Innovatieve
uitdagin#
Eén van de kênmerken van het aÍtikêl 'lnnovatieve uitdaging in proeftuinen
van WaterkaderHaaglanden'inH,O van 16 oktoberjl. is dat het propagandistischêgehalte nogal hoog is. Je kunt er bij het stadsgewestHaaglanden
en de gemeentendie er deelvan uitmaken steevastop Íekenen dat beleid en
plannenmakerij woÍdèn verpakt in vermoeiende reclamefoldertaal, waarbij
teksten met'uitdagingen;'ambities'ên'innovatieve'oplossingen
je om de oren
vliegen. De betrokkenenin het vêrhaà1,mensenvan adviesbureausen een
gemeente, zijn er kennelijk ook al door aangestokên.
e wateropgave
endeontwerpopgavestaanin dit stadsgewest
geheelin het tekenvan hetverder
l/
volbouwen en verrommelenvan de randstedelijkezuidvleugel.lk beschouwhet maar
alsde bekendevlucht naarvoren,want in de
periodesinds1995dat in het gewestmeer
gebouwd wordt dan in enigeandereregio,
isde economische
inertiealleennog maar
toegenomen.
In dêze operatiewordt ook het HoogheemraadschaDvan Delfland betrokken.ln
een commentaarop het waterbeheerplan
2010-2015
maakteik het bestuural attentop
het gevaardat er in de verhoudingtussen
waterschapen gemeentênen stadsgewest
iets is ontstaandat lijkt op'u vraagt,wij
draaieniwaarbij het waterschapopdraait
voorde gevolgenvan ondoordachte
planning van gemeentenen stadsgewesten
die meer oog hebben voor hun kortet€ïmijnboekhouding (lees:zoveelmogelUkinwoners
per m, dan voor ruimte,wateren leefom.
geving.Ook dê StructuurvisieRandstad
2040van het kabinet lidt sterkaan deze
kwaal,waarbij tekten over duurzaamheid
en veerkrachtslechtsdienen om het gebrek
eraanniet te laten opvallen.

In de vooíbeelden
Noordpolder
en Plaspoel'innovatieve'
polderwordthetarsenaal
gepresenteerd.
oplossingen
Deinnovatie
blijktte bestaanuit beÍgingop plattedàken
en vegetatiedaken,
benuttingvanparkeer-

garages,vergrotenvan het riool. berging op
straat meervoudig ruimtegebruik,en ten
slotte ook nog wat onzichtbarebergingen
in de vorm van bijvoorbeeldwater- en
luchtzakken.
- daarwasik nog
Behalve
de Iuchtzakken
niet vertrouwd mee,maarzulke dingen
zijn in het zlcht van de KaderrichtlijnWater
niet erg welkom, lijkt me - is het allemaal
vrij oude koek.Zeker,in het Haaglandse
stadsgewestis er tot nu toe niet zo veel met
dit soort innovatiesgedaan,maardat maakt
de inzet van het WaterkaderHaaglanden
nog niet innovatieí Het grote vegetatiedak
van de bibliotheekvan deTU Delft {onlangs
compleet vervangenwegênsontwerpfouten
die de boekencollectievan de regên in de
drup brachten)heeft in de tienjaar van
zÍn bestaanin deze regio nog maar weinig
opvolgersopgeleverd.Wadj'szÍn bijna 20
jaargeledenàl in Enschede
toegepast.Fraaie
documentatieover eleganteberging op
stíaaí infiltratiq berging en spelenen vele
anderevoorbeeldênuit binnen- en vooràl
buitenlandstaàtbovendienin het twaalfjaar
oude boek van Hildrud Pótzen PierreBleuzé
('Zichtbaar.tastbaat zinvol'),etcetera.

Debestuurders
en ambtenaren
vannet
gebiedzijndusnietvooruittebranden,
allepíetentieuze
retoriektenspijt.Het
artikelheeftdanookmeerhet karakter
van
stadsmarketing
danvaneenoveruigende
verkenning
vande oplossingen
dieop korte

Bebouwinq in dê Noordpolder tussenDen Haag en Rihw|k (Íoto: Wa.e*adq Haaghnden),
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termijn kunnen worden ingezet.Sterker
nog, aan het eind van het artikel wordt de
vraagopgeworpenofal die helemaalniet.
zo innovatievetechniekenfinancieelwel
- en dan hebbenwe het nog
haalbaarzijn
maarover de'proeftuinenl De conclusie
van de geïnterviewdenis dat daarvoor
samenwerkingtussenalle paítUenvereistis.
Vreemd,die roep om samenwerking,want
hetWaterkader
Haaglanden
stondtoch voor
die samenwerking?
Dé groteuitdagingvoor Haaglanden
is
natuuÍlijk hoe de verbUsterende
verstedelijkingvan het gebiednu eenseen halt
kan worden toegeroepen,hoe er werkelijk
ruimte voór water kan worden gemaakt.Dat
de stedelÍke en verglaasdediitricten hun
eigenzwembroekophouden,en niet hoe
met kunst ên vliegwerken hoge kostendoor
de waterbeheerdernóg meerfacilitering
van de ongetemde bouwdrift, de achterkamervergadertijgers
van het zuidvleugelplatform,kan worden bewerkstelligd.Hoe
met anderewoorden de bestuurdersnu
eens uit hun bakstenenroesontwaken en
beseffendat er ook andereoplossingen
zijn
dan het verpestenvan landschap,spelenmet
grondtransactiesen huishoudensopzàdelen
met woonlastendie hun draagkrachtte
bovengaan.Dat Iaatstegeldt nu alvoor
circade helftvan alle huishoudens,terwij
de hypotheekrentehistorischlaag is.Dan
zijn we ook eensaf van die Íonkendeclichés
overambities,uitdagingenen innovaties
van
lokale bestuurders,die tenslottevan water
weinigmeer(willen)wetendan dat het nat is.
Jocques S<hievink (nqtuurbeschermet)
Wote*ader Haaglanden wílde niet meet op
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