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DESIGNERS EFFENEN DE WEG OM WATER
EN BODEM LEIDEND TE LATEN ZIJN IN
ONZE RUIMTELIJKE OPGAVEN
BrabantAdvies organiseerde met ‘De Stem van Water’ in de Dutch Design Week
een inspiratiesessie voor beleidsmakers, ondernemers en politiek.
Wie water en bodem sturend wil laten zijn bij de
inrichting van de leefomgeving, krijgt een stevige
ruimtelijke puzzel voor de kiezen. Om het debat hierover verder te brengen, ontstond bij BrabantAdvies
de gedachte hier niet alleen de gebruikelijke partijen
bij te betrekken, maar ook een beroep te doen op de
kracht van de designwereld. “Beleidsmakers denken
vanuit bekende oplossingen, ontwerpers gaan juist op
zoek naar de relevante vragen in plaats van direct het
antwoord te willen hebben”, aldus Floris Alkemade, lid
van de Provinciale Raad voor de Leefomgeving.

Twee designers laten deze middag hun duidelijke
stem horen. Chiara Treglia licht haar ‘Stem van
water Toolkit’ toe, Rocco Verdult geeft uitleg bij zijn
‘WATisER?’ Playmobil-installaties. Ecoloog en filosoof
Li An Phoa voorziet de groep gedurende de hele
sessie van haar scherpe commentaar. Ze brengt het
thema meteen dichtbij met haar vraag: wie woont er
in het stroomgebied van de Maas, Aa en Dommel?
Vrijwel alle handen gaan omhoog.

Om dat allemaal in goede banen te leiden, was er op
24 oktober, niet toevallig midden in de Dutch Design
Week, een inspiratiesessie op de Embassy of Water.
Pieter van Geel (voorzitter Provinciale Raad voor
de Leefomgeving) leidde het gesprek. “Ja, bodem en
water moeten leidend zijn, maar hoe absoluut is die
stelling?”, zo legde hij het publiek aan het begin van
de sessie prikkelend voor. “In hoeverre laten we de
stem van water doorklinken bij onze plannen? En wat
kan technologie daar nog aan toevoegen? Om die
vragen te kunnen beantwoorden, hebben we verbeelding nodig. Mensen die buiten de kaders denken.
Designers om de bestuurders op het goede spoor te
zetten.”
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WATER EN BODEM VOOROP

Directeur Ivka Orbon van BrabantAdvies vat de uitdaging aan het begin van het gesprek al samen: “Om
de ruimtelijke puzzel te kunnen leggen, moet de complete omgevingskwaliteit onze focus zijn. Functionele
waarden, belevingswaarden én toekomstwaarden
spelen daarbij allemaal een rol. De toekomstwaarden
komen vaak nog onvoldoende uit de verf. Als we de
effecten van klimaatverandering willen betrekken,
zullen we ruimte moeten geven aan een gezond en
robuust bodem- en watersysteem. Als BrabantAdvies
verkennen we de vraag wat dat betekent voor de
ruimtelijke opgaven. Wat betekent het als bodem en
water leidend zijn voor onze woningbouwplannen?
Hoe benutten we daarbij economische, sociale en
maatschappelijke waarden? We zijn blij dat deze
designers daarover met ons mee willen denken.”

Iedereen - beleidsmaker of ontwerper - blijkt overduidelijk doordrongen van de ernst van de situatie.
Waar nu al sprake is van extreme buien en lange
periodes van droogte door klimaatverandering, zullen
overstromingsgevaar en bodemdaling in de nabije
toekomst alleen nog maar meer effect hebben op de
ruimtelijke inrichting. “Niet elke ontwikkeling zal meer
op elke plek mogelijk zijn”, benadrukt Van Geel. “Willen
we een veilige én kwalitatief aantrekkelijke leefomgeving behouden en realiseren, dan zullen we bodem
en water voorop moeten stellen in onze ruimtelijke
keuzes. Deze zullen op alle niveaus een plek dienen
te krijgen: van de nationale ruimtelijke agenda tot de
regionale aanpak en in het gedrag van de inwoner.”

