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Impressie themabijeenkomst Water

Water in de stad heeft een aantal functies. Het is van belang voor de natuur, de flora en fauna, in de stad. We gebruiken
het water om te recreëren (denk aan kanoën, varen, vissen), het zorgt voor verkoeling in de stad (water warmt minder
snel op dan steen en zorgt voor luchtcirculatie) en water draagt over het algemeen bij aan de beeldkwaliteit van de stad.

bouwstenen voor het toekomstverhaal van de stad
Schrijf mee!

Bewoners en raadsleden namen het initiatief om een Groenvisie
voor Amersfoort te maken. Een verhaal met 2030 als stip aan
de horizon, waarin de natuur en het groen centraal staan. In
relatie tot een leefbare stad en het belang ervan voor (groepen)
Amersfoorters. Een eigentijds verhaal dat het gewenste
toekomstbeeld beschrijft. En dat een nieuw, veelbelovend
samenspel laat zien tussen ‘stadhuis en samenleving’.
Amersfoorters zijn van harte uitgenodigd om het verhaal met
elkaar te maken. Dit gebeurt tijdens 7 themabijeenkomsten over
klimaatbestendigheid, ecologie, bomen, recreatief groen, eetbaar
groen, groenbeheer en water. En via de websites
www.groenvisieamersfoort.nl en www.zetamersfoortopdekaart.nl.
Na afloop van de 7 themabijeenkomsten volgt een afrondende
bijeenkomst waarin alle thema’s in samenhang met elkaar worden
besproken.

De bijeenkomst over ‘water’ vindt plaats op donderdag
16 april in wijkcentrum Het Klokhuis. Het is de zevende
themasessie waarin met de stad gewerkt wordt aan
het maken van een Groenvisie voor Amersfoort. In deze
impressie is de opbrengst gebundeld van de discussie die
20 Amersfoorters op 16 april met elkaar voerden over hun
wensbeeld om de mogelijkheden voor water en groen in de
stad (verder) te verbeteren.
Uit de rijke oogst zijn rode draden en dilemma’s getrokken
waar wij graag uw reactie op horen

waar gaat het over?
zonder water geen groen.
Bij water gaat het – in de relatie tot de groenvisie – om een aantal
aspecten: de waterberging en het afvoeren van regenwater, het
grondwaterpeil, de kwaliteit van het oppervlaktewater. Water in de
stad heeft een aantal functies. Het is van belang voor de natuur, de
flora en fauna, in de stad. We gebruiken het water om te recreëren
(denk aan kanoën, varen, vissen), het zorgt voor verkoeling in
de stad (water warmt minder snel op dan steen en zorgt voor
luchtcirculatie) en water draagt over het algemeen bij aan de
beeldkwaliteit van de stad.

