamenlijke oplossingen, zoals in Arnhem met gemeente, de Energie maat-

schappij Alliander en initiatiefnemers van de Sociale Alliantie Coehoorn. 

 

Oplossing 

a. Externe middelen, bijvoorbeeld toepassing van (Europese) fondsen, werken bevorderend. 

b. Locale overheden en partijen (cultuur en processen): 

o Een op burger en bedrijf anticiperende en faciliterende rol als overheid. Daarin is es-

sentieel dat de lokale overheden en partijen zelf een brede taakopvatting ontwikkelen 

en hanteren. Bovendien  is het ontwikkelen van ondernemerschap en denken vanuit 

het belang van de private ondernemer noodzakelijk 

o Voor ‘grote stappen in één keer’ eerst experimenteer ruimte creëren.  

 

Wat nodig? Van wie? 

 Lokale overheden zelf: stimuleren van een brede taakopvatting, participatieve cultuur en 

processen 

 Rijk: aandacht voor (en oplossing van) belemmerende factoren, zoals aanbestedingsregel-

geving, BTW-regelgeving op publiek-publieke en publiek-private vormen van samenwer-

king. 

 Rijk: Meer kennis en kunde ontwikkelen om middels PPS-constructies middelen te verwer-

ven 

 Rijk: Toepasbaar maken van EU fondsen voor lokale (semi)overheden, bijvoorbeeld in regi-

onale ontwikkelingsfondsen en in de Europese Urban Agenda (i.v.) experimenteerruimte 

creëren. 

 

Knelpunt: kennis delen 

Lokale oplossingen zijn maatwerk. Daarin bestaat het risico dat actuele internationale en nationale 

ontwikkelingen niet optimaal worden meegenomen. 

 

Oplossing: Nationale en internationale kennisuitwisseling versterken; platforms ondersteunen/ 

versterken. Verbinding houden met innovatieve ideeën aanpalende terreinen. Daarnaast ook nati-

onale kennis beter en sneller operationeel maken via toegankelijk loket dat verschillende doel-

groepen bedienen kan. 

 

Wat nodig? Van wie?:  

Rijk en koepels: Kennisplatforms versterken, zoals Klimaatactieve Stad (KAS), IenM, VNG, STO-

WA/Unie, Rioned. 

Rijk: meer samenhang te schetsen in de beleidslijnen die naar de lokale partijen worden gecom-

municeerd. Dit bevordert het werken in de geest van en met het oog op het onderliggende hogere 

doel van het Rijk.9 

 

 
9
 Voorbeeld: Nu wil Ruimtelijke Adaptatie dat kennis voorop wordt gezet kennis , de Locale klimaat agenda dat 

decentrale oveheden klimaatneutraal worden, het Bestuurakkoord Water dat gemeenten en waterschappen 

€ 380 miljoen besparen in de afvalwaterketen, BZK en EZ dat de lokale tm nationale economie een impuls 

krijgt enz. Waar moeten al deze sporen van het Rijk nu toe leiden? 
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SLOT 
De Agenda Stad kan een aanzienlijke impuls opleveren voor de economie gezondheid, veiligheid, 

leefbaarheid en duurzaamheid van de stad. Een stap op een weg die de waterschappen hebben 

ingeslagen, met ambities die vastgelegd zijn in diverse landelijke, regionale en lokale Bestuursak-

koorden. Onder het programma Ruimtelijke Adaptatie worden ervaringen gedeeld, kennisvragen 

geagendeerd, knelpunten en oplossingsrichtingen geïnventariseerd.  

In aanvulling hierop biedt de Agenda Stad een uitgelezen mogelijkheid tot opschaling naar gene-

riek beleid en politieke agendering van gesignaleerde knelpunten. Van een agenda stad wordt 

verwacht dat deze een inspirerend beleidsmatig, waarmogelijk ook financieel kader biedt, met 

praktische aanknopingspunten voor lokale initiatieven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgave van Unie van Waterschappen 

 

Postbus 93218 

2509 AE Den Haag 

Tel: 070 351 97 51 

E-mail: info@uvw.nl 

 

Contactpersoon: Cees van Bladeren 

Contactpersoon: Rob Uijterlinde 

 

mailto:info@uvw.nl
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Bijlagen: 

 

Waterschap Aa en Maas 

Hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht / Waternet 

Waterschap de Dommel 

Waterschap Rivierenland 

Waterschap Rijn en IJssel 

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard 

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden 

Waterschap Vechtstromen 

 





Agenda Stad: Energiefabriek ’s-Hertogenbosch 
 
 
Waterschap Aa en Maas zuivert stedelijk afvalwater op de rioolwaterzuivering (RWZI)  ‘s-
Hertogenbosch. De huidige zuivering stamt uit 1973 en wordt de komende jaren (2015-2017) 
grootschalig gerenoveerd. In de nieuwe situatie is het zuiveringsproces zodanig 
geoptimaliseerd dat netto meer energie wordt geproduceerd dan er wordt verbruikt. En dat 
biedt kansen zoals dit concept rondom de zuivering laat zien. 

 

 
 

Het concept 
Bij het zuiveringsproces van een rioolwaterzuivering komt een hoeveelheid organisch slib vrij 
dat doorgaans wordt verbrand. Door het slib op de RWZI te vergisten komt energie vrij in de 
vorm van biogas. Op de meeste zuiveringen waar wordt vergist, wordt dit biogas verbrand in 
gasmotoren om elektriciteit mee op te wekken. Maar niet in de nieuwe situatie. 
 
In de nieuwe situatie wordt dit biogas deels rechtstreeks geleverd aan Heineken. Dit groene 
gas draagt significant bij aan hun ambitie om de groenste bierproducent ter wereld te 
worden. Het andere deel wordt opgewerkt tot de transportbrandstof LNG voor de 
gemeentelijke Afvalstoffendienst die op dit LNG de huisvuilwagens laten rijden. Rijden op 
LNG is niet alleen goedkoper dan rijden op diesel. De uitstoot van stikstofoxiden en fijnstof 
wordt ook met een factor tien gereduceerd en draagt daardoor bij aan een verbeterde 
luchtkwaliteit in de stad. 
Voor het waterschap wordt de benodigde warmte voor de opwarming van de gisting 
betrokken van de biomassacentrale van diezelfde Afvalstoffendienst. Een biomassacentrale 
die door verbranding van gemeentelijk snoeihout een lokaal warmtenet voedt. Door deze 
extra vraag gaat het rendement van de installatie omhoog en kan het waterschap een 
duurzame vorm van warmte benutten.  

jrijke
Typemachine
Waterschap Aa en Maas, Den Bosch



Naast een financieel ketenvoordeel van meer dan €500.000,-/jaar levert dit concept ook nog: 
- een significante energiebesparing ten opzichte van de oude situatie; 
- een betere luchtkwaliteit doordat de emissies van de huisvuilwagens met een factor tien 

zullen dalen; 
- een duurzamer productieproces bij Heineken; 
- regionale economische ontwikkeling door de vraag naar duurzame transportmiddelen, 

opwerkingstechnologieën van biogas etc. 
 
Maatschappelijke meerwaarde en de kunst van het samenwerken 
Dit concept is een goed voorbeeld van de maatschappelijk meerwaarde die te behalen is 
door lokale samenwerking van bedrijven en overheden. Een samenwerking die over de 
institutionele grenzen heenkijkt en daardoor tot nieuwe waardecreatie komt.  
 

Overheden die hun maatschappelijke rollen oprekken en commerciële bedrijven die 

maatschappelijke relevantie zoeken. Het maakt echter ook dat het realiseren van dit concept 

in de praktijk niet zonder uitdagingen is. Hierna enkele voorbeelden. 

Voor het waterschap begon de uitdaging met de formele taakomschrijving. Die beperkt zich 

feitelijk tot het zuiveren van stedelijk afvalwater, waarmee de levering van energie formeel 

niet is toegestaan. Inmiddels is door de minister van I&M een ruimere interpretatie van de 

wet uitgesproken, maar over de interpretatie daarvan is nog steeds onenigheid. 

Verder is de kracht van het concept het benutten van de lokale kansen. Het maatwerk dat 

met de buren te maken is. Daar bleek een serieuze belemmering ten aanzien van de 

aanbestedingsregels. Het is de gemeente namelijk niet toegestaan om voor deze 

energielevering een directe afspraak met het waterschap te maken. En andersom voor het 

waterschap waar het de warmtelevering betreft. 

Tot slot zijn er nog uitdagingen ten aanzien van de aanmerking als ondernemersactiviteit,  de 

consequenties voor de BTW en het eventueel optuigen van een aparte entiteit voor dit 

concept. 

 

Status en planning 

Inmiddels is de renovatie van de RWZI eind 2014 gegund aan een bouwconsortium en wordt 

de realisatie van dit concept voorbereid. De interessante business case maakt dat de 

gaslevering aan Heineken naar verwachting eind 2015 al operationeel. De levering van de 

transportbrandstof aan de gemeente zal medio 2016 gereed zijn. 

Een interessante ontwikkeling is dat vanuit dit concept alweer verder gekeken kan worden 

naar uitbreiding. Mogelijk zou met de vergisting van GFT-afval de gasproductie kunnen 

worden opgevoerd. Daarmee zou niet alleen de levering naar Heineken kunnen worden 

uitgebreid, maar kan ook ten aanzien van transportbrandstof aan meerdere partijen geleverd 

worden. Hierdoor kan een verdere vergroening van de regio ontstaan. 

 



Agenda Stad: energie en grondstoffen uit afvalwater in 

Amsterdam 

 

Het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht beschouwt afvalwater steeds meer als grondstof 

voor energie en diverse grondstoffen. Daarvoor wordt in Amsterdam samengewerkt met 

de gemeente (in de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie Waternet) én vele andere 

stedelijke stakeholders. Het sluit aan bij de ambities van Amsterdam wat betreft 

duurzaamheid en circulair. Terugwinnen van energie en grondstoffen uit afvalwater is 

soms effectiever en doelmatiger op centraal niveau bij onze Afval Water Zuiverings 

Installatie (AWZI)  in Westpoort, maar soms op decentraal niveau of zelfs achter de 

voordeur.  

 

Op centraal niveau  

De afvalstromen uit de Amsterdamse AWZI West worden de komende jaren steeds 

verder hergebruikt en komen dan ten goede aan de Amsterdammers.  

 

Slib uit de AWZI wordt vergist en het biogas wat hieruit vrij komt wordt in samenwerking 

met het naastgelegen Afval Energie Bedrijf verwerkt tot groen gas dat geschikt is als 

autobrandstof. Bij een tankstation naast de AWZI wordt dit afgezet in samenwerking met 

OrangeGas. De reststromen 

van het rioolslib worden 

verbrand in Afval Energie 

Bedrijf en komen via het 

warmtenet naar 

huishoudens. Een 

belemmering in de uitrol 

van groen gas als 

transportbrandstof is de 

focus op elektrisch rijden 

van de gemeente 

Amsterdam.  

 

Rioolwater bevat onder andere fosfaat, een schaarse grondstof die Nederland importeert 

uit onder andere Marokko en China. Van gezuiverd rioolwater blijft fosfaathoudend slib 

over. Via een chemisch procedé wordt uit het overgebleven slib vervolgens struviet 

gewonnen. Sinds eind 2013 is op het terrein van de AWZI een full scale struvietreactor in 

werking: het Fos-vaatje.  

Struviet is zeer geschikt als 

meststof. Tot 1 januari 2015 was 

verkoop als meststof echter in 

Nederland verboden: deze 

belemmering is net opgeheven 

door aanwijzing van struviet als 

meststof  in de uitvoeringsregeling 

Meststoffenwet.  

Het waterschap blijft zoeken naar 

nieuwe manieren om grondstoffen 

terug te winnen op centraal niveau. 

 

jrijke
Typemachine
Waterschap Amstel Gooi en Vecht



Op decentraal niveau 

Voor het terugwinnen van warmte uit afvalwater is de AWZI niet de juiste plek. Dat moet 

veel dichter bij de bron, omdat het water anders tijdens het transport al afgekoeld is. 

Samen met de gemeente Amsterdam is daarom 

onderzoek gedaan naar de mogelijkheden van 

“riothermie”. Belangrijk is dat er veel rioolwater langs 

stroomt, dat het water nog voldoende warm is én dat er 

in de nabije toekomst nieuwbouw is gepland. 