“

Het begint allemaal met nieuwe vragen, zoals
Alkemade aangaf: “Natuurlijk moeten de antwoorden
uiteindelijk wel komen, maar ontwerpers kunnen aan
het begin van het traject juist met hun vragen voor
een essentiële doorbraak zorgen.” Anouk van der
Poll, curator van The Embassy of Water, kan dat direct
beamen: “We zijn als Nederlanders altijd heel goed in
het vinden van oplossingen in ons brein. Dat geldt nu
ook, bij onze opgaven rond water en bodem. Maar
als we weer onze toevlucht nemen tot technische
oplossingen, lopen we gegarandeerd ook weer tegen
nieuwe problemen aan. We moeten van het hoofd
naar het hart. Communiceren met water en bodem.
Luisteren naar de stem van water.”

We zien droogte en we zien overlast van
water. Wat is er misgegaan? Hebben onze
voorouders een verkeerde inschatting
gemaakt? Wat deden we zelf verkeerd?
We dachten het natuurlijke systeem naar
onze hand te kunnen zetten via techniek.
En inderdaad: technologie heeft ons veel
gebracht en kan ons nog steeds helpen,
maar de langetermijneffecten hadden
we nooit scherp. Steeds weer kwamen er
verrassingen, bijvoorbeeld rond grondwaterstand. Inmiddels is het besef ingedaald
dat we niet ongestraft de natuur kunnen
beheersen.”
Pieter van Geel

Van der Poll blijkt daarmee meteen een van de heikelste punten van de sessie te pakken te hebben: in
hoeverre kunnen we onze problemen van waterbeheersing met technologie blijven oplossen? Wordt
het niet tijd om bodem en water zelf aan het stuur te
zetten? Hoe organiseer je zoiets? Het is makkelijker
gezegd dan gedaan.
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TOOLKIT

vrachtwagen die waterputten aflevert in de wijk
en stratenmakers die stoeptegels vervangen door
drainagetegels. “De stem van water is nog veel te veel
een stem vol jargon en ambtenarentaal”, zo licht hij
zijn werk toe. “We moeten het naar de keukentafel
brengen. Deze tien Playmobil-installaties maken de
stem van water begrijpelijk voor iedereen. Maar ik
nodig ook iedereen uit om vooral je eigen voorbeeld
toe te voegen en zo met elkaar en met het water in
gesprek te gaan.”

Designer Chiara Treglia ontwierp de toolkit Stem
van Water zodat woningcorporaties en project
ontwikkelaars water als belangrijke factor kunnen
betrekken bij het bouwen van nieuwe woningen. “Het
is een interactieve ervaring die bouwbedrijven helpt
om het perspectief van water in hun dagelijks werk
scherp te hebben”, zo geeft ze aan tijdens haar rondleiding tussen de zes stappen van haar toolkit. “Met
die toolkit kunnen woningcorporaties, ontwikkelaars,
ontwerpers en stemmen van water samen de eerste
stappen zetten richting regeneratieve stedelijke ontwikkeling. Ons huidige systeem is erop gericht water
te gebruiken en vies weg te spoelen. Regeneratief
waterontwerp zorgt er juist voor dat nieuwe
woningen water na gebruik vitaler teruggeven aan de
natuur. Daarvoor is een verandering van denken én
handelen nodig.”

Li An Phoa reageert enthousiast. “Er gebeurt al heel
veel, maar is het zichtbaar? Nee. Mooi dus deze
oplossing van Rocco. Hij zet water heel centraal en
laat dat tot ons doordringen. We moeten er letterlijk
gevoel bij krijgen. Als we het zouden voelen als ons
eigen lichaam, dan wordt die drang om het beter te
maken vanzelf sterker.”