hoe staat amersfoort ervoor?
Jan van ’t Klooster van de gemeente Amersfoort en Dimitri van
Dam van waterschap Vallei en Veluwe geven aan dat bij het water
de gemeente en het waterschap samen aan de lat staan.
In hun presentatie geven zij ten eerste aan waar het water dat
door Amersfoort stroomt vandaan komt. Dit water stroomt
van Wageningen via de Veluwe, de Barneveldsebeek en de
Hoevelaaksebeek naar het Valleikanaal en De Eem. Het komt er op
neer dat al het water uit de Gelderse Vallei door Amersfoort heen
stroomt.
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Het huishoudelijk afvalwater wordt door de Regionale Water
Zuiveringsinstallatie (RWZI) gezuiverd. Voor een deel van het regenwater is dat ook nodig omdat het – vooral doordat het over vieze
wegen stroomt – vervuild is. Voor een groot deel van het regenwater is dit eigenlijk niet nodig. Om die reden is inmiddels zo’n
80% van de afvoer van het regenwater afgekoppeld van de riolering.
Dit water wordt geïnfiltreerd in de bodem of geloosd op sloten
(oppervlaktewater). De resterende 20% van het regenwater – het
regenwater dat stroomt over bijvoorbeeld parkeerplaatsen van
transportbedrijven, de markt en snelwegen, komt wel via de
riolering bij de RWZI terecht en wordt na zuivering geloosd op De Eem.
Als het gaat om waterveiligheid komt het risico vooral uit
zuidelijke richting; als er veel water afgevoerd moet worden
door de rivieren. Voor Amersfoort is vooral de Grebbedijk van
belang. Deze beschermt de Gelderse Vallei. Bij Veenendaal ligt
nog een tweede kering om Amersfoort te beschermen. Bij de
bouw van het Meander-ziekenhuis is er met het oog op eventueel
overstromingsrisico voor gekozen de vitale functies van het
ziekenhuis op hogere etages te plaatsen.
De klimaatverandering heeft grote effecten als het gaat om water
in de stad. Door de opwarming van de aarde wordt meer water
verdampt, wat leidt tot meer intensieve en extreme neerslag. Dit
kan tot overlast leiden. Het beleid van de gemeente hierbij is dat
een laagje water op de straat voor een korte tijd acceptabel is,
mits het niet in huizen of bedrijven stroomt. De gemeente houdt
de (overlast)meldingen bij, bijvoorbeeld van parkeergarages die
onderlopen of de stationstunnel van station Vathorst die vol water
stond afgelopen zomer.
Meer neerslag in de winter kan leiden tot stijging van de
grondwaterstand en in kruipruimten van oudere woningen leiden
tot schimmelvorming.
Daarnaast kan in droge perioden het grondwaterpeil dalen,
waardoor er droogte in de bodem ontstaat en bomen en planten
verdrogen. Ook heeft de warmte gevolgen voor de waterkwaliteit.
Denk hierbij aan blauwalg, botulisme, algengroei waardoor de
bovenlaag wordt afgesloten en het zuurstofniveau in het water
daalt et cetera.
Het water heeft tevens een belangrijke functie als het gaat
om recreatie. Zo was er voor een korte tijd een zwemstrand in
Vathorst. Dit is echter gesloten, aangezien het moeilijk is om de
waterkwaliteit van dit (stedelijk) water goed te houden. Hiervoor
is dan eigenlijk een wateroppervlakte van 5 tot 7 hectare en een
zuivering nodig. Bovendien bevatten zowel het grond- als het
oppervlaktewater veel voedingsstoffen, hetgeen de waterkwaliteit
negatief beïnvloedt.