Deze energievorm is namelijk gemakkelijker toepasbaar 

bij nieuwbouw dan bij bestaande bouw. Goede 

Amsterdamse locaties daarvoor zijn in beeld gebracht. 

De potentieel geschikte locaties zijn te openbaar te 

vinden op www.maps.amsterdam.nl. Riothermie geeft 

laagwaardige warmte. Dit vraagt een laagwaardige 

toepassing of het verhogen van de temperatuur met een 

warmtepomp. Het rendement van riothermie is laag, 

omdat de warmtewisselaars zeer robuust moeten zijn. 

Ze moeten immers even lang meegaan als het riool zelf. 

Partners met lange adem zijn nodig.  

In de concrete projecten waar tot nu toe riothermie is 

overwogen omdat bron en afnemer bij elkaar in de 

buurt liggen, blijkt het vooral geschikt om WKO 

installaties in balans te brengen. Het maakt het systeem 

daarom betrouwbaarder voor de gebruikers. 

Probleem is dat de techniek nog behoorlijk nieuw is voor 

Nederland.  Niet iedereen durft afhankelijk te worden 

van een nieuwe techniek.  

 

Nog effectiever is warmte terug te winnen achter de voordeur en nog lastiger om daar als 

waterschap een rol in te spelen. Het verwarmen van gebouwen en het gebruik van warm 

water in huishoudens en industrieën bepaalt 40% van ons totale energieverbruik. Ter 

vergelijking: voor elektriciteit is dat 20%. Warm water komt na gebruik terecht in de 

riolering, terwijl de warmte ook goed valt te gebruiken. Dit kan met warmtewisselaars in 

huis (douchewarmtewisselaar), in de riolering of op de zuivering. Deze investering blijkt 

zichzelf voor de eigenaar al snel terug te verdienen. Waternet stimuleert het gebruik van 

douchewarmtewisselaars bij nieuwbouw. Samen met een corporatie is een pilot gedaan 

in studentenwoningen in Amsterdam Zuid. 

 

De belangrijkste bron van fosfaat in afvalwater is urine. Door urine puur in te zamelen, is 

efficiënter fosfaat terug te winnen. In de Heineken Music Hall zijn speciale watervrije 

urinoirs ingericht. Dit zorgt voor de exploitant voor minder kosten en voor de gebruikers 

voor minder stank. Uit de ingezamelde urine wordt in het Fos-vaatje bij de AWZI West 

struviet gewonnen. 

 

Living lab circulaire stad: Buiksloterham 

De wijk Buiksloterham in Amsterdam Noord wordt de komende jaren ontwikkeld tot een 

nieuw woon en werkgebied. Het gebied heeft een hoog circulair potentieel:de 

energievraag kan significant verminderd worden en leiden tot een CO2 jaarlijks 

besparingspotentieel van 60.000 ton. Door het toepassen van o.a. circulaire 

bouwprincipes en slimme afvalinzamelingstechnologie kan de materiaalstroom 

http://www.maps.amsterdam.nl/


grotendeels hoogwaardig hergebruikt worden. Door innovaties op het gebied van water 

toe te passen werkt Circulair Buiksloterham aan een regenbestendige wijk, waar zo’n 

73.000 m3/jaar drinkwater bespaard kan worden en 9.000 kg fosfaat (meststof) uit het 

afvalwater kan worden teruggewonnen. Een decentrale bioraffinaderij kan de organische 

reststromen verder verwerken tot nieuwe grondstoffen. 

Een dergelijke radicale koerswijziging van de lineaire naar circulaire stad kent nog vele 

vraagstukken en belemmeringen: op het gebied van regelgeving, beschikbaarheid van 

technologie en nieuwe verdienmodellen. Door de inrichting van Buiksloterham als Living 

Lab werken opleidings- en onderzoeksinstituten als AMS (Amsterdam Institute for 

Advanced Metropolitan Solutions), Wageningen UR, TU DELFT, TNO, UvA  UU, HvA  maar 

ook innovatieve (lokale) bedrijvigheid de komende jaren gezamenlijk aan de ontwikkeling 

van innovatieve oplossingen voor deze vraagstukken. Samen met partijen uit het gebied 

zoals Waternet, het Afval Energie Bedrijf Amsterdam, woningcorporatie de Alliantie, CPO-

ers en bewoners wordt actief gewerkt aan het realiseren van de hoge ambities en het 

ontwikkelen van nieuwe innovaties. Elke partij is nodig om tot een goed resultaat te 

komen. Op 5 maart 2015 heeft het waterschap Amstel, Gooi en Vecht daarom het 

manifest mede ondertekend. 

 
 

Uit al deze voorbeelden blijkt dat het waterschap door samenwerking met vele partners 

een zichtbare bijdrage levert aan de stedelijke duurzaamheidambitie. Op decentrale 

schaal, waar het waterschap niet leidend is maar meedoet in een grotere coalitie, is de 

stedelijke complexiteit een belemmering om projecten te realiseren. Een aantal keren 

zijn projecten met een positieve business case toch niet doorgegaan door oorzaken 

buiten onze invloedssfeer. Daarnaast is met name de verdeling van kosten in de 

beheerfase zijn vaak onduidelijk. In Buiksloterham worden met het rijk afspraken 

gemaakt over experimenteerruimte. 

 

 

http://buiksloterham.nl/wp-content/uploads/2014/08/Screen-Shot-2014-09-04-at-14.28.53.png
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ROADMAP WATER EINDHOVEN  

Leven met water 

Water is nodig. Niet alleen voor mens en dier, maar ook voor de natuur en het groen in de 
stad. Maar te veel water zorgt voor problemen, zoals ondergelopen tunnels en grote plassen 
op straat. De gemeente Eindhoven en Waterschap de Dommel werken aan een robuust 
watersysteem dat minder gevoelig is voor extreme situaties. 
 
De gemeente Eindhoven is verantwoordelijk voor het rioleringsstelsel om het afvalwater en 
het regenwater in te zamelen, het zoveel mogelijk voorkomen en bestrijden van 
grondwateroverlast, het onderhoud van een aantal vijvers in de stad. 
 
Waterschap De Dommel is verantwoordelijk voor het zuiveren van het afvalwater dat via de 
riolering wordt afgevoerd. Daarnaast zorgt het waterschap voor schoon en voldoende water 
in de Dommel en alle andere oppervlaktewateren, zoals beken en kanalen. 
 
Samen werken zij aan droge voeten, voldoende en schoon water. En dragen actief bij aan 
een gezonde, mooie, veilige, natuurlijke en duurzame leefomgeving. Een leefomgeving 
waarin mensen graag wonen, werken en recreëren met goede condities voor ondernemers. 
 

Ontwikkelingen  

Een aantal ontwikkelingen spelen een rol voor de toekomst van leven met water: 
 
Oppervlaktewater  
Een focus op gezonde verstedelijking zorgt voor meer aandacht voor groen en water in de 
stad. De brede vraag is: Hoe gaan mensen leven in de stad in de toekomst? En wat is de rol 
van water daarin? Deze ontwikkelingen vergen samenwerking over domeinen heen om te 
komen tot ideale totaaloplossingen. Samenwerking met bewoners van de stad is hierbij ook 
noodzakelijk voor de acceptatie. 
  
Waterzuivering  
Jaarlijks zuivert het waterschap meer dan 100 miljoen kubieke meter afvalwater tot schoon 
oppervlaktewater. Huidige ontwikkelingen in waterzuivering richten zich op het scheiden van 
afval en genereren van energie uit afvalwater. Nieuwe ontwikkelingen richten zich ook op het 
winnen van grondstoffen uit afvalwater. Deze ontwikkelingen kunnen grote gevolgen hebben 
voor infrastructuur en verdienmodellen. 
  
Riolering  
Het rioolsysteem verplaatst water naar zuiveringsinstallaties. Hierin zit het grootste kapitaal; 
het rioolsysteem is 1 miljard waard. De kosten en levensduur van de infrastructuur maken 
het noodzakelijk om ver vooruit te denken omdat vernieuwingen grote infrastructurele 
gevolgen kunnen hebben. 
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Doelstelling  

De levensduur van de infrastructuur en de groeiende verbondenheid van waterbeheer met 
andere domeinen vergt inzicht in het geheel van aandachtspunten en relaties met andere 
initiatieven. 
 
Bovendien bestaat de wens om intensiever samen te werken met kennispartners, zoals de 
TU Delft en Wageningen Universiteit, om een gezamenlijk beeld op de gewenste toekomst 
van water te creëren.  
  
Uitgangspunt bij het creëren van een visie is dat technologische innovaties en 
sociaal/maatschappelijke innovaties optimaal op elkaar afgestemd worden. Een 
gezamenlijke toekomstvisie zal vervolgens gebruikt worden om gelokaliseerde oplossings-
richtingen te genereren en te positioneren op een roadmap. Op die manier wordt waterbeleid 
in Eindhoven toekomstgericht en integraal. 
  
De eerste stap in dit proces is het bepalen van de gezamenlijke uitgangspunten. Vanuit de 
Roadmap water Eindhoven worden hierin de volgende stappen worden doorlopen. 
 

 
 

Toekomstdromen voor het ideale Eindhoven 

Om de toekomstdromen voor Eindhoven in kaart te brengen is een brainstorm gehouden om 
te inventariseren welke onderdelen in een ideaal toekomstscenario zouden kunnen 
voorkomen. De genoemde punten zijn vervolgens geclusterd en gezamenlijk is een 
samenvattende zin geformuleerd. In de workshop hebben de deelnemers de belangrijkste 
toekomstdromen geselecteerd. Het resultaat is een prioritering in de dromen die hierna is 
weergegeven: de meest gekozen droom staat bovenaan, de minst gekozen (maar door 
tenminste twee personen) onderaan. 
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Verbeterpunten vanuit de huidige realiteit Eindhoven 

Om de huidige realiteit in kaart te brengen is een brainstorm gehouden over wat er nu al 
goed geregeld is en waar knelpunten worden ervaren en dus verbeteringen nodig zijn. 
Hieronder is, in de groene blokken, voor een aantal in het oog springende thema’s de 
bevindingen van wat de huidige realiteit is in Eindhoven weergegeven. In de tekst onder de 
groene blokken zijn op basis van de geïdentificeerde knelpunten de beoogde verbeterpunten 
voor dit thema weergegeven. 
 

Thema integraliteit 
 

  
 

Verbeterpunten integraliteit:  

 Water als fundamenteel ontwikkelingsprincipe in samenhang met andere thema’s; 

 Energie en grondstoffen (verder uitwerken); 

 Het integraal ontwerpen / denken komt moeizaam van de grond (eilandjes); 

 Waarde uit afvalwater winnen / halen; 

 Optimale afstemming doelen / belangen in de stad (combi recreatie, natuur, 
veiligheid) 

 sectoraal. 
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Thema inrichting en kwaliteit 
 

 
 
Verbeterpunten inrichting & kwaliteit: 

 Kwaliteit van openbaar water en inrichting verbeteren; 

 Waterkwaliteit en veiligheid is nog onvoldoende  
 
Thema Bewustzijn 
 

 
 

Verbeterpunten bewustzijn: 

 Duurzaamheid en bewustzijn; 

 Waterbewuste burger (communicatie). 
 
Thema wettelijke kaders 
 

 
 

Verbeterpunten wettelijke kaders: 

 Weinig tot geen relatie tussen diegene die profiteert van water en betaalt aan water; 

 Wettelijke belemmeringen en gebrek aan stimulans (geen differentiatie);  

 Regelgeving belemmerd. 
 
Thema governance 
 

 
 

Verbeterpunten governance: 

 Besluitvorming over veel te veel schijven; 

 Rempedaal + gaspedaal = vertraging; 

 Korte termijn politiek gericht op euro’s; 

 Verlies aan vakmanschap en vakkennis; 

 Het tempo waarin veranderingen plaatsvinden. 
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Vervolgtraject roadmap 

In de loop van 2015 worden de verbeterpunten geprogrammeerd en verder uitgewerkt. 
Hierbij wordt tevens de mogelijkheid onderzocht om aan te sluiten bij een programma met 
meerdere (internationale) partners op het vlak van smart mobillity, smart buildings en smart 
urban space. Waarbij met name de kennisuitwisseling en kennisdeling een belangrijke rol 
spelen. Waterschap De Dommel zal hierbij met name betrokken worden in projecten rondom 
een gezonde, klimaat robuuste leefomgeving en projecten op het vlak van water hergebruik, 
circulaire watersystemen en grondstoffen winning. 
 