Ontwerper Rocco Verdult inspireert de aanwezigen
vervolgens met zijn tien Playmobil-installaties,
bedoeld om beleidsmakers op ideeën te brengen
die elders hun nut al hebben bewezen. Hij bouwde
daarvoor met zijn speelgoedpoppetjes scènes na uit
het dagelijks leven, zoals het voorbeeld uit Gelderland
waar skippyballen uitgedeeld zijn om duikers mee
te blokkeren om het water vast te houden. Of een
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Met elke nieuwe interactie tijdens de inspiratiesessie
wordt duidelijker dat de opgave niet gering is. Van
belang is om ‘vanaf het begin’ duidelijk te krijgen wat
de uitdagingen zijn. Jansen: “Als bodem en water
echt leidend zijn, dan is 80% van de Brabantse zoek
gebieden ongeschikt voor bebouwing.” Ook de infrastructuur moet dan anders, benadrukt Alkemade.
“Het is dus nu een enorm logisch moment voor
een totaal andere bouwcultuur. Als dít nog niet
het moment is om fundamenteel te veranderen,
wanneer dan wel? Want realiseer je dat het niet
alleen gaat om een water- en bodemvraagstuk,
maar ook om woningen en voedselproductie. Wat
we vanuit eerdere logica vanzelfsprekend vonden,
zit ons nu dwars. Bodem en water is een fantastisch
uitgangspunt, maar het mag niet zo zijn dat we
zeggen: bodem en water is leidend, tenzij het lastig
is. Neem je verantwoordelijkheid, ook als het moeilijk
is. Want daar waar het moeilijk is, schuilen de echte
oplossingen”.

KLIMAATONDERLEGGER
Landschapsarchitect Thomas Jansen, ontwerper van
de ‘Klimaatonderlegger van Brabant’, pakt de handschoen direct op. Zijn levensgrote landkaart laat zien
waar in Brabant de ondergrond van zand, klei en veen
zit. Beekdalen en natuurgebieden zijn ingetekend,
net als bestaande bebouwing en infrastructuur. Met
kleuren is aangegeven welke gebieden klimatologisch
problematisch zijn. Rood zijn bijvoorbeeld de gebieden met extreme verdroging en bodemdaling, en
blauw de gebieden die onderlopen bij piekbuien.
“Samen hebben we een ambitie, maar je loopt daarbij
soms ook tegen je eigen hindernissen aan. De kunst
is dan om jezelf even te parkeren en dan door te
vragen. Dan kom je erachter wat de prioritering
achter elke redenering is. Je kijkt naar de consequenties en baseert daarop je keuzes. Zo kun je risico’s en
kansen managen. Welke aanpassingen zijn nodig om
toch te kunnen bouwen op plekken waar extra rekening moet worden gehouden met water en bodem?
Het is de kunst van de creativiteit.”

“

Het begint met bewustwording en inspiratie, maar let op de Wet van de afnemende
ambitie. We moeten voorkomen dat onze
ambitie achteruitholt zodra we in onze
eigen organisaties tegen alle beperkingen
aanlopen. Het is ook zaak om ruimte voor
andere aanpakken in onze institutionele
wereld te creëren. We moeten ook in onze
organisaties durven transformeren”.
Ivka Orbon

Dat het ingewikkeld is, dat weet Ernest de Groot,
lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Aa
en Maas, maar al te goed. Toch zegt hij zelf niet te
schrikken van de kaart. “Deze weergave maakt voor
veel mensen duidelijk waar we tegenaan lopen als we
water en bodem willen koesteren. Je zou ‘m eigenlijk
in 3d moeten printen, dat maakt het allemaal nog
inzichtelijker.” Ook de medewerkers van het waterschap zullen zich moeten aanpassen, zegt hij. “Onze
mensen vinden het een lastige kaart, want ze hebben
hun oplossingen altijd in pijpen en buizen gezocht.
De vraag is nu vooral hoe we de juiste kennis aan de
juiste tafels weten te krijgen.”

