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Verslag van de derde leerkring van de Unie van Waterschappen in de 

themareeks ‘Zoetwaterberging’ d.d. 21 november 2017 

Stedelijke Klimaatadaptatie: Kristalbad, Europees voorbeeld  

Locatie: IJsbaan Twente, Enschede 

PROGRAMMA  

10.00 – 10.30 Welkom met koffie, thee en Twentse lekkernij  

10.30 – 10.40 Opening  -   Miranda Pieron, Unie van Waterschappen   

10.40 – 11.40 Inhoudelijk programma – Stef Fortkamp, Waterschap Vechtstromen 

11.40 – 12.15 Veldexcursie o.l.v. Stef Fortkamp 

12.45 – 13.45 Dialoog en vragen deelnemers 

 

In deze derde leerkring zal Stef Fortkamp, projectleider Waterschap Vechtstromen, eerst iets 

vertellen over het gebied. Daarna gaan we naar buiten om te kijken hoe Kristalbad eruit ziet. Het 

gaat om elkaar inspireren en uitwisselen van kennis en ervaring: hoe doe je het, wat kom je tegen? 

 

Opening door Miranda Pieron, UvW 

Miranda Pieron, projectleider Bedrijfsvergelijkingen, heet iedereen welkom namens de Unie van 

Waterschappen. De UvW vraagt jaarlijks voor de bedrijfsvergelijking Waterschapsspiegel op acht 

hoofdthema’s informatie uit bij de waterschappen (www.waterschapsspiegel.nl). De resultaten 

zijn bedoeld voor twee doelen: inzicht/transparantie (voor waterschappen over eigen functioneren, 

maar ook voor externe stakeholders zoals samenwerkingspartners, inwoners en politiek), en leren en 

verbeteren binnen en tussen waterschappen. Naast de jaarlijkse Waterschapsspiegel worden minder 

frequent verdiepende vergelijkingen uitgevoerd op specifieke thema’s, zoals Waterkeringen in 2017. 

 

Leren en verbeteren staat binnen de bedrijfsvergelijkingen centraal. De betrokken stuurgroep, 

regiegroep en projectgroepen inventariseren de belangrijkste leerthema’s n.a.v. Waterschapsspiegel. 

Voor 2017 zijn drie thema’s gekozen: klantprocessen, energietransitie en zoetwaterberging. Alle 

leerkringen kennen een verschillende dynamiek, afhankelijk van deelname en case-studies. 

 

Korte ronde kennismaking door Jack Jansen, ORG-ID 
We doen dit aan de hand van enkele korte vragen: ‘wie ben je, wat is je functie, wat kom je vandaag 

halen en wat heb je te brengen?’ De verwachtingen van de deelnemers vindt je hieronder.  De 

namen, functies en organisatie van de deelnemers vind je in de bijlage bij dit verslag. 

Door mijn deelname aan deze leerkring zou ik graag kennis en ervaring delen op het vlak van:  

 Droogte: wat zijn de ervaringen en hoe reageert de rest van Nederland hier op?  

 Beheer helofytenfilters: dat triggerde om te komen, hopelijk komt dat aan bod. Gemeente 

Groningen werkt veel samen met Waterschap Noorderzijlvest aan helofytenfilter(beheer).  

http://www.waterschapsspiegel.nl/
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 Indicatoren bedrijfsvergelijkingen: wil meer over het onderwerp weten in relatie tot zinvolle 

indicatoren, zodat we iets hebben aan de bedrijfsvergelijkingen. 

 Betrekken inwoners: hoe krijgen inwoners inzichtelijk wat ze kunnen veranderen. Wanneer is 

het omslagpunt en gaan ze echt meewerken? En inzichten hoe je mensen kunt betrekken. 

 Stedelijk waterbeheer: in de Achterhoek willen we hiermee ook aan de slag. Slechte 

waterkwaliteit in stedelijk gebied. En er zijn veel partijen betrokken. Brengt ervaringen in 

over veel verschillende projecten. 