 

 
 

  





 Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel 
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Aan: Cees van Bladeren 

Van: Ton Drost 

Datum: 17 maart 2015 

Onderwerp: Agenda Stad: Kop van de Betuwe  

 
De Kop van de Betuwe is het gebied ten oosten van snelweg A50 en omsloten wordt door de grote 
rivieren (Waal, Nederrijn, Pannerdensch Kanaal). Vier gemeenten (Arnhem, Nijmegen, Lingewaard, 
Overbetuwe) liggen in dit deel van Gelderland, met de steden Arnhem-zuid en Nijmegen-noord 
(Waalsprong). Eind 2013 is de Proeftuin Kop van de Betuwe uitgevoerd in opdracht van het 
Deltaprogramma, deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering (DPNH). Recent is de Kop van 
de Betuwe gekozen tot Impactproject Ruimtelijke Adaptatie 2015 van het Deltaprogramma.  
 
Het waterschap is de trekker van de Gebiedsontwikkeling Kop van de Betuwe (voortaan afgekort als 
KvdB). Vanuit een brede visie op de taken van het waterschap, wordt de KvdB vanuit vier 
invalshoeken ingevlogen: 
 
 Meerlaagsveiligheid  
De waterkeringen in de KvdB voldoen niet aan de nieuwe veiligheidsnormen en zullen op termijn 
(medio jaren ’20) worden aangepakt. Een nieuwe dijk kan zowel als reguliere dijk (met brede 
piping-berm) als klimaatdijk worden vormgegeven. Gemeente en corporatie Volkshuisvesting 
Arnhem hebben een masterplan om grote delen de rivierdijk als klimaatdijk met woontorens vorm 
te geven. Op enkele plekken is dit al gerealiseerd (www.langsderijn.nl). Met de klimaatdijken wordt 
een krachtige impuls gegeven aan de wijkverbetering in de aandachtswijken van Arnhem-Zuid.  
Klimaatdijken verkleinen het restrisico in laag 1 van meerlaagsveiligheid en hebben tevens een 
positieve bijdrage in laag 2 (lokaal beschermen) en laag 3 (evacuatie-hub). Vandaar dat ook de 
Veiligheidsregio Gelderland Midden is aangesloten om te onderzoeken of de evacuatiefractie 
verhoogd kan worden.  

 

http://www.langsderijn.nl/
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De KvdB is sterk gecompartimenteerd vanwege noord-zuid verlopende infrastructuur (A50, A325, 
spoorlijn, defensiedijk IJssellinie). Hierdoor stroomt de KvdB snel vol na een dijkdoorbraak. Het 
geleiden van het inundatiewater door het gebied en het doorlaatbaar c.q. bezwijkbaar van deze 
infrastructuur draagt verder bij aan het verlagen van inundatiediepten en het verminderen van het 
restrisico voor slachtoffers en economie.  
 
 Duurzame energie  
De koppeling van water en energie (elektrisch en thermisch) bieden innovatieve oplossingen om 
beide doelen te dienen door toepassing van het smartpolder concept (www.smartpolder.nl). Zo is 
door warmte te onttrekken bij een doorspoelgemaal de waterkwaliteit in de wijk Malburgen te 
verbeteren (bij lagere temperatuur kan water meer zuurstof bevatten) en kan de 
warmtekoudeopslag (WKO) van een gebouw worden gevoed. De WKO’s van meerdere nabijgelegen 
kantoren zijn in beeld, en wellicht kan de warmte voor de sociale woonwijken worden gebruikt. 
In dit deel van de Betuwe zijn binnen- en buitendijks diepe zandwinputten aanwezig die interessant 
zijn voor koudewinning. Koud water is ’s zomers een schaars produkt, dat in de praktijk al gebruikt 
wordt om een bedrijf te koelen. De idee is om de koude ‘s zomers voor winkelcentrum Kronenburg 
in Arnhem-zuid aan te wenden.  

 
 
Tussen Arnhem en Nijmegen wordt, temidden van drie VINEX-locaties, Park Lingezegen 
(www.parklingezegen.nl) gerealiseerd.  Onlangs is de regionale waterberging (30 ha) geopend in 
het Parkonderdeel Waterrijk. De netbeheerder heeft behoefte aan opslagcapaciteit om 
overbelasting voor te zijn, zodra veel lokaal opgewekte  duurzame energie aan hun middennet 
wordt geleverd. Deze overmaat aan duurzame energie kan gebruikt worden om het water in 
Waterrijk te pompen. Door het water later weer af te laten via kleinschalige waterturbines kan 
elektriciteit worden opgewekt.  
 
 Zoetwater  
Het Rivierengebied, waaronder de KvdB, heeft in toenemende mate met een watertekort te 
maken. De strategie voor de KvdB is de watertoevoer vanuit het hoofdwatersysteem te 
optimaliseren, de mogelijkheden van flexibel peilbeheer van het regionale watersysteem te 
vergroten (klimaatrobuuste Linge corridor), alternatieve waterbronnen te zoeken en 
waterbesparingen bij gebruikers te stimuleren. Belangrijk in de KvdB is de voorraadvorming die in 
Park Lingezegen kan plaatsvinden. Vanuit het Park kan het water de landbouwgebieden en de 
stedelijke gebieden binnenstromen, nadat het biologisch schoongemaakt is. De voorraadvorming in 
het Park zorgt er in de steden voor dat het stedelijk watergroen in de Arnhemse wijken in tact blijft 
(voorkomen verdroging), de waterkwaliteit goed blijft (geen algen of stank) en er een verkoelend 
effect van het water optreedt.  
 

http://www.smartpolder.nl/
http://www.parklingezegen.nl/


W a t e r s c h a p R i v i e r e n l a n d  
 

Pagina 3 van 7 

 

 
 
 Landschap en Ruimtelijke Adaptatie  
Het toevoegen van ruimtelijke kwaliteit vormt geen apart spoor maar is een integraal onderdeel 
van de hiervoor genoemde sporen; het vormt juist een expliciet doel deze te traceren. De 
cultuurhistorische waarden (middeleeuwse ontginningspatronen van kaden en zegen) zijn 
voldoende bekend en vormen aanknopingspunten voor het vormgeven van nieuwe functies voor 
veiligheid (kaden die inundatiewater geleiden) en water (voorraadvorming zoetwater).  
 

 
 
RichWaterWorld  
Op dit moment vinden verrijkingen van de gebiedsverkenning plaats met het project 
RichWaterWorld (www.richwaterworld.com). RWW is een publiek privaat consortium dat regionale 
oplossingen biedt voor waterkwantiteit en waterkwaliteit. Het bedrijfsleven werkt samen met Park 
Lingezegen (openbaar lichaam) en de Universiteiten van Nijmegen en Wageningen op het gebied 
van energie en biobased economy.  In het oog springend is een biocascade met waterplanten die 
water schoonmaakt tot het gewenste kwaliteitsniveau voor de verschillende gebruikers (stad, 
glastuinbouwers, telers, natuur). RWW wordt opgeschaald van Park Lingzegen naar de hele KvdB 
met potentie naar nog verdere opschaling.  

http://www.richwaterworld.com/
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Wijkaanpak Arnhem-zuid  
De gemeente heeft in de wijk Coehoorn (Arnhem-noord) gekozen om de regie in de 
wijkontwikkeling los te laten (www.coehoorncentraal.nl). Hoofddoel is de vitaliteit in de wijk te 
verbeteren. De bewoners wonen niet alleen in de wijk maar geven zelf actief vorm aan hun 
leefomgeving. Coehoorn laat zien dat dit een vitale wijk oplevert waar wonen, werken en vermaken 
samen gaan. Gemeente Arnhem en Waterschap Rivierenland hebben de ambitie om deze 
wijkaanpak (sociale inclusie) uit te breiden naar de wijken van Arnhem-zuid en de scope te 
verbreden naar water- en klimaatthema’s.  
 
Bij het Interreg-project Future Cities (www.future-cities.eu) zijn hittekaarten van Arnhem gemaakt. 
Het winkelcentrum Kronenburg vormt een hitte-eiland. Met koud water uit een diepe 
(buitendijkse) plas is hittestress in de zomer te voorkomen. In combinatie met een WKO voor de 
warmtevoorziening in de winter, kan het winkelcentrum een significante stap naar een 
energieneutraal complex van gebouwen maken.  
 

 
 
Eveneens om hittestress tegen te gaan is een koudeplein, dat een variant is op een waterplein. Een 
waterplein combineert de opvang van regenwater met diverse pleinfuncties. Een koudeplein 
(werktitel: ‘cool’ plein) heeft een temperatuur die enkele graden lager is dan de warme omgeving. 
Dit wordt bereikt door overdags koud water (afkomstig uit diepe plassen) de wijk in te leiden, en via 
warmtewisseling (rietbakken) de temperatuur op een semi-afgeschermd plein te verlagen.  

http://www.coehoorncentraal.nl/
http://www.future-cities.eu/
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Gebiedsontwikkeling Kop van de Betuwe  
De komende 2 jaar zal het waterschap samen met Provincie Gelderland, gemeenten (Arnhem, 
Nijmegen, Lingewaard, Overbetuwe), Park Lingezegen, RichWaterWorld netwerk, grondgebruikers, 
verkenningen uitvoeren, die tot concrete business cases zullen leiden. Daarbij zijn scope en 
samenwerkingsverbanden fluïde, nieuwe inzichten kunnen leiden tot het inslaan van nieuwe wegen 
die als hoger doel het sociaal en technisch klimaatbestendig en zelfvoorzienend (circulair) maken 
van de Kop van de Betuwe hebben.  
 
Agenda Stad  
In dit verhaal is al redelijk inzicht gegeven in de mogelijkheden die de KvdB biedt. Het verhaal zal de 
komende tijd aan inhoud en kracht winnen, zeker als het door de wijkbewoners  zelf verteld gaat 
worden. Gezien hetgeen de Agenda Stad nastreeft zijn de richtingen waarin de KvdB zich zal 
ontwikkelen: 
 

1. Bestuurlijke samenwerking  
De KvdB betekent een governance vraagstuk, waar diverse partijen op verschillende 
schaalniveaus en met een verscheidenheid aan belangen actief zullen zijn.  Vandaar dat het 
belangrijk is om een gemeenschappelijk verhaal te ontwikkelen. Hiervoor zullen de tools 
van transitie management gebruikt worden. Beoogd wordt een flexibel netwerk met een 
gemeenschappelijk verhaal zodat de beweging op klimaatrobuustheid, leefbaarheid en 
zelfvoorzienendheid is gericht. Het spreekt vanzelf dat dit moet landen in de verschillende 
bestuurlijke fora. Met de verbindende kracht van het gemeenschappelijke verhaal kan 
mogelijk de leemte worden opgevuld die ontstaan is als gevolg van het opheffen van de 
Stadsregio Arnhem Nijmegen.  
 

2. Sociale en technologische innovatie 
De verkennende fase van de gebiedsontwikkeling KvdB wordt aangevlogen als 
praktijkexperiment vanuit de transitieleer. Juist het ervaring opdoen met innovaties en de 
omstandigheden die daarvoor nodig zijn (Strategisch Niche Management) leveren veel 
inzicht voor verdieping en opschaling naar een brede, maatschappelijk gedragen 
toepassing.  
Anderzijds is de gemeente Arnhem bezig met sociale innovaties in het wijkgerichte werken. 
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Het vormt de uitdaging de technische (klimaat, water) en sociale (leefbaarheid, bewoners, 
wijkeconomie, leefbaarheid) met elkaar in verbinding te brengen dat verder gaat dan 
alleen wederzijds bewustzijn te creëren.  
 

