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Amstelveen proeftuin
voor duurzame
stedelijke
waterstromen
Vcc!stedclijkcgebiedcn inNederland kampen
metwateroverlast.Indetoekomstwordtdat
waarschijnlijk ergerdoorbodemdaling,meeren
hevigereregenvalenzeespiegelstijging (meer
kwel).Daarnaastzalvakerwatertekortoptreden.Naast hetreedsvaaktoegepasteafkoppelen
vanverhardeoppervlakken istijdelijke opslag
vanhetsurplnsaanschoonregen-en kwelwater
invijvers, laagteno/in huismogelijkookeen
bruikbareoplossing.
Hetvijverwater kanworden gebruikt
voordoorspoelingvanhet oppervlaktewater
ingevalvanbijvoorbeeld zuurstofgebrek. In
huisontstaat dankzij dethermische eigenschappen vanwater bovendien de mogelijkheid totenergiewinning,-opslagen meervoudigwatergebruik (eerstdouche,dan
wasmachine,dan toilet].Ditalles resulteert

ineenreductieinwaterverbruik, afvalwaterenkooldioxideproductie,enmaaktbovendiendewater-enenergievoorzieningveel
robuuster,want minder gecentraliseerd.
Leukeideeënallemaal,maar watkostheten
watleverthetop?Enwatisdeinvloedvan
klimaatverandering enbodemdaling? Om
daarachter tekomen,zullen eerstallerelevantefluxen inkaart moeten worden
gebracht.Voorhetaspectwaterwordtdaartoeeenstedelijk waterstromenmodel ontwikkeld ineenpilotgebied,dewijk KringloopinAmstelveen.Dezewijkis
representatiefvoorwoningbouw indezestigerenzeventigerjaren.
DewijkKringloop inAmstelveen ligtin
eendiepe,verveendepolder meteenkleiige
ondergrond enkwel.Tijdensdebouwisde
slechtdoorlatende bodem niet opgehoogd.
Weliseengrootdeelvanhet oorspronkelijke
ontwateringssysteem gedempt.Lokaalis
drainageaangelegd,maardezevoldoetniet
omgrondwateroverlast tevoorkomen.Op
beperkteschaalisafkoppeling van verhard
terreintotstand gebracht.

waterproductie opdagbasismetbehulpvan
gegevensoverdeondergrondendebevolkingssamenstelling.Uiteenbegin2004
gehouden bewonersenquête bleekdateen
grootdeelvandekruipruimten regelmatig
onderwaterstaat.Andereveelgenoemde vormenvanoverlastzijn ondergelopen straten
enplantsoenen na(zware)regenval.Opbasis
vanhetaantaladressenendebevolkingssamenstellingisookhetwaterverbruik inde
wijkgeschat.Demeetresultaten tonen dat
hetgrondwater snelstijgt naregenval,maar
ookweersneldaalt.Eenwaarschijnlijke verklaringdaarvoorisdeaanwezigheid van
drainage,dieopzowelpubliekalsparticulier
terrein veelvuldigisaangelegdenloostop
hetriool.Ookgedempteslotenkunneneen
ontwaterenderolspelen.Desondankszijnde
grondwaterstanden vooralinhet winterhalfjaar onveranderd hoog.Verderblijktde
grondwaterstand nietdirecttereagerenop
hevigeneerslag.Kennelijk dringt nietalhet
regenwaterdebodemin,watookde
gewraakteplasseneldersindewijk veroor-

Aflo.2:
Hetstedelijkwaterstromenmodel berekentgrondwaterstanden, kwel-endrainageafvoeren, drinkwaterconsumptie en afval-

Berekendewaterstromenindehuidige
situatie,inmillimetersverjaar.
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Hetstedelijkwatersysteemindehuidigesituatieenineensituatiemetwaterber^in^jgekoppeldaan
energie-winningen-opslag.De,groottevandepijlenisevenredigmetdebetrejjendejlux.
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oppervlaktewater (incl
afgekoppeld hemelwater)

zaakt.Omhet'lot'vanhettegenwater ophet
juisteschaalniveau tesimuleren, iskadastraleinformatie overhettuimtegebruikomgezetnaareenrasterbestand vanvijfbij vijf
meter.Aandehandvaneenveldbezoeken
GIS-bewerkingkonsneleen onderverdeling
plaatsvinden naarverschillende typen
bebouwd,verhardenonverhard terrein.
Afbeelding 2 toont deberekende waterstromenindehuidigesituatie.Omdatde
wijkeengemengd rioolstelselbezit,wordt
hetneerslagoverschot datophet verharde
oppervlakvalr,nu afgevoerd naarderioolwaterzuivering. Indezelage,natteomgevingzonderveelwaterbufferend vermogen
ishetindrogeomstandigheden zelfs noodzakelijk omoppervlaktewater aantevoeren.
Ditoppervlaktewater isvaneenmatigekwaliteit,terwijl lokaalschoon regen-enkwelwater beschikbaar is.Eengreepuit de(niet
getoonde)scenarioresultaten:Alsgevolgvan
klimaatverandering stijgt nietalleende
grondwatetstand metvijftot tiencentimeter,maarneemt ookdedrainage-afvoer toe
metzevenprocent.Hetjaatlijkse wateraanbodaanderioolwaterzuivering neemt toe
metvijfprocent,hetmaximale dagaanbod
met twaalfprocent*.Bijafkoppeling vande
drainageophetoppervlaktewater of tijdelijkewatetberginginvijvers ofzogeheten
kruipruimtezakken,bedraagt dereductie
vanhetwateraanbod aanderioolwaterzuiveringcirca 15procent vanhetjaartotaal.De
reductiein hetmaximale dagaanbod
bedraagt ongeveeracht procent.