“

Wie kijkt naar de kaart van Brabant ziet
enerzijds wateroverlast en anderzijds
droogte. En daartussenin de verlossing:
de beekdalen. In het oosten zijn ze heel
lang en mooi, maar meer naar het westen
worden ze korter en droger. We moeten
die beekdalen koesteren. Elk beekdal heeft
een eigen kleur, een eigen lokale culturele
identiteit. De Brabantse cultuur hangt
samen met de aard van de beekdalen.”
Thomas Jansen
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Peter van der Haar van gemeente Meierijstad toont
zich eveneens blij met de Klimaatonderlegger. “Wij
hebben woningbouwlocaties in Schijndel-West
en Sint-Oedenrode-Noord. We zijn al heel secuur
door weg te blijven bij klimaatregulerende bodems,
maar op basis van deze kaart moeten we de hele
aanwijzingsprocedure misschien wel ter discussie
stellen. Sterker nog, met de kennis van nu is het voor
elke gemeente raadzaam de systematiek van het aanwijzen van Wvg-gebieden opnieuw tegen het licht te
houden om, zoals de Omgevingswet aanreikt, in 2050
veilig en gezond uit te komen. ‘Zonder water geen
later’, zoals de adviescommissie Droogte onlangs
concludeerde; dit vraagt dus veel van ons.”

NET JUDO
De beekdalen zijn essentieel, laat Jansen duidelijk
blijken. “We hebben snelwegen gebouwd die dwars
over de beekdalen heenlopen. Dat heeft niet altijd
goed uitgepakt, maar we kunnen de fouten uit het
verleden ombuigen in een kans. Je ziet dat bijvoorbeeld in Wijkevoort, aan de westkant van Tilburg, bij
Gilze. Met het beter begeleiden van het water dat
vanuit het talud naar beneden stroomt, creëren we
een regenton voor de regio en kunnen we de beekdalen met vertraging blijven vullen. Dus slim inspelen
op de mismatch van vroeger en zo draaien naar
het goede. Het is net judo: aanhaken, meeveren en
ombuigen.”

Wat die extra inspanning voor de praktijk van
bouwend Nederland zou betekenen, daar heeft
Sander Uijl van baggerbedrijf Koninklijke Smals al
over nagedacht. “Het is ons vak om te denken vanuit
bodem en water. De crux is functies te stapelen en
dat kan ook. Ouderwetse zandwinning, dat kan niet
meer. Maar met nieuwe bouwmaterialen kunnen
we onze bijdrage leveren aan waterveiligheid,
waterberging, energieopwekking en diverse andere
opgaves. Neem Oss-West, een laaggelegen gebied
met een geplande bouwfunctie. Je kunt daar met
ruimte voor water ook mogelijkheden voor recreatie
creëren; zandwinning kan dan een motor zijn.”
Voor burgemeester Wobine Buijs-Glaudemans van
Oss is dat inderdaad een van de mogelijke oplossings
richtingen. “De stem van water gaat voor mij over
goed gebruik van ruimte. Maar ook het sociale
systeem van mensen is relevant. Meer bouwen
in binnensteden lijkt nu de taak die ons opgelegd
wordt. Maar om de stad leefbaar te houden, wil je
mensen niet ophokken. Er is dus spanning tussen de
verstedelijkingswens en de ruimte die er is, zeker als
we rekenschap geven van bodem en water. Hoeveel
ruimte is er om functies te stapelen, op elkaar of
naast elkaar, zonder dat er een Randstad in de
achtertuin verrijst?”

