‘Nederland boven water: Risicobewust ruimtelijk ontwerpen’
De inrichting van Nederland is al eeuwenlang gebaseerd op leven met
water . We hielden rekening met waar en hoe gebouwd kon worden en we
legden dijken aan. Vooral dit laatste kunnen we steeds beter. Hierdoor
zijn we na de jaren vijftig, steeds meer vergeten bij ruimtelijke inrichting
rekening te houden met het water en met de gevolgen van een
overstroming. Hierdoor worden nu kansen gemist.
Tijdens deze sessie gaat gespreksleider Carina Verbeek, adviseur waterveiligheid bij
Rijkswaterstaat, in op de vraag hoe we ervoor zorgen dat overstromingen en
wateroverlast worden meegenomen bij ruimtelijke inrichting. Meerlaagsveiligheid is
hierin een belangrijk begrip.
‘Het is belangrijk dat we verder denken dan alleen die dijken, door
meerlaagsveiligheid toe te passen. Meerlaagsveiligheid, geïntroduceerd in het
Nationaal Waterplan, is het concept waarbij drie lagen worden onderscheiden om het
‘acceptabel risico’ voor inwoners voor of achter dijken te beïnvloeden. De eerste is de
preventie (dijkversterking), de tweede is duurzame ruimtelijke inrichting (hoe kun je
bij inrichting vooraf rekening houden met een calamiteit) en de laatste is adequate
rampenbestrijding.’
Waarom, door wie en hoe kunnen we meer gebruik maken van de tweede laag door
risicobewust ruimtelijk inrichten ? Dit zijn vragen die beantwoord worden door Dirk
Oudes van bureau WING . Vanuit het werkveld vertellen vervolgens drie koploper
over hun projecten ; City Deal en proces (Pieter Lems), `Rotterdam City Deal
Klimaatadaptatie’ (Nick van Barneveld) en ‘Marken boven water’ (Geert de Vries).
Oplossingsrichtingen en aanpak zijn maatwerk en heel divers, van zonering en
normen tot actieve participatie van bewoners en de historie.
Het belangrijkste advies van Carina: ‘Begin gewoon met elkaar op te zoeken, alle
kennis samen te brengen en vervolgens te denken: wat vinden we hiervan.
Uiteindelijk kom je samen tot een mooi plan.’
En…
‘Laten we vooral fouten maken met z’n allen en laten we hier vooral niet bang voor
zijn. Van fouten leren we, we komen daar juist verder mee!’