3. Duurzame ontwikkelingen  
De technische innovaties vanuit het waterschap zijn gericht op dijkveiligheid, water, 
energie en klimaat. Met name voor water en energie (warmte koude, elektriciteit) zijn in 
dit verhaal voorbeelden genoemd vanuit circulaire concepten (her- en dubbelgebruik, 
benutten reststromen, actief voorraadbeheer, cross overs).  
De sociale innovaties worden puur vanuit de wijk ingestoken en hebben als doel de wijk en 
haar bewoners krachtiger en vitaler te maken waarbij de openbare ruimte de gezamenlijke 
ruimte van de bewoners wordt. Verbeteren van de wijkeconomie en empoweren van de 
wijkbewoners hoort daar onlosmakelijk bij: de voorheen probleemjongere die zijn vrienden 
ontmoet op het ‘cool’ plein waarvan hij nu beheerder is.   

 
Wat hebben we nodig? 
In deze alinea zijn drie mogelijke belemmeringen uitgewerkt. Het zijn de belemmeringen die door 
het netwerk Sneller Innoveren (www.snellerinnoveren.nl) zijn getraceerd, en die voor de KvdB 
worden gezien.  
 

1. Stedelijke complexiteit  
Tijdens de eerste bijeenkomst voor het Impactproject KvdB bleek dat naast de inhoud, de 
governance veel meer het vraagstuk vormt. De vier invalshoeken (meerlaagsveiligheid, 
duurzame energie, zoetwater, landschap) zijn al zo ingestoken dat er veel crossovers 
inzitten. Nu de verkenning startend, lopen we er tegenaan hoe dit te organiseren met de 
vele partijen, focus te houden, goede business cases te maken, crossovers intact te houden 
bij uitwerking en beheer, opschaling en verdieping vorm te geven, inzetten transitie naar 
gesloten ketens en circulaire economie.  Dat geldt voor de ervaringen die we opdoen bij het 
volgen van de vier invalshoeken, maar ook in de grotere context. Dat is (de doorstart van) 
het project RichWaterWorld, bestuurlijke discussie over voortzetten parkorganisatie Park 
Lingezegen, opschalen van concept smartpolder, om de belangrijkste te noemen. Er zit ook 
een duidelijke politieke context bij, hoe partijen samenwerken, nu de stadsregio Arnhem 
Nijmegen er niet meer. In de KvdB zijn vier gemeenten waarvan twee met een stedelijk 
(Arnhem, Nijmegen) en twee met een suburbaan, dynamisch landelijk karakter  
(Lingewaard, Overbetuwe).  
  

2. Wettelijke normeringen en experimenteerruimte 
De crossovers kunnen op normeringen of (beheer)regels stuiten. Ook kan dit leiden tot 
afwegingen die een prioriteitsstelling vereisen. Zo kan water dat wordt opgeslagen in Park 
Lingezegen gebruikt worden voor duurzame energieopwekking óf zoetwatervoorziening 
(op die plek). Ander voorbeeld: een geleidingskade (2e laag MLV) kan nét iets forser 
uitvallen dan vanuit behoud en herstel cultuurhistorie gewenst is. Het is zoeken naar de 
gewenste werkvormen en personen, om te bewerkstelligen dat voldoende ‘vrije ruimte’ in 
de KvdB aanwezig is om de verhaallijnen die de crossovers gaan bieden te kunnen blijven 
volgen. Het vroegtijdig,  gezamenlijke ontwikkelen van gedeelde verhaallijnen zou hieraan 
kunnen bijdragen.  
 

3. Kennis delen 
Kennisplatforms, Community of Practices zijn de geijkte vormen om kennis te delen. Bij de 
KvdB vormt het verdiepen en opschalen een bewust perspectief. Getuige de biocascade die 
vanuit het laboratorium nu op schaalniveau van veldproef fungeert, en na opschaling voor 

http://www.snellerinnoveren.nl/
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de het hele gebied KvdB en andere delen van Nederland geschikt wordt gemaakt. Dit is een 
expliciete doelstelling van de private partijen, die via RichWaterWorld, bij KvdB betrokken 
zijn.  
De KvdB heeft de ambitie voor een Europees (Interreg V) project, met als voorlopige 
werktitel ‘climate active neighbourhoods' (CAN). In het CAN bekijken we bottom-up (sociale 
inclusie) op wijkniveau hoe duurzaamheidsdoelen te realiseren zijn: klimaatadaptatie en -
mitigatie, schoon vervoer, vergroten leefbaarheid, verbeteren wijkeconomie etc. De 
gemeente Arnhem denkt aan twee wijken in Arnhem-Noord (Centrum en Spijkerkwartier) 
en één in Arnhem-Zuid en dat is (natuurlijk) de wijk Kronenburg en wel om de volgende 
redenen:  

a. er wordt door de bewoners al flink ingezet op het vergroenen van de wijk met als 
aandachtspunt het stadsklimaat;  

b. Wereldhave, eigenaar winkelcentrum Kronenburg, heeft grote 
duurzaamheidsambities;  

c. er zijn actieve woningcorporaties ... met Volkshuisvesting Arnhem als grootste; 
d. de samenhang met de vier invalshoeken van de gebiedsontwikkeling Kop van de 

Betuwe.  
Op korte termijn zal het CAN-project vormgegeven moeten worden gezien de deadlines 
voor indiening Interreg-project. Daarbij zijn nog vele vragen te beantwoorden hoe het 
kennis delen in nationale en vooral ook internationale context vorm te geven. 
Samenwerking met bestaande Duitse en Engelse contacten uit eerdere Interreg-projecten 
(Future Cities, Espace) vormen een eerste ingang voor transnationale samenwerking.  

 
Samenwerking 
De gebiedsontwikkeling Kop van de Betuwe wordt ingezet volgens de transitieleer van Jan 
Rotmans. Het procesdoel is het klimaatbewustzijn in het gebied zodanig te verhogen dat de ‘take 
off’ in zicht komt naar een klimaatneutraal gebied van de Kop van de Betuwe. Na de take off  
wordt klimaatbewust handelen van de deelnemende organisaties gemeengoed op regime-niveau.  
Aansturing gebiedsontwikkeling via transitie-arena (zie het bugermeesterboek op 
www.meneerdeleeuw.nl) met actieve beïnvloeding transitie-processen. Hierbij is de gedachte dat 
vernieuwers, dwarsdenkers, friskijkers en relatieve buitenstaanders een grotere 
vernieuwingspotentie hebben dan de partijen die sec een belang hebben. De belanghebbenden in 
de transitie-arena zorgen voor borging resultaten in eigen organisatie. Er wordt gewerkt aan 
bredere basis (triple helix) voor aansturing van projecten en genereren van initiatieven in het 
gebied. 

 
De uitkomsten, nieuwe oplossingen en gedachten die in de transitie-arena zijn opgeborreld 
worden, via co-creatie doorontwikkeld, gefeedbackt, verdiept en opgeschaald in de regionale 
netwerken, alsmede via de lijnen van het stimuleringsprogramma RA. Speciale aandacht gaat uit 
naar de omstandigheden (niches) waaronder de praktijkexperimenten plaatsvinden. Inzicht in die 
omstandigheden is noodzakelijk om de bestaande omstandigheden in de regimes daarnaar te doen 
toegroeien. 

http://www.meneerdeleeuw.nl/




 
Waterschap Rijn en IJssel Doetinchem  
 

Sociale alliantie in Coehoorn Arnhem en opschaling naar 
andere wijken 
 
Waterschap Rijn en IJssel participeert in Expeditie Coehoorn. Deze expeditie loopt vanuit 
een Sociale Alliantie waarvoor de gemeente en Alliander het initiatief hebben genomen en 
versterkt met partijen die het toekomstbestendig maken van de wijk willen ondersteunen, in 
nauw contact met de mensen uit de wijk. Deelnemers in de Alliantie zijn Alliander, de 
gemeente Arnhem, waterschap Rijn en IJssel, Vitens, SITA en Kunstlab Arnhem. De 
mensen uit de wijk nemen zelf het heft in handen om de wijk te verbeteren. Zo was een van 
de eerste stappen de aanleg van een groen parkje, als oase temidden van een stenige wijk. 
Omdat bewoners graag  een waterspeelplaats wilden in het park, heeft het waterschap het 
afkoppelen van een schooldak gestimuleerd. Het regenwater wordt inmiddels op een ludieke 
manier via een waterspuwende slang het park ingevoerd. Het regenwater doet daar nu 
dienst als speelwater, gietwater voor de moestuin en het openbaar groen. Kinderen van de 
school zijn betrokken bij het ontwerp van de waterspeelplaats. De school is nu zo 
enthousiast dat ze zelf graag een rol willen voor het beheer van het park, zo krijgt  “new 
ownership” van de fysieke leefomgeving vorm. Het waterschap ondersteunt nieuwe 
activiteiten in de wijk om water, –in brede zin- zoveel mogelijk betekenis te geven. De 
expeditie drijft op het enthousiasme van de deelnemers en de mensen uit de wijk, waardoor 
de wijk inmiddels een  verscheidenheid aan successen heeft geboekt. Dit loopt uiteen van 
onder andere zichtbaar water in de wijk, energiebesparing, fijnstofpalen, vergroening en 
themawandelingen.  
 

 
De spuwende slang in park Coehoorn 

 
 
Inmiddels heeft het waterschap het initiatief genomen om voor heel Arnhem Noord een quick 
scan stress- en kansentest voor de klimaatthema’s te doorlopen. Vanuit de knelpunten en 
kansen komen kansrijke wijken in beeld om samen met relevante stakeholders - niet in de 
laatste plaats de bewoners en gebruikers zelf- verder te gaan werken aan het 
toekomstbestendig van deze wijken. Zo valt bijvoorbeeld de wijk Presikhaaf op vanwege de 
gecombineerde knelpunten voor grondwateroverlast, waterkwaliteit en hoge gevoeligheid 
voor hitte. Juist in en rond deze wijk zijn de hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) en 



Larenstein gevestigd, evenals de stadsboerderij die graag aan de slag wil met 
vergroeningsprojecten. Dit biedt perspectief om samen aan de slag te gaan de knelpunten 
op innovatieve wijze op te lossen. Gedacht wordt aan bijvoorbeeld het onttrekken van 
warmte uit de vijverpartijen in park Presikhaaf en deze te benutten in omliggende gebouwen. 
Vergroening van de wijk biedt mogelijkheden voor stadslandbouw, minder opwarming nabij 
het winkelcentrum, maar vraagt ook voldoende water ten behoeve van het groen. Het 
omvormen van een kantorengebouw in de wijk naar een appartementencomplex biedt 
mogelijkheden voor nieuwe sanitatievormen en beter benutten van regenwater. 
 
Stedelijke complexiteit 
Waterbeheer in de stad is complex. Ten eerste is het watersysteem zelf complex.  Het goed  
in beeld krijgen van de routes van regenwater, afvalwater en grondwater in stedelijk gebied 
vergt tijd.  Voor het goed modelleren van deze routes  is heel veel goede en actuele  
informatie nodig en een goede samenwerking tussen gemeente en waterschap.  Een heftige 
bui, zoals in Arnhem in juli 2014, helpt om vanuit de praktijk modellen te verbeteren.  Om 
optimaal te kunnen sturen in de transportroutes van water, moeten de hydrologische 
modellen de werkelijkheid zo goed mogelijk benaderen.  Dan kunnen  op het juiste moment 
de beste keuzes worden gemaakt om overlast vanuit kwantiteit of kwaliteit zoveel mogelijk te 
beperkten en de stad echt als een “smart city” te laten functioneren.  
 
Het water vindt altijd zijn weg in stedelijk gebied. Het is van groot belang dat alle partijen, 
met name de bestuurders die gaan over de afvalwaterketen, het watersysteem en de 
openbare ruimte, gezamenlijk  deze weg ook kennen, weten waar ze kunnen en willen sturen 
en gezamenlijk afspraken maken wat ieders verantwoordelijkheid daarin is.  
 
Bestuurlijke lef en vaardigheden, ondersteund door krachtige, meedenkende gemeentelijke, 
burgerlijke en waterschapsorganisaties zijn hierbij nodig. Het “ontschotten” van 
specialistische disciplines en juist het verkennen van kruisbestuivingen tussen techniek, 
openbare en particuliere ruimten in nieuwe samenwerkingsverbanden vraagt om impuls en 
ondersteuning. Via strategische samenwerkingsverbanden ontstaat draagvlak voor 
gezamenlijke oplossingen. Ook dient nationale kennis van duurzame toepassingen op 
gebied van water, groen, architectuur, infrastructuur en energie beter en sneller toegankelijk 
te zijn om  alle betrokken partijen zo goed mogelijk te bedienen en nieuwe kansen en 
toepassingen te benutten.  
 