 Stedelijk waterbeheer: inspiratie en ideeën opdoen voor een vergelijkbaar project in Tilburg. 

Brengt kennis over waterbeheer in. 

 Waterberging en klimaat actieve stad (KAS): inspiratie opdoen met voorbeelden van hoe het 

waterschap dingen regelt rondom waterberging en klimaat actieve stad. Zoetwaterberging in 

het kader van KAS is vanaf 2006 steeds belangrijker geworden. 

 

Toelichting op project Kristalbad door Stef Fortkamp 
Beeldmateriaal 

Intro film YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Tv2fBIJHpGA&feature=youtu.be#t=0m00s  

Webcam, real time beelden: https://live.netcamviewer.nl/Webcam-Waterschap-Vechtstromen/854  

 

Samenvatting 

Kristalbad is een gebied van 40 ha en bergt 187 miljoen liter water (75 Olympische zwembaden vol!). 

Het is ook een natuurlijk filter voor voorgezuiverd rioolwater: voor de zuivering reist het water door 

drie compartimenten. Deze ‘watermachine’ blijkt in de praktijk goed te werken. Er loopt aardig wat 

infrastructuur door het gebied: spoorlijn, fietssnelweg, verkeerswegen en het Twentekanaal.  

Kristalbad kent functie stapeling: waterberging (landbouw, natuur), natuurlijke waterzuivering, 

ecologische verbindingszone, recreatie, ruimtelijke doelen (eenheid in gebied, ruimtelijke kwaliteit). 

Ook is het een voorbeeld voor stedelijke klimaatadaptatie.  

 

 
Helikopter overzicht van Kristalbad 

https://www.youtube.com/watch?v=Tv2fBIJHpGA&feature=youtu.be#t=0m00s
https://live.netcamviewer.nl/Webcam-Waterschap-Vechtstromen/854
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Toelichting 

Enschede ligt op een stuwwal (45 m boven NAP) en stroomt af naar het westen, richting Hengelo etc. 

De ligging is reden om het water op te vangen: voorkómen van wateroverlast in Hengelo. 

Wateroverlast in steden is al jaren actueel, na zware regenbuien. In Enschede zitten grote delen van 

de stad nog op een gemengd rioolstelsel. De RWZI kan dat met piekbuien niet allemaal verwerken. 

Initiatiefnemers van het project zijn de twee gemeenten, het waterschap (vanwege wateropgaven), 

landschap Overijssel (natuurorganisatie) en de provincie. Ze hebben elkaar in 2006 gevonden in een 

gemeenschappelijk belang op ecologie, landschap, recreatie, waterberging, waterveiligheid en 

waterkwaliteit. Partijen hebben de kans genomen en dat is project Kristalbad. Het ligt aan de 

westelijke rand van Enschede, met Hengelo op steenworp afstand. Voorheen was het versnipperd 

gebied aan de stedelijke randen.  

Er is expertise op het vlak van waterzuivering opgehaald uit Zweden om de kwaliteit van het effluent 

water verder te kunnen verbeteren. Kristalbad noemt men daarom ook wel ‘watermachine’. De 

ontwerpen en schetsen van Kristalbad zijn door landschapsarchitecten gemaakt. 

In het deel ‘watermachine’ zijn drie compartimenten waarmee een soort eb en vloed gecreëerd 

wordt. Inplant is moeilijk te realiseren, er is wel bodemleven. Water inlaten, bezinken en 

bodemleven zorgt voor de afbraak van bepaalde stoffen. Natuur is ingezet om op natuurlijke wijze 

afvalwater te zuiveren. Nutriënten (fosfaten, nitraten) worden eruit gehaald. Afbraak van 

medicijnresten en sommige zware metalen is lastiger.  

Financiering door diverse (overheid)partijen: waterschap Vechtstromen, gemeenten Hengelo en 

Enschede, provincie Overijssel, Landschap Overijssel, ministerie van Infrastructuur en Milieu en 

ministerie van Economische Zaken. Deze partijen en ook de EU hebben bijgedragen aan de realisatie. 