Gedeputeerde Erik Ronnes kan zich daarin vinden, al
lijkt hij niet direct Alkemades rigoreuze lijn te volgen.
“Als je bij de Maas bent opgegroeid, weet je dat die
rivier soms buiten de oevers kan treden. Maar er is nu
meer aan de hand; we worden dichter met de neus
op de feiten gedrukt. Ik heb geen waardeoordeel
over de keuzes van destijds, maar weet wel dat het
nu tijd is om te schakelen. Het besef en de urgentie
zijn er, net als de mogelijke oplossingen. Techniek blijft
daarbij nodig, maar we moeten ook de natuur en de
lokale cultuur respecteren.”
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PAPPEN EN NATHOUDEN
Li An Phoa ziet aan het slot van de sessie drie
oplossingsrichtingen. “Ten eerste de toepassing in
de praktijk: het proces van vertragen, verspreiden en
vasthouden van water. Als de sponswerking van de
bodem weer goed funcioneert, kan dat al veel opleveren. Een tweede lijn is bewustwording: dat bodem
en water onderdeel moeten worden van ieders leefwereld, elke dag. Als je deze uitdagingen persoonlijk
kunt maken, komt er ruimte voor verbeeldingskracht,
zodat we samen blijven werken aan een betere
situatie. En ten derde is er die zo gewenste gezamenlijke visie, gebaseerd op het principe dat bodem en
water leidend zijn. Na de discussie van vandaag klinkt
dat nog haalbaarder dan daarvoor.”

Voor iedereen lijkt duidelijk dat de tijd van pappen
en nathouden voorbij is en dat er een evenwicht zal
moeten komen tussen natuurlijke en technologische
oplossingen. “We zien met eigen ogen wat het gevolg
is van het negeren van signalen vanuit de natuur”
beaamde Erik Ronnes. “Tegelijkertijd weet ik ook zeker
dat we niet alles zonder techniek kunnen doen. Hoe
komen we tot de juiste balans? We zijn op de goede
weg met de groenblauwe aanpak in buitengebieden,
we kijken naar infrastructuur, naar leefbaarheid in
kleine kernen, we zetten stappen. Water en bodem
leidend? Jazeker, we willen daarin vooroplopen, daar
mogen we best trots op zijn. Het is zeker niet altijd
makkelijk, want belangen kunnen botsen. Maar laten
we dan, net als vandaag, samen rond de tafel met
de klimaatonderlegger lopen, dan komt er altijd iets
constructiefs uit. We moeten aan de slag – tijd is onze
grootste vijand.”

En daarmee waren weliswaar niet alle vragen beantwoord, maar was zeker een aanzet gegeven om
bodem en water in Brabant een belangrijk kompas te
maken voor de ruimtelijke vraagstukken van vandaag
en morgen. Met de kracht van de verbeelding, een
paar duwtjes vanuit de ontwerperswereld en de
klimaatonderlegger van Brabant krijgt de stem van
water en bodem ruimte/een plek.

“

Het gaat ook om het herontwerpen van
institutionele arrangementen en sturingsvormen. Dus wat is het antwoord op twee
decennia van deregulering, liberalisering
en decentralisatie? Wat we zien is dat
overheden wel de randvoorwaarden willen
definiëren, maar liever niet voorschrijvend
willen zijn. Het feit dat we de lagenbenadering al meer dan 20 jaar kennen maar
weinig toepassen, is veelzeggend. Maar als
je water echt als basis neemt, heeft dat dus
soms ongemakkelijke consequenties.”
Jannes Willems, Universiteit van Amsterdam
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MEER INFORMATIE
Net zoals onze eerdere sessie De Gepeperde Dialoog
maakt de sessie De Stem van Water deel uit van het
adviestraject Leefomgeving van BrabantAdvies.
Heb je na het lezen van deze impressie vragen, wil je
meer weten over de Klimaatonderlegger of kom je
graag met ons in contact? Stuur dan een mail naar
onze beleidsadviseur Ruud Leeijen:
rleeijen@brabantadvies.com.
Meer informatie over de Toolkit van Chiara Treglia
kun je opvragen via chiara@tini.studio.nl.
Wil je op de hoogte blijven van de next steps in onze
advisering over de Brabantse Leefomgeving? Volg ons
dan op LinkedIn of Twitter of schrijf je in voor onze
nieuwsbrief.

BrabantAdvies
Brabantlaan 3
5216 TV ’s-Hertogenbosch
Tel. 073-3030286
info@BrabantAdvies.com
www.BrabantAdvies.com
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