 
 



 

 

Case Zomerhofkwartier (ZoHo) 
 

 

In Rotterdam Noord liggen twee wijken die de komende jaren worden verduurzaamd. Het 

gaat om de wijken Agniessebuurt en het Zomerhofkwartier (ZoHo). De Agniessebuurt is een 

woonwijk, grotendeels huurwoningen van een woningcorporatie. Het aangrenzende 

Zomerhofkwartier kenmerkt zich vooral door bedrijvigheid, voor een belangrijk deel start-ups 

en creatieve sector. In het Zomerhofkwartier ligt ook het waterplein Benthemplein. 

 

 

 

Afbeelding 1 Ligging Agniessebuurt en Zomerhofkwartier (beeld De Urbanisten) 

 

 

Het is een dynamisch gebied waar veel initiatieven worden gestart, juist door bewoners en 

bedrijfsleven. Veel initiatieven en ontwikkelingen richten zich op duurzaamheid, zowel op 

klimatologisch, sociaal als economisch vlak. Bij de initiatieven wordt bewust ingezet op het 

betrekken van lokale partijen. Voorbeelden hiervan zijn netwerken van lokale bedrijven, inzet 

van vrijwilligers, educatieprojecten of het afnemen van lokale duurzame lunches door de 

bedrijven. 

 

 

Dit deel van Rotterdam Noord is sterk versteend met weinig water en groen. Er is een 

wateroverlastopgave, of met andere woorden een tekort aan waterberging. Ook bestaat de 

wens om het gebied te vergroenen en aantrekkelijker te maken. Een groot deel van de wijk is 

gevoelig voor funderingsproblemen, mede door lage grondwaterstanden. 

Om het gebied bestendiger te maken tegen hevige regenval of droge, warme perioden wordt 

ingezet op adaptieve en duurzame maatregelen. Zo is enkele jaren geleden het waterplein 

Benthemplein aangelegd en recent een ondergrondse waterberging op het Ammersooiseplein. 
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Andere voorbeelden zijn de vergroening van de wijken, aanleg van groene daken en 

stadslandbouw. De komende jaren wordt een groot deel van de riolering in de wijk 

vervangen. 

 

 

ZoHo is een gebied met verschillende opgaven. Ook is het een gebied met vele 

mogelijkheden en kansen. Allereerst is er een opgave en onderhoudsnoodzaak aan de 

verouderde infrastructuur. Ten tweede bestaat er in de wijk een groot en levendig netwerk 

van bewoners, vrijwilligers en bedrijfsleven die er naar streeft de wijk te verbeteren en te 

verduurzamen. Daarbij wordt bewust ingezet op een integrale aanpak en verbinding tussen 

verschillende belangen en thema's (water, groen, samenleving en economie). 

 

 

 

Afbeelding 2 Impressie van het plan “De Regentuin” (beeld De Urbanisten) 

 

 

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard heeft de ambitie om, in 

samenwerking met de gemeente en andere partijen, de wijk te vergroenen en "minder hard" 

te maken. Door de maatregelen zal regenwater worden vastgehouden en geïnfiltreerd in de 

bodem in plaats van af te voeren via het riool. Door te investeren in dit gebied wordt de 

wateroverlastopgave in Rotterdam Noord sterk verkleind. Minder schoon regenwater op het 

riool heeft positief effect op de waterkwaliteit en overlast doordat er minder 

riooloverstortingen zullen plaatsvinden en kan doelmatiger worden gezuiverd. Bovendien 

heeft het verduurzamen van de wijk positieve effecten op de eerder genoemde thema’s en 

opgaven (aantrekkelijkheid, sociaal, economie en milieu).  
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Ruimtedruk en participatie 

Het stedelijke gebied is druk en complex. De benodigde ruimte vinden om maatregelen in te 

passen is al een hele uitdaging. Dan gaat het niet alleen om openbare ruimte zoals straten, 

groenvoorzieningen en parkeerplaatsen, maar ook ondergronds. Om bomen, planten of 

infiltratievoorzieningen toe te voegen, is ruimte in de bodem nodig. In de stad is de 

ondergrond al goed gebruikt: riolering, kabels, leidingen, afvalcontainers, parkeergarages, 

tunnels, etc. Voor de particuliere terreinen van de woningcorporaties geldt dat plannen 

aantrekkelijk moeten zijn voor de bewoners. Volgens hun eigen richtlijnen akkoord moet een 

meerderheid van de bewoners instemmen met het plan. Dit vraagt een goede motivatie en 

participatieproces. Overigens is een goed participatieproces altijd nodig om draagvlak en 

medewerking te krijgen 

 

Financiën  

Om de maatregelen te financieren, moeten de kosten veelal over verschillende partijen en 

programma’s worden verdeeld (zgn stapelen van budgetten). Gemeente en waterschap 

kunnen doorgaans wel tot goede financiële afspraken komen. Wel speelt hier de BTW-

afdracht. Het overheidsgeld kan veel effectiever worden besteed indien onderling geen BTW 

hoeft te worden afgedragen. 

Daarnaast blijkt dat de meeste woningbouwcorporaties weinig (of geen) investeringsruimte 

hebben de komende jaren (financiële debacles en ingrijpen Rijk). Hierdoor worden 

onderhouds- en vervangingsprojecten uitgesteld en ontbreekt een belangrijke aanleiding om 

plannen te starten. 





Contouren van een bid voor agenda stad – bijdrage HDSR 
  
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden is de regionale waterbeheerder voor het 
grootste deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Het beheergebied 
is “Nederland in het klein”: het beheergebied strekt zich uit van de zandgronden op de 
Utrechtse Heuvelrug, de stadsregio Utrecht (met o.a. Utrecht, Nieuwegein, Houten), het 
rivierengebied langs de Lek en de Nederrijn tot de veenweidegebieden rondom Woerden.. 
 
Periode tot ca. 2008: accent op nieuwbouw. 
Het waterschap is intensief betrokken geweest bij de ontwikkeling van nieuw stedelijk 
gebied. Medewerkers van waterschap en gemeente werkten samen aan een nieuw stedelijk 
watersysteem voor de VINEX-wijken Leidsche Rijn, Houten-Zuid en IJsselstein. Schoon en 
voldoende water in deze wijken is een wezenlijke bouwsteen voor het hoogwaardige woon- 
en recreatiemilieu. Samen met gemeente, provincie en marktpartijen heeft het waterschap 
een visie en ambities ontwikkeld voor een nieuw hoogwaardig en duurzaam woongebied in 
Rijnenburg, ten westen van Nieuwegein. Vanwege het instorten van de woningmarkt is deze 
ontwikkeling niet van de grond gekomen. De opgedane kennis is daarentegen 
(inter)nationaal gedeeld en benut. 
 
Periode na ca. 2008: accent op herontwikkeling bestaand stedelijk gebied 
De afgelopen jaren is het waterschap in het stedelijk gebied voornamelijk betrokken bij 
kleinschalige bouwplannen en herontwikkelingsprojecten; vooral in de rol van adviseur en in 
beperkte mate ook als cofinancier. Het doel is om het water in het stedelijk gebied te 
verbeteren, klimaatbestendig in te richten en de beleving te vergroten. 
 
 
Voorbeeld: Impuls Kwaliteitswater in de Stad 
Het waterschap wil de kwaliteit en beleving van water in het stedelijk gebied een impuls 
geven. Naast het realiseren van eigen (meer regionaal georiënteerde) projecten in de stad, 
stelt het bestuur vanaf 2014 jaarlijks een budget van € 300.000  beschikbaar om d.m.v. co-
financiering bij te dragen aan gemeentelijke maatregelen die de kwaliteit van water in 
stedelijk gebied ten goede komen. Het gaat dan om de verbetering van de waterkwaliteit, 
ecologie en beleving voor de bewoners. Het waterschap financiert onder andere de aanleg 
van natuurvriendelijke oevers, voorzieningen om de doorstroming van water te verbeteren en 
het herinrichten van watergangen en poelen in parken. 
 
Een dergelijke impuls biedt ook kansen om innovatieve projecten en burgerinitiatieven een 
podium te geven. Innovatief is bijvoorbeeld het aanleggen van mosselbanken om het water 
in een fortgracht te zuiveren. Een voorbeeld van een burgerinitiatief is om de grachten en 
bruggen te vergroenen en een kademuur in een VINEX wijk ‘te pimpen’ door muurplanten en 
drijvende waterplantenbakken aan te leggen. 
 

jrijke
Typemachine
Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden, Houten

jrijke
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    Bid voor de Agenda Stad



 
 

 
 
 



ANDERE VOORBEELDEN: 
 
Voorbeeld: herontwikkeling Jaarbeursterrein 
Het Jaarbeursterrein aan de westzijde van het Utrechtse stationsgebied wordt herontwikkeld 
met hoge ambities, vooral op de terreinen duurzame energie, leefomgeving en gezondheid. 
Het waterschap is momenteel als adviseur betrokken bij de ontwikkeling van een 
structuurvisie voor het plangebied. Het waterschap brengt voorstellen in om het 
watersysteem te optimaliseren en duurzamer om te gaan met schoon hemelwater. 
 
Voorbeeld: vergroening particuliere tuinen 
Het waterschap participeert in een samenwerking met gemeente Houten en lokale hoveniers 
in het project: ‘tegel eruit, plant erin’. Het doel is om particulieren bewuster te maken van de 
meerwaarde van water en verstening van particuliere tuinen tegen te gaan. Volgens het 
waterschap is een tuinierder koploper in het klimaatbestendig maken van de stad. Hoveniers 
zijn ambassadeurs van dit gedachtegoed in hun advisering aan particulieren. 
 
Voorbeeld: klimaatadaptatie stedelijk gebied 
Het waterschap is medeondertekenaar van de intentieverklaring ruimtelijke adaptatie coalitie 
regio Utrecht en trekker van het gebiedsproces. 
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D’r an!

K A S maakt (nog)  veel  meer mogelijk!
Klimaat Actieve Stedenband Twente
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Almelo Hengelo Enschede

Als KlimaatActieve Stad Twente, kortweg KAS, 
hebben de gemeenten Almelo, Enschede en 
Hengelo, waterschap Vechtstromen en provincie 
Overijssel de krachten gebundeld. De rode draden 
uit de ‘Klimaatagenda:  
weerbaar, welvarend en groen’ hebben we  
als uitgangspunten genomen:
•	 Mitigatie:	maatregelen	die	bijdragen	aan	 

de beperking van de klimaatverandering;
•	 Adaptatie:	maatregelen	om	de	gevolgen	 

van de klimaatverandering te beperken;
•	 Ruimtelijke	kwaliteit:	het	streven	om	de	 

omgeving duurzamer en (be)leefbaarder  
te maken;

•	 De	wateropgave:	meer	ruimte	voor	 
water maken.

 
We waren hiermee deels al veel langer bezig. In de 
steden en op het platteland hebben we gezamenlijk 
oogstrelende projecten gerealiseerd. De stap naar 
de KlimaatActieve Stad vloeit er logisch uit voort. 

Verderop laten we dat zien aan de hand van  
enkele concrete projecten. Het zijn pareltjes,  
die aantonen wat haalbaar en betaalbaar is  
als we samen optrekken.  

Dat wil zeggen: als overheden onderling én  
met andere relevante partijen (bewoners,  
bedrijfsleven, onderwijs- en onderzoeks- 
instellingen). Dan komen we tot initiatieven  
en projecten die uniek en bijzonder zijn.  
Toonaangevend zelfs. Ze veranderen  
problemen in vaak aanstekelijke kansen,  
waarvan iedereen profiteert.

Er staan meer van deze projecten op stapel,  
waarmee we andere gemeenten en regio’s willen 
inspireren. We geven nuchtere en realistische  
impulsen aan de KlimaatActieve Samenleving.  
En er kan nog zo veel meer.

Vandaar ons appèl: doe mee! Ondersteun  
onze projecten, met hun bewezen maatschap-
pelijke, financiële en duurzame meerwaarde.  
D’r an! 

’In Twente houden we van aanpakken. D’r an!’