De fusie van waterschappen Regge en Dinkel met waterschap Velt en Vecht in 2014 heeft geen 

invloed gehad op het project. De vuurdoop van Kristalbad vond plaats in september 2015, meteen in 

een periode van zware regenval. 

Af en toe kijkt Vechtstromen wat er in (zand)bodem van de drie compartimenten blijft zitten. Het  

verval is ca 2 meter. De invloed van het Twentekanaal (kwel) is wel merkbaar, maar niet anders dan 

voorheen. De compartimenten draaien in een cyclus van ca. 20 uur. Een peillat in de vorm van een 

streepjescode is de beeldtaal voor banken, borden, vlonderpaden, routepaaltjes en de uitkijktorens.  

                   
De streepjescode als beeldtaal voor het gebied 
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Uitdagingen 

 

Grondverwerving. Waterschap Vechtstromen, gemeente Enschede en enkele particulieren waren de 

eigenaren van het gebied. In het begin hebben de initiatiefnemers de verwerving van gronden 

(particuliere eigendommen) onderschat. In 2008 heeft GS het besluit genomen over de mogelijkheid 

tot onteigening. Het bestemmingsplan is bij zo’n project ook belangrijk! 

Leerpunt: het is beter om direct vanaf de start een grondzakenteam in te zetten om de aankoop aan 

te jagen. Grondverwerving is een lastig en vaak een langlopend traject. Uiteindelijk zijn alle gronden 

‘in den minne’ aangekocht, met het zwaard van onteigening erboven.  

Omgevingsmanagement en participatie. De omgang met de omgeving (buurt en stakeholders) is heel 

belangrijk bij zo’n project: ga regelmatig in gesprek met de omgeving! Met de overheidspartijen als 

initiatiefnemers kan dat als een blok ervaren worden. Voor de omgeving zijn informatieavonden 

georganiseerd. Daarbij zijn mensen meegenomen in het project en uitgenodigd mee te denken. Het 

is belangrijk mensen te horen. Er was afstemming over ruimtelijke ordening, beplanting, recreatie, 

etc. Dat is altijd maatwerk. Mensen konden inspreken op detailonderdelen van het basisplan. Er zijn 

zeker ook aanpassingen gedaan die vanuit de omgeving zijn gekomen.  

Draagvlak. Naast ambtelijk draagvlak is draagvlak bij bestuurders belangrijk. Het project Kristalbad is 

opgenomen in een grotere landinrichting “Enschede-Noord”. Bestuurders van alle partijen zaten 

hierbij al aan tafel. Hiervoor is gekozen vanwege efficiency en het reduceren van bestuurlijke drukte. 

Het onteigeningsspoor kon rekenen op draagvlak bij de bestuurders.  

Naamsbekendheid. Met Kristalbad is Vechtstromen ook genomineerd geweest voor de Gouden 

Piramide, een jaarlijkse Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap.  Durf, ambitie en 

vernieuwing maken de kans op de prijs groter.  

Veldexcursie buiten  

Het gebied is circa 40 ha groot, met een extra wateropvang (bij stortbui) van 200.000 m3. De gronden 

liggen af en toe droog. Bij de ontwikkeling is ook aandacht voor het vergroten van de biodiversiteit 

zoals kikkers, hagedissen, salamanders, waterspitsmuis en meer insecten. En het valt mee met de 

overlast van muggen want er is continu stroming in het water.  

 

Op de drijvende eilandjes in de compartimenten groeien planten waarvan de wortels het effluent 

water verder reinigen en de waterkwaliteit verbeteren (verwijdering zware metalen, medicijnresten, 

en andere nieuwe stoffen).  