Doordat het warmer wordt, neemt de druk op zwemwater toe.
Er zijn echter weinig natuurzwemplekken. Dit komt vooral omdat
het niet eenvoudig is de waterkwaliteit te garanderen.
Er zijn kano-routes, de jachthavens liggen vol met pleziervaart,
en er wordt gevist in de stad. Het is nu nog zo dat je in de stad
niet mag aanmeren, maar er zijn plannen om dit te verruimen.
En water speelt een rol als het gaat om beleving en beeldkwaliteit.
De gemeente en het waterschap hebben in het kader van het
Deltaprogramma de zogenaamde Blue Deal ondertekend, een
overeenkomst waarin is afgesproken dat de komende 5 jaar 15
projecten worden uitgevoerd die tot doel hebben de effecten van
klimaatverandering te onderzoeken en hier maatregelen voor te
benoemen. Het overzicht van deze 15 projecten is te vinden op
de website van de groenvisie. Daarnaast werken gemeente en
waterschap samen als het gaat om beheer en onderhoud van
stedelijk water, zoals bijvoorbeeld het maaien van watergangen.
De gemeente werkt via verschillende manieren aan het bergen en
vasthouden van water. Zo worden watergangen gesegmenteerd
met stuwen om het water te kunnen reguleren, zijn er wadi’s
(bufferings- en infiltratievoorziening voor hemelwater) in de vorm
van verlaagde bermen, is er 250 km aan drainage in Amersfoort en
waterberging onder de weg in Vathorst (Aquaflow).
Als bewoner zelf kun je ook iets doen aan de waterberging en
-afvoer, zoals deelnemen aan de landelijke operatie Steenbreek.
In dit kader worden bewoners gestimuleerd:
• een groen dak aan te leggen;
• hun tuin te ontharden;
• het regenwater op te vangen in een ton, om later de tuin
mee te besproeien
• niet op straat de auto te wassen bij een ontkoppeld systeem,
want dan gaat het afvalwater naar het oppervlaktewater of de
bodem in.
Naar aanleiding van vragen geeft de gemeente aan dat het
aanbrengen van halfverharding, zoals grind, goed is voor het
afvoeren van regenwater, maar minder positief uitpakt als het gaat
om onderhoud en beeldkwaliteit (al is dit laatste subjectief).
Jan van ’t Klooster en Dimitri van Dam sluiten af met het belang
van water: zonder water geen groen, en het succes dat naar hun
idee behaald kan worden met het combineren van groen, recreatie
en waterberging.
Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat het voorkomen van hittestress
iets is wat niet in een project gegoten zou moeten worden, maar
iets is wat bij elke ontwikkeling meegenomen zou moeten worden.
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wat zijn de waarden en functies
van dit thema?
Zonder water geen groen. Voldoende water en schoon water
is belangrijk voor bomen en ander groen. Voor de bewoners is
water van belang in relatie tot wateroverlast, het tegengaan van
hittestress, de recreatiemogelijkheden en de beeldkwaliteit die
het biedt. Daarnaast is de kwaliteit van het oppervlaktewater van
belang voor de volks- en diergezondheid.

wat is een realistisch wensbeeld voor 2030?
De stip aan de horizon is dat er in Amersfoort in 2030:
• minder of geen wateroverlast is bij hevige regenval door
vergroening en gebruik van waterdoorlatende materialen
• water wordt ingezet om hittestress tegen te gaan
• droogte zoveel mogelijk wordt tegengegaan door het
vasthouden van water
• voldoende recreatiemogelijkheden zijn op en langs het water

vragen aan deelnemers en andere
geïnteresseerden
Wat vindt u van de rode draden uit de discussie over groene
recreatie? Herkent u zich erin? Heeft u aanvullingen? Wat vindt
u van de inhoudelijke ideeën die naar voren zijn gebracht?
U kunt uw reactie plaatsen op de websites
www.groenvisieamersfoort.nl en www.zetamersfoortopdekaart.nl
of insturen naar groensvisieamersfoort@gmail.com
1e rode draad – Zorg voor bewustwording over
klimaatverandering en de gevolgen daarvan
Op de een of andere manier zal de stad zich moeten gaan
verhouden tot de klimaatverandering en de veranderingen die dat
met zich meebrengt. Door zowel bewoners, bedrijven als gemeente
zal nagedacht moeten worden over slimme manieren om
wateroverlast door hevige regenval te beperken, uitdroging tegen
te gaan door water vast te houden, hittestress te voorkomen . Het
begint bij het vertellen van het verhaal en de brede bewustwording
in de samenleving.
2e rode draad – Stimuleer bewoners en bedrijven hun tuinen c.q.
bedrijfsterreinen te vergroenen en vernatten
Het vergroenen en vernatten van tuinen en bedrijfsterreinen helpt
als het gaat om het beperken van wateroverlast en het bergen van
water. Stimuleer bewoners en bedrijven om de verharding uit hun
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tuin c.q. bedrijfsterrein te vervangen door groen en/of water. Dit
kan door beloning (financieel, of een prijs) of de OZB te koppelen
aan het percentage verhard oppervlak.
3e rode draad – Kijk bij nieuwe en herinrichtingsprojecten naar
de mogelijkheden om te vergroenen en te vernatten
Er is behoefte aan meer groen en water in de stad om de
gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Kijk bij nieuwe
ontwikkelingen en herinrichtingsprojecten naar de mogelijkheid
om maatregelen te combineren. Denk aan maatregelen als
wadi’s, groene gevels en daken, watergordijnen, fonteinen,
waterkoelingssystemen. Maak integrale plannen, en neem de
cultuurhistorie hier in mee.
4e rode draad – De recreatiedruk op het water neemt toe
Door de hogere temperaturen zal de drukte op het water door
recreatie verder toenemen. Dit vraagt om meer mogelijkheden
om -waar mogelijk- te zwemmen, te kanoen, te vissen, te varen
et cetera. Tegelijkertijd vraagt het ook om meer rekening houden
met elkaar.
5e rode draad – Waterrecreatie en natuur mogen elkaar niet
bijten
In sommige gebieden gaan het beschermen van natuurwaarden
en waterrecreatie niet goed samen. In dat geval is een afweging
tussen belangen nodig, en kan zonering uitkomst bieden.