’Het zijn pareltjes,  
die aantonen wat haalbaar 
en betaalbaar is’
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In Twente gebeurt het

We zijn trots op onze regio en willen haar nóg mooier en aantrekkelijker maken. 

Dus óók klimaat- en energieneutraal maken. Vanuit de houding die we ’D’r an!’ noemen: aanpakken!  

In Twente willen we resultaten. Moet het anders? Dan doen we dat! 
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KAS werkt! aan  
de KlimaatActieve Stad
Verbinding van klimaat met actuele maatschappelijke ontwikkelingen

Zo verbinden we het thema klimaat voortdurend met 
actuele maatschappelijke ontwikkelingen in het ruimte-
lijke, fysieke, economische en sociale domein.

Aan de basis van onze samenwerking staat het veran-
derende klimaat. De gevolgen daarvan zijn steeds vaker 
voelbaar, ook in Twente. Dat vraagt om maatregelen 
die de uitstoot van broeikasgassen terugdringen 
(mitigatie) en de samenleving voorbereiden op hogere 
temperaturen, langere perioden van droogte en meer 
extreme neerslag (adaptatie). En het doet een beroep op 
bewoners, bedrijven en overheden om bij alle activiteiten 
rekening te houden met de klimaatopgave.

Inspireren en enthousiasmeren
KAS is vóór alles een beweging. We willen appelleren, 
motiveren, uitdagen, inspireren en enthousiasmeren. 
Dan kunnen we de potentiële dreiging van het veran-
derende klimaat omzetten in de aansporing om vooral 
anders te kijken, te denken en te werken. Dat opent 
deuren voor nieuwe, soms ongedachte oplossingen  
en toepassingen. Zo sporen we aan tot concrete actie  
die vanuit een breed draagvlak uitvoering geeft aan 
de Klimaatagenda van het Rijk. 

Ontdekkingsreis en experiment
Dit maakt KAS tot een ontdekkingsreis en experiment 
om kennis, kunde, ’best practices’, vernieuwende con-
cepten, producten en netwerken te klinken aan andere 
vormen van werken, denken, organiseren en besturen. 
En om verder te kijken, door vanuit de Klimaatagenda 
actief en innovatief verbinding te zoeken met andere 
relevante thema’s.

Kennis delen en leren
We zijn nu toe aan de volgende stap: we trekken samen 
op bij de uitvoering van een aantal klimaatprojecten. 
Dat betekent kennis delen met, en leren van elkaar.  
In breed verband, door bewoners, bedrijven en instellingen 
nauw te betrekken, zodat ze daadwerkelijk participeren.  

Want de klimaatopgaven overschrijden de randen  
van de stad en zijn te groot voor de overheid alleen. 

Herkenbare rode draad
Hieronder noemen we deze projecten. Ze bieden een 
gevarieerd beeld, maar de rode draad is steeds duidelijk 
herkenbaar: de relatie tussen het klimaat en thema’s 
als ruimtelijke kwaliteit, klimaatmitigatie en -adaptatie 
en, niet te vergeten, water.

Praktische meerwaarden
Bij elk project zoeken we gericht naar praktische  
meerwaarden (we schrijven het welbewust in meer-
voud) voor de directe omgeving. KAS is immers een 
beweging, en beweging betekent reuring. Onze projecten 
leiden tot meer werkgelegenheid, meer ruimtelijke 
kwaliteit, (sociale) veiligheid, leefbaarheid. Met daar-
naast gunstige financiële aspecten. KAS werkt!.  
Onze voorbeeldprojecten laten het zien.

Ambitie: en nu verder!
KAS kenmerkt zich door haar ambitie. Dat gaat vanzelf. 
We constateren steeds opnieuw hoe projecten op het 
snijvlak van klimaat, ruimtelijke kwaliteit en duurzaam-
heid ons én onze partners prikkelen om verder te gaan. 
De successen werken aanstekelijk en brengen volgende 
successen voort. En die dagen uit om door te gaan en 
nog meer knelpunten te veranderen in tot voor kort 
ondenkbaar geachte unieke oplossingen. Dus willen  
we verder, om nog veel meer resultaten te kunnen  
boeken. Twente is er klaar voor. Overheden, bewoners, 
ondernemers, organisaties en onderwijs- en onder-
zoeksinstellingen hebben elkaar al volledig gevonden.  
Het enige wat we nog nodig hebben, is aanvullende 
financiële ruimte vanuit publieke en private hoek.  
Zodat we nog meer kunnen laten zien. En nog meer  
kunnen bieden aan andere gemeenten en regio’s.

Kortom, dit is het moment. D’r an! 

In Twente hebben we veel praktische ervaring opgedaan met projecten om in (en bij)  

de stad de gevolgen van de klimaatverandering te beperken. We gaan steeds uit van  

een technisch en sociaal innovatieve bottom-up aanpak, in nauwe samenwerking met  

bewoners, bedrijven, woningcorporaties, energiebedrijven en kennisinstellingen. 
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Ingrediënten voor voortgaande innovatie en klimaatbewustzijn

Het overzicht van KAS-projecten in dit boekje is uiteraard onvolledig. Er zijn er veel meer. We willen in kort bestek 

laten zien hoe we als KAS-partners nauw optrekken met elkaar en met andere relevante spelers, zoals burgers, 

gebruikers, ondernemers en onderwijs - en onderzoeksinstellingen. Zo delen we de jongste kennis en passen  

deze toe. Daarnaast kijken we samen met alle betrokkenen naar wat nog méér kan. 

KAS creëert een open klimaat voor voortgaande innovatie en 

klimaatbewustzijn. Daaruit ontstaan mogelijkheden die ook elders, 

buiten Twente en zelfs buiten Nederland, vaak op eenvoudige wijze 

kunnen worden toegepast. We zijn graag bereid onze groeiende 

kennis, expertise en ervaring te delen met andere partijen. 

Intussen is de klimaatverandering al volop gaande. De cruciale vraag is hoe we hiermee nu al omgaan.  

Dat is klimaatadaptatie: datgene wat we nu kunnen doen om de gevolgen van de klimaatverandering op  

te vangen. Door bijvoorbeeld te inventariseren waar de effecten van extreme neerslag, hitte en droogte  

het grootst zijn en wie dan het kwetsbaarst zijn. 

Met die kennis kunnen we vanaf vandaag de risico’s van waterschade en hittestress beperken.  

Door meer groen aan te brengen in onze wijken, meer ruimte te maken voor (de opvang van) water  

in de stad en het aantal verharde vierkante meters terug te brengen.

Juist in de stad liggen er veel kansen om bij te dragen aan beperking van de klimaatverandering. Met al haar  

stromen van mensen, energie, voedsel en producten werkt ze mee aan de uitstoot van broeikasgassen. Ze heeft 

daarom een belangrijke taak in het vinden van slimme oplossingen voor transport, consumptie, verwarming  

en koeling. 

Dat vraagt naast andere gebouwen en installaties ook om een andere inrichting van de stad. Watergerichte  

maatregelen wijzen de weg: afkoppeling van hemelwater reduceert het energiegebruik van rioolwaterzuiverings-

installaties, koudewinning is een adequaat (en lucratief!) alternatief voor airconditioning, terwijl groene daken  

en bomen garant staan voor natuurlijke koeling en opname van CO2.

Het stedelijk gebied is een optelsom van vele uiteenlopende functies. De woonomgeving heeft invloed op  

factoren die het welzijn van de bewoners bepalen, zoals volksgezondheid en de mogelijkheden voor recreatie  

en sociale contacten. Bij de ruimtelijke kwaliteit gaat het erom de juiste functies de juiste fysieke plek te geven,  

met de juiste vormgeving en inpassing. 

Als groen daar ligt waar het mensen aantrekt, komen ze naar buiten en ontmoeten ze andere mensen.  

Ze ervaren de leefomgeving als prettig en voelen zich gezonder. Zichtbaar water, aansprekende gebouwen  

en herinrichting hebben een overeenkomstig effect. Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit gaat dan gelijk  

op met de versterking van de sociale en duurzame kwaliteiten van de stad.

 

Kenmerken van de Klimaatactieve Stad

Thema’s

Klimaatmitigatie

Klimaatadaptatie

Ruimtelijke kwaliteit
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Schatgraven in koud water

Oppervlaktewater is een onuitputtelijke en duurzame bron voor koudewinning. Wereldwijd zijn 

er eindeloze toepassingsmogelijkheden voor deze economisch aantrekkelijke techniek, die een 

substantiële beperking van de CO2-uitstoot oplevert. Dat kan zelfs op betrekkelijk kleine schaal, 

zoals almelo laat zien. hier benut de gemeente de Leemslagenplas voor koudewinning.  

een aanstekelijk voorbeeld voor andere gemeenten en een inspirerende internationale business case.

A
lm

elo

Constante watertemperatuur

De Leemslagenplas, aan de westkant van Almelo,  

is van oorsprong een zandwinning van enkele tientallen 

meters diepte. Door de vrijwel constante watertempera-

tuur van 5° C biedt ze gelegenheid voor koudewinning. 

Zo ligt hier een ware schat verborgen, die zich leent 

voor gebruik als bron voor een lokaal koudenetwerk 

dat straks fungeert als uitgekiende koelingsvoorziening 

voor het nabijgelegen ziekenhuis en andere gebouwen 

in de omgeving. Ook het XL Businesspark krijgt een 

aansluiting.

Uitgebreide voordelen

Het gebruik van de koudewinning maakt energie-

verslindende airconditioners overbodig. De voordelen  

gaan nog veel verder: koudewinning is goedkoper, leidt 

tot energiebesparing en tot een drastische reductie van 

de CO2-uitstoot, die tot wel 80% afneemt in vergelijking 

tot de uitstoot door het gebruik van fossiele brandstoffen. 

Bovendien bestaan er kansen voor doorontwikkeling van 

de exploitatietechniek en wellicht voor warmtewinning. 

En dat versterkt de aantrekkingskracht van Almelo voor 

innovatieve en grootschalige bedrijvigheid.

Gemeente als ’ontwikkelaar’

De gemeente Almelo vervult hierbij een vooruitstrevende 

en actieve functie als ’ontwikkelaar’ van duurzame 

energie. Ze verzorgt voor potentiële afnemers de voor-

lichting over de voordelen, inclusief een rekenmodel 

waarmee geïnteresseerden tot een gefundeerde  

investeringsbeslissing kunnen komen. Haar organise-

rende en verbindende rol past in het geheel van haar 

initiatieven op het gebied van duurzame energie.  

Voor de uitvoering verleent ze een concessie aan  

een marktpartij.

Globale perspectieven

Overigens reikt de betekenis veel verder. Globale  

inzet van koudewinning, aan kusten en in rivieren en 

meren, biedt ongekende perspectieven. Dat maakt  

de Leemslagenplas tot nationaal én internationaal 

inspirerende business case. Als innovatief icoon voor 

het gebruik van water als energiebron en als voorbeeld 

voor vele andere Nederlandse en Europese steden die 

op, aan of boven een koude goudbron liggen.

 

Gekoppelde thema’s

Koudewinning, en vooral de uitgebreide toepas-

singsmogelijkheden daarvan, biedt vele kansen voor 

mitigatie. Ze liggen bijna overal voor het oprapen!

→ Thema Innovatie, pagina 13

→ Thema Circulaire economie, pagina 13

Zandwinplas (inter)nationaal icoon voor water als energiebron

’Inspirerend voorbeeld voor andere gemeenten  
in Nederland - en (ver) daarbuiten’
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Optimale oplossingen 
tegen lagere kosten

Bornerbroek: een kleine, hechte gemeenschap onder de rook van almelo, met ruim duizend  

inwoners. Regelmatig heeft het dorp te lijden van wateroverlast, een hoge grondwaterstand  

en rioleringsproblemen. Daaraan komt een einde. Bewoners, gemeente en waterschap slaan  

de handen ineen. Gezamenlijk pakken ze de problemen aan, waarbij ze meteen de leefbaarheid 

van het dorp vergroten. Dát is de KaS-beweging in de praktijk.