Er zijn duikers aangelegd om het water naar de andere compartimenten te laten lopen. Langs de 

rand van Kristalbad is één particulier woonerf gehandhaafd en ingepast.  
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Foto impressie veldexcursie 
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Vragen deelnemers 

 

Evalueren. Er is een evaluatie geweest. De evaluatie heeft met de betrokken partijen plaats 

gevonden. Vooraf zijn de afspraken gebundeld. Men is tevreden over hoe het verlopen is: met elkaar 

hebben partijen het doel bereikt, ondanks de moeilijkheden en uitdagingen.  

Succesbepalende factoren: verstandhouding tussen (project)partners, hoe ga je met elkaar om, …. ? 

Ervaringen kunnen worden meegenomen, maar is nooit 1-op-1 te kopiëren, want de 

omstandigheden zijn altijd anders. 

 

Inspireren. Het succes van Kristalbad heeft geleid tot inspiratie voor andere projecten. Ook voor 

Vechtstromen is dit een belangrijk project: binnen de organisatie is Kristalbad ook als 

voorbeeldproject langs gekomen. Dit soort grote projecten zie je wel steeds minder.  

 

Communiceren. Communicatie over het project vooral naar de ingelanden via nieuwsbrieven, 

verslagen van bijeenkomsten en soms het geven van een toelichting. Ook heeft men op momenten 

de pers gezocht met bestuurders. Later verliep de communicatie ook via sociale media.  

De oplevering is groots gevierd, in aanwezigheid van de DG van IenM (minister Schultz bleek helaas 

verhinderd). Van de opening is een boek gemaakt. Na afronding van het project zijn er regelmatig 

excursies in het gebied voor geïnteresseerden.  

De naam komt van een voormalig, oud openlucht zwembad dat rond 1960 bekend was als Kristalbad. 

Deze naam is overgenomen, hoewel het gebied nu niet bedoeld is om in te zwemmen. Het is lastig 

om dat 100% te voorkomen. Waar het vooral om draait is onderlinge binding en vertrouwen.  

 

Inrichten projectorganisatie. Aanleiding voor het project waren de verschillende opgaven van de 

partners samen, waarbij het waterschap de trekker was. Binnen het waterschap was een intern 

projectteam om de plannen voor te bereiden en uit te voeren. Verder waren er ambtelijke 

overleggen van de partners: het waterschap, de provincie, landschap Overijssel en de gemeenten. 

Aandachtspunt: samenwerken met de partners, maar tegelijk ook duidelijk zijn wie waar voor 

verantwoordelijk is en wie de lead krijgt. 

Het begint allemaal bij de ruimtelijke ordenings- en strategische adviseurs. Later zijn ook partijen met 

andere belangen betrokken. Het is de kunst om door te pakken als er draagvlak is. Voor Kristalbad 

was dat in 2006. Het bestek om te bouwen was er in 2010 en in 2013 was het af. Subsidie 

verplichtingen geven druk, maar helpt ook bij het halen van de planning. Maar het zijn lange 

trajecten.    

 

Inhoudelijke aspecten. Het blijkt lastig het rendement van de nutriënten verwijdering te bepalen: hoe 

groot is dit? Vechtstromen heeft goede resultaten bereikt: het zuiverend effect is prima. Er was 

helaas wel een dip in de monitoring: daar komt nu meer aandacht voor.   

Grote pieken en riool overstort kun je voorkómen door de juiste afweging te maken Eigenlijk plak je 

een retentiegebied achter een RWZI..  Bijvoorbeeld door retentie te combineren met waterkwaliteit 

en recreatie.      
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Verantwoordelijkheid voor beheer. Na de afronding van het project heeft Landschap Overijssel de 

verantwoordelijkheid voor het natuurbeheer gekregen. De gemeenten doen het beheer van de 

bankjes, borden, afvalbakken, e.d. Waterschap Vechtstromen heeft de rol van waterbeheerder.   

 

Wat neem je mee naar huis?  

 Bij helofytenfilters in de wijk op kleine schaal ook het idee van Kristalbad betrekken. En 

daarbij functies en doelstellingen van verschillende partijen stapelen. Dat is efficiënt en oogst 

veel waardering. 