welke ideeën leven er?
In de eerste ronde gaan de deelnemers aan de slag met een vijftal
vragen gericht op het jaar 2030. De ideeën die hieruit komen
worden vervolgens door de andere deelnemers gewaardeerd
en verrijkt (de aanvullingen staan in de tekst tussen haakjes
genoteerd). Daarna schuiven de deelnemers door naar een andere
vraag om daar nog een aantal ideeën toe te voegen.
vraag 1
We brengen meer verharding aan (als gevolg van de
groei van de stad), maar hebben ook meer berging nodig
voor water. Hoe moet dat?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

waarom meer verharding? (meer half-verharding waar mogelijk)
nieuwe Oostvaardersplassen maken buiten de stad
groene daken: voorlichting en stimuleren (goed plan De Hoef)
van sloot naar wadi (dubbel gebruik speelmogelijkheden)
OZB op basis van % verharding op perceel
Schammer II (natuur- c.q. waterbergingsgebied) in (Amersfoort)
Vathorst -Noord
gebied Natriumweg/kaliumweg op bedrijventerrein De Isselt:
groot grasveld wijzigen in water met brede bermen/natuurlijke
oevers en bomen: wilgen, elzen, populieren (alle knotbomen)
meer natuurverbindingen maken tussen watergebieden
waterplein a la Rotterdam (3 x ja doen!)
waterdoorlatende tegels vooral bij parkeerplaatsen
(halfverharding)
huizen en kantoren met watergordijn
in droge tijden bomen en planten water geven met tankwagens
(bewoners krijgen bewateringsplicht)
mogelijkheden terrasbouw onderzoeken, vergelijk Indonesië
groene gevels ( ja!)
herinrichting openbare ruimte: kan op veel plekken het aantal
vierkante meter verharding omlaag? Waar planten groeien
wordt kennelijk niet genoeg gelopen/gereden en kan dat daar
dus op een kleinere oppervlakte. Veel m2 herinrichten met
minder verharding en meer groen en water!
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vraag 2
Wat bieden meer hitte en meer water voor kansen?