A
lm
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Hier moet iets gebeuren

Enkele malen per jaar staat een aantal straten van het 

dorp blank. Het water dringt door tot in de tuinen en 

komt tot de drempels van de woningen. Gecombineerd 

met de hoge grondwaterstand en de onaangename geur 

drukt het iedereen letterlijk met de neus op de feiten: 

hier moet iets gebeuren. Dus gaan de altijd bij hun dorp 

betrokken bewoners, hun verenigingen, de gemeente 

en het waterschap met elkaar in gesprek. Het resultaat: 

een door ieder gedragen plan, met een beschrijving van 

alle denkbare maatregelen om de leefbaarheid en de 

duurzaamheid van dorp en omgeving te vergroten. 

Sfeer voor meer

Zo ontstaat een sfeer waarin méér kan. Waarin het

besef groeit dat alleen een integrale oplossing, waarin 

alle waterstromen én hun onderlinge samenhang in  

beschouwing worden genomen, echt werkt. De tijd 

waarin elke beheerder zich enkel om de ’eigen’ water-

stromen bekommert, ligt achter ons. Gemeente en  

waterschap bezien de stromen van hemel-, afval-, 

grond- en oppervlaktewater dan ook in hun samenhang, 

waaruit onder meer blijkt dat het voor het waterschap 

goedkoper is te investeren in het rioleringssysteem  

van de gemeente. Onderwijl overtuigt een innovatief  

3D-simulatiemodel ook de bewoners. Zij zien hoe ze  

zelf kunnen meewerken, nu en later. Het KlimaatActieve 

Dorp is een feit.

Alles komt samen

Nu grijpen de tandwielen ineen. Als dan toch werk-

zaamheden nodig zijn, waarom niet alles in één keer? 

De verbetering van de riolering en het watersysteem 

creëren een natuurlijk moment om ook andere door  

de bewoners gewenste maatregelen te nemen.  

Met inbreng van alle betrokkenen: het waterschap  

treft voorzieningen om het watersysteem te verbeteren,  

de gemeente past in samenwerking met het waterschap 

de riolering aan, realiseert een dorpsplein en verbetert 

de veiligheid van de rotonde in het hart van het dorp.  

De bewoners dragen bij door de tuinverharding te  

beperken. Zo worden de meest optimale oplossingen 

met de grootste maatschappelijke meerwaarde  

gerealiseerd tegen lagere kosten.

 

Gekoppelde thema’s

De urgentie om wateroverlast te voorkomen  

leidt tot inspirerende voorbeelden van mitigatie.  

En iedereen doet mee!

→ Thema (Burger)participatie, pagina 12

→ Thema Smart Cities, pagina 13
Bornerbroek als KlimaatActieve Dorpsgemeenschap

’KaS in de praktijk: integrale oplossing creëert 
grote maatschappelijke meerwaarde’
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Waterboulevard 
verbindt stad en klimaat

het begint met water. Vanuit het Overijssels kanaal mag het via de Waterboulevard weer  

stromen naar de binnenstad. het krijgt er ruimte en verrijkt aanzien en beleving van zijn omgeving. 

Nieuwe bedrijvigheid ontstaat, net als nieuwe vormen van recreatie. De terugkeer van het water 

vormt bovendien de opmaat voor een veelheid van klimaatactieve en duurzame initiatieven, waar-

onder de winning van warmte en koude uit bodem- en rioolwater. almelo laat zien dat het kan!

A
lm
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Motor voor ruimtelijke ontwikkeling

De Waterboulevard is een nieuwe verbinding tussen  

de gereinigde stadsvijver in de Almelose binnenstad  

en het Overijssels Kanaal. Dat loopt dan door tot in het 

hart van de stad. In een later stadium volgt uitbreiding 

met een nieuwe haven. De inrichting hiervan vindt 

plaats in samenspel met de ruimtelijke ontwikkelingen 

in de omgeving. Zo vormt dit project de voorname eerste 

stap naar een nieuwe binnenstad. Met belangrijke en 

aansprekende effecten op de infrastructuur, werk-

gelegenheid, ruimtelijke kwaliteit, waterbeleving  

en -berging en recreatie.

Vele kansen

De vele kansen die het project genereert, creëren  

ook openingen voor belangrijke en geavanceerde 

klimaatactieve ontwikkelingen. Gemeente en onder-

nemers werken na een positief haalbaarheidsonder-

zoek aan de toepassing van riothermie in de binnenstad. 

Dit leidt tot veelbelovende combinaties voor warmte-

koudeopslag in de bodem en de winning van warmte  

uit het effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallatie. 

De ’blauwe aders’ brengen zo nog veel meer leven; 

duurzaam, klimaatneutraal en energiebesparend. 

Flaneren en genieten

Het nieuwe stadhuis, aan de toekomstige Water- 

boulevard, loopt hierop vooruit. Voor zijn koeling  

maakt het dankbaar gebruik van het water voor zijn  

deuren en onder de grond. Stimulering van leefbaar-

heid, stedelijke vernieuwing, ruimte voor water,  

recreatie en bedrijvigheid gaan hier hand in hand  

met duurzame energie en klimaatactiviteit. Wie hier 

straks flaneert, heeft veel om van te genieten.

 

Gekoppelde thema’s

Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en de bele-

vingswaarde van een binnenstad geeft verreikende 

impulsen aan klimaatactief denken én doen. 

→ Thema Duurzame bouw en energie, pagina 12

→ Thema Circulaire economie, pagina 13

→ Thema Innovatie, pagina 13
Almelo Waterstad: duurzaam en kansrijk

’Klimaatactiviteit gaat hand in hand met  
duurzaamheid, vernieuwing en leefbaarheid’
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We kennen groot gewicht toe aan sociale en technologische innovatie. Van dat laatste komen er steeds meer vernieuwende 

toepassingen, bijvoorbeeld duurzame bronnen van koeling en warmte, terugwinning van grondstoffen, sanitatie, scheiding  

en sturing van waterstromen. We experimenteren met, en leren van, andere dan de geijkte vormen van samenwerking.  

Onder meer door onderzoeksresultaten te delen en die ook van andere partijen te betrekken. Daaraan werken ook bewoners, 

onderzoeksinstellingen en ondernemers mee. Er ontstaan nieuwe werkvormen die tot verrassende uitkomsten leiden.

→  Zie ook gekoppelde projecten op pagina  6   10   14   16   18   22

Duurzame bouw en energie reiken verder dan de klimaatverandering. Ze raken aan het behoud en de verbetering 

van milieu en leefomgeving door toepassing van duurzame materialen en afval(water)systemen, de bewuste keuze 

van een bouwwijze en matiging van lasten. Bij waterprojecten valt te denken aan toepassing van niet-uitlogende 

materialen (geen koper, lood of zink), gescheiden sanitatie voor grondstoffenwinning, energie- en waterneutraal 

bouwen en bouwen met gevoel voor de toekomstige gebruiker en zijn omgeving.

→  Zie ook gekoppelde projecten op pagina  10   16   22

We kijken verder naar de kansen voor een circulaire economie die hergebruik van producten en grondstoffen en het 

voorkomen van afval stimuleert. Naast de biologische kringloop, waarin reststoffen terugkeren in de natuur, neemt 

de technische kringloop vastere vormen aan. Daarin zijn producten ontworpen voor hergebruik. De economische 

waarde blijft vrijwel behouden: afval wordt grondstof. Afvalwater wordt bron van grondstoffen, energie en schoon 

water. Oppervlakte- en rioolwater worden meer en meer benut als lokale duurzame bronnen van warmte en koude.

→  Zie ook gekoppelde projecten op pagina  6   10   

Een succesvolle aanpak van de klimaatopgaven staat of valt met de actieve deelname van alle betrokken partijen: 

bewoners, gebruikers, overheid, onderwijs, onderzoek, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties en  

instellingen. Het komt erop aan hen nauw te betrekken, zodat ze actief meedenken over en meewerken aan  

projecten voor onderhoud en verbetering van hun eigen leefomgeving. In zo’n samenleving wordt het vanzelf-

sprekend samen maatschappelijke initiatieven op te starten en uit te voeren.

→  Zie ook gekoppelde projecten op pagina  8   14   20

De KAS-stromen bevorderen de groei naar ’smart cities’ waarin informatietechnologie, communicatie, transport, 

energie en water op steeds vernieuwende manieren bijdragen aan leven en leren, wonen en werken, maken en mee-

beslissen. Actuele voorbeelden hiervan zijn slimme energiemeters, gedeelde mobiliteit en ’open data.’ In het kader van 

KAS noemen we verder de uitwisseling van real time informatie over water met bewoners en bedrijven. De benutting 

van hun kennis en waarnemingen voor de verbetering van de leefomgeving zijn eveneens voorbeelden van ’smart cities.’

→  Zie ook gekoppelde projecten op pagina  8   18   

Innovatie

Thema’s

Duurzame bouw en energie Circulaire economie

(Burger)participatie Smart Cities

13
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Van knelpunt naar 
aanstekelijke meerwaarde

De Stadsbeek is een nieuwe beek van tien km dwars door enschede. Straks, na voltooiing, is ze de 

drager van de aanpak van wateroverlast in de hele stad. en daardoor van stedelijke vernieuwing, 

leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. Samen met bewoners, partners en het waterschap vindt  

de gemeente doeltreffende oplossingen voor meer dan de waterproblemen. enschede verandert 

een knelpunt in een oogstrelende meerwaarde. 

Stadsbeek voor en door Enschede 

’Scheiding van afval- en hemelwater jaagt  
kwaliteit en leefbaarheid aan’

Voor Na

Wateroverlast en woonongemak

De klimaatverandering laat zich op verschillende  

momenten al gelden. Bij extreme regenval spoelt  

rioolwater de straten in. Soms loopt het zelfs de 

woningen in. Onder vele huizen staat het grondwater 

hoog. Op diverse plekken spelen woonongemakken en 

gezondheidsproblemen. De Stadsbeek creëert ruimte 

voor water, vermindert de overlast tijdens momenten 

van piekbelasting en vlakt de grondwaterstanden af.  

Ze scheidt schoon hemelwater van afvalwater en werkt 

als aanjager van ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid.

Vanzelfsprekend moment

Uiteraard vereist de aanleg van de beek de nodige  

werkzaamheden. Die worden benut om meteen ook de 

leefbaarheid, (verkeers)veiligheid en bereikbaarheid 

van de omgeving te verbeteren. In het project Stadsbeek 

komen aldus verschillende lijnen samen: de wensen van 

de bewoners én de technische oplossing voor de knel-

punten. De ervaring die hiermee allereerst in de wijken 

Pathmos en Stadsveld wordt opgedaan, komt later van 

pas bij de realisatie van andere deeltrajecten. 

Iedereen doet mee

En iedereen doet mee. Het ontwerp van de Stadsbeek krijgt 

vorm als coproductie van alle betrokkenen: bewoners, 

bedrijfsleven, studenten van de Universiteit Twente en 

Saxion Hogeschool, gemeente, corporaties en waterschap. 

Tegelijkertijd worden aanvullende mogelijkheden voor 

verduurzaming van de bebouwing bekeken. Te denken 

valt aan de aanleg van groene daken en zonnepanelen, 

woningisolatie en de afkoppeling van verhard oppervlak.

Haalbaar en betaalbaar

Met de Stadsbeek sorteert Enschede voor op de  

toenemende gevolgen van de klimaatverandering.  

De nieuwe waterloop biedt een adequaat antwoord  

op het steeds grilliger klimaat en toekomstige water-

problemen. Het aanhaken bij herstructureringsprojecten 

in de wijken reduceert de kosten van aanleg van de beek 

én de vernieuwing, verfraaiing en verbetering van de 

leefomgeving. Haalbaar en betaalbaar. KAS werkt!

 

Gekoppelde thema’s

Eén oplossing voor veel problemen, met ruime 

inbreng van omwonenden en andere belang-

hebbenden. Haalbaar én betaalbaar! 

→ Thema (Burger)participatie, pagina 12

→ Thema Innovatie, pagina 13
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’Interactieve en integrale aanpak maakt  
verouderde wijk tot paradepaardje’

Van problemen naar kansen

Het is zo’n wijk waar problemen zich in kansen laten 

veranderen. De woningen zijn er klein en onvoldoende 

comfortabel. En de bevolking vergrijst, terwijl de bevol-

kingskrimp voor de deur staat. Een volgende opgave is  

de zone onder de hoogspanningsmast die braak moet 

blijven liggen. Knelpunten te over, terwijl het de gemeente 

ontbreekt aan voldoende middelen om de bestaande 

openbare ruimte te beheren en te onderhouden. Toch 

transformeren juist hier knelpunten in kansen. Want in 

dit gebied kunnen nieuwe woningen worden gebouwd. 