 Meer nadenken over de belangen van andere partijen. Daar help je namelijk elkaar mee. 

 De betrokken partijen moeten in staat zijn het project gezamenlijk op te hangen aan een 

groter doel, bijvoorbeeld KAS: hoe los je dat samen op. Je doet het voor de inwoners. 

 Nog beter de samenwerking voor elkaar brengen, bijvoorbeeld door met elkaar de kansen en 

mogelijkheden te benoemen. Opgaven gestuurd werken komt steeds vaker voor: de opgave 

is sturend voor alle partijen. 

 Ook eigenaarschap en urgentie expliciet samen benoemen. En de goede mensen aan tafel 

uitnodigen. En daarvan onderling leren: maximaal rendement halen uit het leren.   

 Het bewegen van procesmanagement (voorfase) naar projectmanagement (uitvoerende 

fase). Dat moet je bij elkaar brengen. Ook grenzen opzoeken en net iets meer risico nemen. 

 Het is belangrijk om in gesprek te gaan en sociaal te blijven. Uiteindelijk heeft de inwoner die 

niet weg wilde een adviseur gezocht die zijn belang in het project behartigde. Het gaat niet 

alleen om de economische waarde, maar ook om de belevingswaarde (zit diep).  

Afsluiting 

Jack geeft aan dat Kristalbad vanwege het integrale karakter een echte ‘gamechanger’ is. Hij 

geeft het boek “Anders Denken, Anders Doen; gamechangers in de publieke zaak” cadeau aan 

Stef Fortkamp en wenst hem en zijn collega’s veel inspiratie en leesplezier.  

 

Stef nodigt de deelnemers uit hem te benaderen voor eventuele nadere informatie: 

s.fortkamp@vechtstromen.nl of telefonisch op 06-21882378 of 088-2203333. 

 

Bijlagen bij verslag  

 Presentatie Stef Fortkamp 

 Onderzoeksverslag afstuderen Stef  

 

  

mailto:s.fortkamp@vechtstromen.nl
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Bijlage: overzicht van de deelnemers 

 

Overzicht deelnemers derde leerkring Zoetwaterberging 21 nov 2017

naam  e-mail organisatie functie

Deelnemers

1 Matthijs Hekstra e.m.hekstra@hhnk.nl Hoogheemraadschap Hollands 

Noorderkwartier

Projectleider en trainee Watersystemen

2 Martin van der Maar m.f.vandermaar@noorderzijlvest.nl Waterschap Noorderzijlvest medewerker peilbeheer Noord-West

3 Jaap Jongeneel j.jongeneel@wrij.nl Waterschap Rijn en IJssel Adviseur

4 Marjon Cuijpers marjoncuijpers@dommel.nl Waterschap De Dommel

5 Lenna van Kollenburg LvKollenburg@dommel.nl Waterschap De Dommel Assistent projectleider

6 Hemmo Jager hemmo.jager@groningen.nl Gemeente Groningen door Martin van der Maar geintroduceerd

7 Leendert Visser l.visser@noorderzijlvest.nl Waterschap Noorderzijlvest

Organisatie

8 Stef Fortkamp s.fortkamp@vechtstromen.nl projectleider

9 Miranda Pieron mpieron@uvw.nl Unie van Waterschappen Projectleider Bedrijfsvergelijkingen

10 Caroline vd Veerdonk veerdonk@org-id.org ORG-ID org en beleidsontwikkeling Senior adviseur, geassocieerd partner

11 Jack Jansen jansen@org-id.org ORG-ID org en beleidsontwikkeling Senior adviseur, partner

Afmeldingen 

13 Marcel Betgen Marcel.Betgen@rijnland.net Hoogheemraadschap van Rijnland Gebiedscoördinator

14 Mandy van Kouwen mvankouwen@aaenmaas.nl Waterschap Aa en Maas Beleidsmedewerker klimaatadaptatie/ 

Nationaal Watertraineeship