• ‘Junglefort’ in plaats van Amersfoort (Equador): nieuwe dieren
(insecten, meer variaties), nieuwe planten, mensen (leven met …,
in overeenstemming dieren), bodemgesteldheid, nieuwe ideeën,
creativiteit. (gedurfd en origineel!)
• gezondheid: meer naar buiten (met/zonder parasol),
minder reuma
• ander voedsel: sinaasappels verbouwen
• schaduwrijke ontmoetingsplekken (zoals in Frankrijk en Spanje)
• dagritme verandert (goeie!)
• wadi’s: nieuwe speelinitiatieven, creatiever omgaan
met de ruimte nat/droog (mooi! speelfunctie erbij)
• meer bewustzijn, respect voor elementen en de economische
waarde van water en zon
• zonne-energie: eigen warmtebron
• water: koeling ondergonds: hergebruiken en om zonnepanelen
te koelen
• meer water: waterbekkens met hoogteverschil?
Dan energie opwekken (leuk!)
• winterzwemmen/sporten: meer plekken ter verkoeling,
meer recreatie
• voedselvoorziening veranderen
• minder kassen nodig (goed!)
• ander soort huizenbouw, eisen veranderen: veranda’s,
meer buiten leven, meer bomen in de stad
• meer zorgvuldigheid in omgang en gebruik water.
Water wordt duurder. (verstandig)
• wateropvang voor planten, dieren
• ander vervoer: kamelen in plaats van auto’s
• rechten om meer groen en minder stenen
• meer notenbomen, amandelbomen en fruitbomen (lekker en
gezond)
• hergebruik: waterwinputten. Nu dicht: schoon eeuwen oud
water
• leefwijze en ritme gaan veranderen
• siesta’s houden, meer met de natuur leven
• kunnen we ergens, bijvoorbeeld langs Heiligenbergerbeek,
een oud bevloeiingssysteem reconstrueren?
(Hoe dan? Zie: stromendlandschap.nl)
• maak van Bloeidaal ook vloeidaal, laat zien hoe daar is bevloeid
(leuk!)
• water moet geld opleveren door waterturbines,
of andere energieopwekkende watersystemen
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vraag 3
Wat kan er voor moois ontstaan uit de relatie
tussen bedrijven, inwoners en water? Wie wordt de
Amersfoortse Al Gore? Wat voor prijs, evenement of
festival gaat er komen?
• maak integrale plannen en maak gebruik van historie.
Bijvoorbeeld, breng historische vijver terug op De Hof (desnoods
onder een glazen plaat), verbindt horeca daaraan (Topidee!,
dit was geen vijver maar oude gracht/haven)
• het jaarlijkse watercongres en maandelijkse groen/blauwe cafés
met thema’s organiseren, opening congres door Koning WA
met uitreiking Fluvius beker aan het project dat het beste scoort
uit het Deltaprogramma. Dan maak je er een proces van.
(We is Fluvius? Tof om de kracht van het water te laten zien)
• de WIET (Water In Eigen Tuin)-Prijs, een ‘natte-steenbreek’, of
de Waterviolierprijs, of de Steenbreekprijs (Prima, leuk, wel een
andere naam voor Wiet)
• tuinen verbinden (schutting weg, heg terug)
• OZB op basis van percentage verhard oppervlak (of rioolheffing,
creatief, waterkorting als je verharding wegneemt, belonend goed!)
• bedrijvenverenigingen aanspreken, maatjesprojecten met
DHV, bijvoorbeeld om industrie/bedrijven’tuinen’ te vernatten.
Relatie leggen tussen bedrijvenverenigingen en natuur/
groenverenigingen
• voor ieder bedrijventerrein een groen/blauw plan maken voor
de lange termijn tot 2030 (prima, laten zien dat water positief
is ook voor de werknemers, verplichte 10% groen herinvoeren)
• verzekeringen: operatie Steenbreek, waterschade beperken:
ideeën ophalen bij burgers
• bedrijventerreinen: natuur, wadi’s: blikvangers voor bedrijf
• fonteinen voor de verneveling, ter afkoeling van hitte
• prijs voor economisch gebruik ruimteklimaat: deuren dicht,
bij airco of verwarming aan.
• stille waterevenementen met lichtshows en waterstromen,
kalmerend watergeluid in bolvormen (bijvoorbeeld: Studio
Roosegaarde simulatie van Geen Dijk bij Uiterwaarden Arnhem).
Evenement samen laten gaan met bestaande waterfestivals zoals
Waterlijn en Havenfeest. Waterballet en waterorgels, audioballet
water. Scholieren en beleidsmakers verplicht hier naartoe.
• watergeklater versus autogeluid
• bedrijven: matchpoint, inzet voor festival als teambuilding
• verhalen ophalen over de beleving van klimaat bij inwoners,
bedrijven, verenigingen en scholen. Samen presentatie maken,
voor iedereen: wat kunnen we samen oplossen? Scholieren:
video, presentatie en facebook. Beloning: vrijkaarten festival.

