
Waterrobuuste steden: klaar voor de toekomst 

Aanpassen aan klimaatverandering is de komende decennia een van de belangrijkste uitdagingen 

voor de gemeenten en steden in Oost-Nederland en Noordrijn-Westfalen. Door extreme neerslag, 

hitte en droogte lopen we vaker risico op wateroverlast, watertekorten, slechtere 

waterkwaliteit, hittestress en schade aan economie en natuur. In dit project maken waterschappen 

Rijn en Ijssel en Vechtstromen en gemeenten Bocholt, Münster, Hengelo (Overijssel) en Zutphen 

steden klaar voor de toekomst. Doelen zijn, in deze volgorde: overlast voorkomen, overlast beperken 

en optreden bij overlast. Opgedane kennis delen ze met de hele Euregio.  

 

Met partners en inwoners 

Peter Brokke, omgevingsmanager bij leadpartner waterschap Rijn en IJssel: “De belangrijkste winst 

van dit project is de samenwerking tussen Nederlandse en Duitse partners. We leren samen hoe we 

wateroverlast in steden kunnen voorkomen en beperken en hoe we met inwoners moeten 

communiceren om hen voor te bereiden op calamiteiten.” Naast onderzoek doen is 

burgerparticipatie belangrijk. “We zijn bezig in de leefomgeving van inwoners, dus het is belangrijk 

dat het project zoveel mogelijk ook van hen wordt. We passen onze ervaringen toe, maar we moeten 

van elkaar leren en ons niet in ons eigen project verliezen. Vanwege de Corona-maatregelen missen 

we de fysieke bijeenkomsten: als je elkaar fysiek in de ogen kan kijken, levert dat sneller vertrouwen 

op en kun je een relatie opbouwen.” 

Van elkaar leren 

Partners werken in duo’s of kleine groepjes aan maatregelen. “Waterschap Rijn en IJssel probeert 

met Zutphen en het Duitse Bocholt een beek weer watervoerend te krijgen en tegelijk wateroverlast 

tegen te gaan. Ook maken we in Zutphen een aantal wijken waterrobuust door te zorgen voor 
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wateropvang op de beste plekken, calamiteiten-acties te oefenen en hier samen programma’s voor 

te maken. We leren veel van elkaar, en hopelijk blijft dat ook na het project zo. Bocholt had een 

aanpak geschreven om wateroverlast te beperken (opvangbekkens buiten de stad), maar er ontstond 

spanning tussen de boeren en de stad. Daarom koppelden we een deskundige aan het project op het 

gebied van ‘mutual gain approach’ (MGA). Tijdens onderhandelingen wordt vooral gekeken naar 

belangen en niet naar standpunten. Zo vonden we samen met Bocholt een manier die goed bij de 

Duitse cultuur past: we gaan de gemeente kort opleiden. De boeren zijn inmiddels nieuwsgierig naar 

het project, dus dat is al een mooie winst. Door de samenwerking zien we welke techniek anderen 

gebruiken en hoe ze een project aanpakken.” 

Beste van 2 werelden 

“We werkten al samen met Bocholt en Münster. Er was al vertrouwen, dat maakte het makkelijker. 

We merken wel dat er cultuurverschillen zijn. Vaak is dat zoeken en doorvragen. De Duitse partners 

zijn meer geneigd om zeer uitvoerig onderzoek te doen. In Nederland onderzoeken we natuurlijk ook 

maar werken we meer op gevoel en laten ons leiden door de mogelijkheden van de plek. Als het 

goed voelt om ergens in te stappen, dan doen we dat. Hopelijk nemen we het beste van 2 werelden 

mee.” 

Flexibele oplossing 

“Als projectmanager merk ik dat Interreg soms een strak keurslijf is, met vele regels. Gelukkig werd ik 

ondersteund door collega's en deed Reeleaf (consultancy) de financiële kant van het 

projectmanagement. Zo kan ik mijn rol als leadpartner goed spelen.” In Interreg Duitsland-Nederland 

wordt strak gestuurd op ‘milestones’, mijlpalen. “Helaas kunnen we die niet allemaal halen. Door 

COVID-19 kostte het een half jaar om het project weer op de rails te krijgen en kon Münster zijn 

methodiek niet meer gebruiken. Gelukkig is dit flexibel en in goed overleg met het Interreg 

Programmabureau opgelost. Ook zijn een aantal andere projecten waarin burgerparticipatie een 

grote rol speelt aangepast aan de COVID-maatregelen. Dit leidde soms tot financiele meevallers. Dit 

geld hebben we in kunnen zetten in andere projecten of een nieuw project van waterschap 

Vechtstromen Vanwege de COVID vertragingen hebben we 3 maanden uitstel gekregen.” 

Samen iets veranderen 

“Water houdt zich niet aan grenzen. Een deel van het oppervlakte water in ons beheergebied 

ontvangen we uit Duitsland. We zijn daardoor afhankelijk van hoe onze buren met het 

oppervlaktewater omgaan (kwantiteit en ook kwaliteit). Daarom zijn we zo blij met geld uit Brussel 

en samenwerking over grenzen. Hebben mensen een goed gevoel bij elkaar en willen ze samen echt 

iets veranderen? Daar gaat het om bij Interreg. Doet u ook een Interreg-project? Doorgrond het 

project goed, ken uw kwaliteiten en regel de aanvullingen die u nodig heeft. Dan hoeft u zich niet te 

laten afschrikken door de mitsen en maren die bij de uitvoering van een Interreg-project horen. Houd 

grip op uw financiën, wees scherp op de milestones en weet waar u staat in de projectuitvoering: de 

juiste informatie boven water krijgen met veel partners in het project is soms best lastig!” 
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