Grondgebonden, met uitstekende isolatie, passieve 

zonne-energie, duurzame materialen, waterbesparende 

technieken, scheiding van waterstromen en hergebruik 

van water in de omgeving. Door een deel van de openbare 

ruimte op te nemen in de private tuinen, kan de gemeente 

meer faciliteren en de kosten betaalbaar houden. 

Toonbeeld van samenwerking

In de komende jaren verandert Oost-Boswinkel in  

een totaal andere wijk. Dat is vooral te danken aan  

het streven om ieders creativiteit en kennis optimaal  

te benutten. Bewonerscommissie, (toekomstige)  

bewoners, marktpartijen, stakeholders, woning- 

corporatie en gemeente hebben samen het steden-

bouwkundig plan gemaakt. Een ontwerpfestival  

bracht op interactieve wijze een schetsontwerp tot 

stand. Een aansprekend voorbeeld van samenwerking!

Iedereen profiteert

Door de bebouwing in noordelijke richting op te schuiven, 

verbindt de hoogspanningszone aan de zuidkant van de

wijk straks Zweringbeekpark en Cromhofpark met 

elkaar. Deze strook leent zich voor tal van bestemmingen.

Het schetsontwerp toont fruitbomen, een fietspad, 

wandelpaden, een speeleiland, een zonnepanelenveld 

en een slingerende beek, met aan weerskanten een 

brede overloopstrook. Oost-Boswinkel krijgt zo een  

fraai park om zich heen, dat dient als ontmoetings-  

en activiteitenplaats. Het versterkt welzijn en  

beleefbaarheid. Zo heeft iedereen er baat bij:  

bewoners, gemeente, klimaat en water. 

Gekoppelde thema’s

Nieuwe kansen voor een verouderde wijk.  

Ruimtelijke kwaliteit, mitigatie en adaptatie  

gaan hand in hand.

→ Thema Duurzame bouw en energie, pagina 12

→ Thema (Burger)participatie, pagina 12

→ Thema Innovatie, pagina 13

Oost-Boswinkel als proeftuin

Oost-Boswinkel. Nu nog een vergrijzende enschedese wijk met verouderde duplexwoningen  

in een hoogspanningszone. Straks een parkachtige omgeving met comfortabele grondgebonden 

energiezuinige woningen. Met ruimte voor recreatie, water, natuur en duurzame energie- 

opwekking. Dankzij de inspirerende samenwerking van bewoners, corporatie, gemeente  

en waterschap. een ware proeftuin voor KaS.

Enschedese wijk wordt KAS-proof
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Ondergelopen straten en tunnels

Meermalen per jaar leidt extreme regenval in  

Hengelo tot ondergelopen straten en spoortunnels.  

Op zo’n moment raakt de verkeerscirculatie in de  

knel, komt de bereikbaarheid in het geding en kan 

maatschappelijke en financiële schade ontstaan.  

De juiste informatie, op het juiste moment, is dan  

een voorwaarde voor adequaat handelen. 

Bewoners zien wat nodig is

Modelberekeningen verschaffen wel veel gegevens, 

maar de praktijk houdt zich zelden aan de berekende 

theorie. De gegevens van omwonenden en ooggetuigen 

winnen hierdoor aan relevantie. Zij staan erbij, zij zien wat

speelt en nodig is. Via de app geven ze hun bevindingen 

en foto’s straks in real time door aan de gemeente.  

Ze dragen actief bij aan de verbetering van hun  

leefomgeving en de strijd tegen wateroverlast.

Nadruk op verbinden

Zo ligt het accent steeds op verbinden. Ook bij de  

aanpak van overlastlocaties. In de komende tien jaar 

neemt de gemeente er jaarlijks gemiddeld vier onder 

handen. Ze combineert de aanleg van een klimaat-

robuuste inrichting bijvoorbeeld met verbetering van  

de verkeersveiligheid of de kwaliteit van het groen.  

Koppeling met ruimtelijke kwaliteit, mobiliteit en  

leefbaarheid brengt steeds meerwaarde.  

En door het gebruik van wateroverlastlandschaps-

kaarten is de communicatie met andere gemeentelijke 

disciplines snel gevonden.

Zoeken naar samenspel

Bij herinrichtingsprojecten om de klimaatverandering  

te kunnen opvangen, staat verbinden eveneens hoog 

op de agenda. De gemeente zoekt weloverwogen het 

samenspel met de bewoners. Ze legt uit welke maat-

regelen ze neemt en stimuleert de bewoners om bij  

te dragen aan zowel adaptatie als mitigatie. De water-

berging in een plantsoen krijgt dan ondersteuning  

door de verwijdering van tegels uit tuinen, afkoppeling 

en andere maatregelen. Eén plus één is meer dan twee.

 

Gekoppelde thema’s

Soms liggen de mogelijkheden om bewoners  

te betrekken bij adaptatie en verbetering van de 

leefomgeving letterlijk binnen handbereik. 

→ Thema Innovatie, pagina 13

→ Thema Smart Cities, pagina 13

app tegen wateroverlast

Inwoners van hengelo kunnen binnenkort een app downloaden om beeldinformatie en  

feiten over wateroverlast door te geven. Zo betrekt de gemeente hen actief bij het vinden  

van oplossingen. Zij krijgt dan actuele informatie, terwijl het waterbewustzijn van de  

hengeloërs toeneemt. In de strijd tegen de overlast legt de gemeente steeds dwars- 

verbanden met andere sectoren.

Water voor (be)leefbaarheid Hengelo

’De juiste informatie, op het juiste moment,  
is een voorwaarde voor adequaat handelen’

’Verbinden: één plus één  
is meer dan twee’
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Op veel plaatsen zijn de beken teruggekeerd in het 

stadsbeeld. Hun water is weer schoon en brengt leven, 

beleving en onthaasting. De gemeente wil nu de laatste 

schakels herstellen en verbindt ze nadrukkelijk met  

hun omgeving.

Pauzelandschap

Net als in andere gemeenten, liggen aan de invals-

wegen terreinen geruime tijd braak. De crisis heeft 

een streep gehaald door woningbouw en andere plan-

nen. Het herstel van de Berflobeek brengt bewoners, 

gemeente en provincie bijeen om een ’pauzelandschap’ 

te ontwikkelen. Dat kan een park zijn, een speelplek of 

een locatie voor stadslandbouw. Aansprekende tijdelijke 

bestemmingen, in afwachting van andere tijden.

Allianties en initiatieven

Ook de Drienerbeek leidt tot verrassende allianties  

en initiatieven. Saneren en opknappen is enkel haal-

baar als iedereen meewerkt. De bewoners kunnen 

actief hun steentje bijdragen - en dat doen ze ook.  

Ze komen enthousiast met ideeën voor het ontwerp en 

voor een waterspeelplaats. Mede door hun betrokken-

heid verandert een rommelige sloot in een vriendelijk  

kabbelende beek met natuurvriendelijke oevers en 

ruimte voor waterberging en recreatie.

Ruimtelijke kwaliteit

De Hesbeek krijgt een rol om de waterkwaliteit van  

de bergingsvijvers in de wijk Hasseler Es te verbeteren. 

Ze zorgt voor doorstroming en de aanvoer van vers  

water en zuurstof. Dat vereist wel herinrichting van 

beek en vijvers. Wijkraad en aanwonenden werken  

gedreven mee: hun leefomgeving knapt er van op en  

de waarde van hun woningen stijgt.

Visitekaartje voor meer

De teruggekeerde Elsbeek is een prachtig visitekaartje 

voor ontwikkelaars en corporaties. Hier wonen betekent 

uitzicht op een mooie beek, die bovendien (hemel)water 

bergt. 

 

Gekoppelde thema’s

Terugkeer van verborgen beken geeft water ruimte, 

versterkt de ruimtelijke kwaliteit van de stedelijke 

omgeving en spoort omwonenden aan tot meedoen. 

→ Thema (Burger)participatie, pagina 12

Beekwater mag weer stromen

hengelo dankt zijn ontstaan aan het samenstromen van drie beken. Lang bepaalde de groei  

van industrie en stad wat er met de oevers van deze en andere beken gebeurde. Vaak werden  

ze overkluisd of verdwenen geheel. Nu gaat het andersom: beekherstel dient als impuls voor  

de herinrichting van oevers en aanliggend gebied. Bewoners en andere partijen werken van 

harte mee. Duurzaamheid, klimaatbestendigheid, ruimtelijke kwaliteit én enthousiasme gaan 

hand in hand.

Herstel voedt ruimtelijke ontwikkelingen

’Schoon beekwater brengt leven,  
beleving en onthaasting’
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Stedenband

Zorginstelling

De victorie begint in Almelo. Hier heeft een zorg- 

instelling met steun van de gemeente een groen dak 

gekregen. Bewoners kunnen er recreëren en zijn er  

blij mee. De gemeente heeft haar kennis en ervaring  

gedeeld met Hengelo, dat nu eveneens een stimule-

ringsregeling kent. Enschede onderzoekt de mogelijk-

heden hiertoe.

Stadhuis

Het nieuwe stadhuis van Almelo heeft eveneens  

een duurzaam en klimaatbestendig groen dak.  

Dat fungeert als buitenruimte voor de medewerkers 

en als waterberging. Het geeft omwonenden een groen 

uitzicht en camoufleert de parkeeretage. Er zijn al  

plannen om er bijenkasten te plaatsen om de achteruit-

gang van de bijenpopulatie in de regio te beperken.

Kantoorgebouw

De gemeente Hengelo heeft haar nieuwe kantoor  

bij het milieupark een groen dak gegeven. Dat heeft  

verschillende particulieren warm gemaakt. Zij hebben 

een subsidieaanvraag ingediend om volgend jaar  

eveneens een groen dak te realiseren.

Winkelcentrum

Op een nieuw winkelcentrum in Enschede-Oost  

hebben private partijen een groendak aangelegd. Dit 

lost een waterprobleem op en heeft als ander voordeel 

dat ’s zomers de temperaturen in de winkels niet  

te hoog oplopen.

Woningen

Een volgende fase begint in Enschede, waar een woon-

corporatie bij wijze van pilotproject elf woningen heeft

bedekt met ’Ecopannen.’ Deze bestaan uit een kunstofbak 

met een substraatlaag en sedumvegetatie en kunnen  

speciaal op schuine daken worden gelegd. Dat maakt deze 

pannen tot alternatief voor de traditionele betondakpan. 

Positieve effecten voor iedereen

Zowel de gebruiker/bewoner van een gebouw als  

de omliggende stedelijke omgeving profiteren van de 

aanleg van groene daken. Ze hebben positieve effec-

ten op water, energie, biodiversiteit, milieu, beleving 

en comfort. We noemen de top vijf. Een groen dak:

 → Vangt regenwater op en voert het langzaam af.  

  Dit ontlast het riool tijdens een zware regenbui.

 →  Houdt ’s zomers de warmte buiten en

  brengt verkoeling door verdamping van water.

→  Trekt insecten en vogels aan en brengt zo meer  

  groen en meer leven in de stad (biodiversiteit).

→  Heeft een positief effect op de uitstraling van  

  de omgeving en de gezondheid van mensen.

→  Legt fijnstof vast en neemt CO2 op.

Stadsdaken 
verschieten van kleur

Traditioneel hebben de oude Twentse boerenerven een oranje pannendak. In het stedelijk gebied  

wint nu het groene dak steeds meer terrein. Dat kan overal toepassing vinden en heeft geen 

ruimte nodig. De gemeenten van de Stedenband Twente stimuleren de opmars met een financiële 

bijdrage. een enschedese woningcorporatie experimenteert met ’ecopannen’ die speciaal  

geschikt zijn voor schuine daken. het Twentse dak verschiet langzaam maar zeker van kleur.  

het werkt aanstekelijk: goed voorbeeld doet volgen. 

Twentse daken doen groene zaken
Gekoppelde thema’s

Klimaatadaptatie ’top down’: dakpannen vangen  

hemelwater op en fungeren als berging en natuurlijke 

koeling. En de stad krijgt een natuurlijker aanzien.

→ Thema Duurzame bouw en energie, pagina 12

→ Thema Innovatie, pagina 13
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