vraag 4
Tover ons stadhuis en omgeving om tot hét waterthemagebouw 2030! Het voorbeeld van innovatief,
duurzaam en schoon waterge-/herbruik.
• welk stadhuis? Het stadhuis is de stad geworden. Maar is een
themagebouw dat het goede voorbeeld geeft (dus ook zichtbaar
en bereikbaar zijn!)
• groene wanden waar het water naar toe kan (+ zonnepanelen)
• zichtbaar maken van waterstromen: transparante leidingen,
meters, ‘flowscheme’. (Leuk idee, mooi idee!).
En iedereen kan dit via een App zien.
• via de Hemelwaterafvoer het grijze water gebruiken als
spoelwater en vervolgens terugvoeren naar dak/helofyten
met als opbrengst: schoon water
• waterkoelingssysteem: watergordijn langs de muren:
koeling en een rustgevend geluid (watervallen)
• in 2030 is het stadhuis omgevormd op de wijze zoals One Planet
dat in 2015 gedaan heeft (Top!)
• alle platte vlakken sedumdaken (gemeente subsidieer dat!)
• omgeving: poreuze verharding (Slim, behalve voor naaldhakken)
• stadhuisplein Helleplein Molenstraat ophogen zodat er weer
bomen en struiken kunnen komen (mooi!)
• plein bij Helleplein betrekken bij het omvormen tot een totaalgebied. Groenere invulling en met meer grote bomen
• groene daken en wanden
• overtollig water na tropische hoosbui afvoeren via het
Waterplein (Yes!, recreatie erbij)
• circulair wit-grijs-zwart mogelijk? Alleen door zuivering
en vooral weinig watergebruik
• composttoilet en gouddelven: zichtbaar maken welke
grondstoffen gewonnen kunnen worden en hoe
• mooie fontein
• rondstromende beek met pompen
• watervallen. Waterval van het dak op hoepel, entree
• ervaringsgebouw
• ‘douche’/doop: mooie klimplanten, papegaaien,
mangrovevijver, krijsende apen ;)
• stad(s)huis is afspiegeling van de stad
• verbinding met koppelpoort
• aquaduct naar De Eem
• stadshaven (Eemhaven doortrekken)
• rondje stadsgrachten zwemmen
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vraag 5
Er is sprake van intensief watergebruik (recreatievaart,
vissers, kano’s, woonboten, sup-pers, eenden, …).
Hoe kan het samen?
• zoneer en maak keuzen op basis van visie. Bijvoorbeeld:
Heiligenbergerbeek vrij van kano’s wegens de ecologische
verbindingszone: ijsvogel en watervogels moeten kunnen
broeden (2 x mee eens, zoneren: ook rust en stiltegebieden,
zorgen voor ecologische verbinding dieren)
• waarom is visserij slecht voor de ecologie? Ze worden
teruggezet! (Nee hoor, vissen zijn ook biodiversiteit en voedsel!)
• Amersfoort wijst nu aan waar wel en niet gevist mag worden,
vanwege privacy en verkeersveiligheid, maar dit wordt niet
gehandhaafd. (Toelichting: de leden van de visvereniging
houden zich wel aan de regels en zouden graag zien dat er
wel gehandhaafd wordt)
• nachtvissen is nu nergens toegestaan in verband met
geluidoverlast, behalve op De Isselt en De Hoef.
• meer kano’s betekent beter opletten als het om hengels gaat
• visvlonders langs het Valleikanaal (48x). Men is bang voor
verstoring van de ecologische verbindingszone door wedstrijden
(goed idee, slecht idee)
• recreatievaart in De Eem en roeiboten (Hemus) blijft opletten
voor vissers
• het water is helderder waardoor bepaalde vissoorten afnemen
(Braasem, Snoekbaars) en sommige toenemen (Voorn, Winden)
• vissers zijn ogen en oren langs het water (goeie!)
• meer water creëren!