Vervolg
Momenteel wordtgewerkt aandekoppelingmeteenhydraulisch model,zodat
aspectenalswaterinlaat, waterbergingen
piekafvoeren kunnen worden beschouwd.
Hetwordtdan mogelijk omde haalbaarheid
vanhetvervangenvandeinlaatvangebiedsvreemd waterdoorgebiedseigen kwel-en
regenwater teonderzoeken.Verwachtwordt
datdeoppervlaktewaterkwaliteit hierdoor
srerkzalverbeteren,omdat indewijkaleen
moerasmeteengoedewaterkwaliteit aanwezigis,datalleengevoedwordtdoorkwelenregenwater.Naasrdekoppelingmet het
hydraulisch modelzaldeintegratie met
onder andereenergie,afvalstromen en
financiëleaspecten totstand wotden
gebracht, metbehulp vanrecent ontwikkeldebesluitvormingsondersteunende modellenvoorstedelijke (her)inrichting.«
Jelle Buma
(TNO Bouw en Ondergrond]
Keiuallen ontleend aan her boek 'De roestand van het
klimaat in Nederland' van her KNMI.

Gemeentelijke
organisatie wordt
'waterproof
Gemeentenzijndeafgzlopmjarengeconfronteerdmeteenveelheidaannieuwwaterbeleid,
zoalsde basisinspanning, hetwaterkwalitettsspoor,dewarertoets,deKaderrichtlijn Water,
hetNationaalBestuursakkoord Wateren liet
grondtvaterbeheer.De^emeentelijkewaterbeheer»!isveelaleencombinatievantaken en
verwachtingenuithetverleden,meerofminder
opgepaktdoordiversemedewerkersvanafdelingen.Doordezeversnippering iseen.doelmatige
afstemming btnneugemeentenenmetexterne
partijen lastigenkostajstemming meertijddan
noodzakelijk.Endatterwijlgemeentenen
waterschappenjuist nustaanvoor^roteinvesteringeninhetwatersysteem.
Volgenshetwetsvoorstel 'Wetgemeentelijke watertaken' wordengemeentenvolgendjaarverantwoordelijk voorhet beheer
vanhetafval- enregenwatet enhet verwerkenvanovertolliggrondwater.Dekostendie
gemoeidzijn metdezenieuwe watertaken,
kunnen dooreennieuwebestemmingsheffing worden opgebracht,het verbreed
rioolrecht.Naasthetverbredepakketvan
teguliere taken moeten degemeenten de
komendejaren extrainspanningen leveren
voordemaatregelendieophen afkomen
door klimaatveranderingen endeKaderrichtlijn Water.
Inbredezinzoudengemeentenzich
bestuurlijk moeten beraden ophun waterbeheertaken endeinvullingvandezetaken,
uitetaard insamenspraak met het waterschap.Wildegemeente ondethouduitvoerenaanwatersystemen indebebouwde
kom?Opwelkemaniet wordtdegemeentelijkewateropgave ruimtelijk eninde tijd
gerealiseerd?Hoewordthet gemeentelijk
grondwaterbeheer ingevuld?Waarkande
burger terechtmetvragen,klachtenensuggesties?Opwelkemanier gaatdegemeente
detoegenomen waterbeheertaken eninvesteringen financieren? Zonder eengedegen
analyseenduidelijke keuzes blijven
gemeenten volgend inhetwaterbeheer en
datkosttijd engeld.

Gemeentelijke watercoördinator
Bijeenaantalgemeenten komen vtagen
overorganisatie,veranrwoordelijkheden en
financiering aandeordebij het opstellen
vaneengemeentelijk waterplan.Vooreen

eenduidige keuzemoeten deze ondetwerpen
dan welexplicietopdebestuurlijke agenda
komen.Ookzonderofjuist nahet waterplan
ishetnoodzakelijk ombewustekeuzeste
makenovetinvullingvan waterbeheertaken
endeinrichring vandeorganisatie.
Doorenkelegemeenten ismet hetaanstellenvaneenwatercoördinator eenbelangrijkestapgezet.Dezecoördinatotzorgtvoor
hetcontact tussenafdelingen, isaanspreekpuntvoorwaterschapen enanderebetrokkenorganisaties,isvolledigopdehoogtevan
hetnationaleenregionalewaterbeleid en
geefr richtingaanhetgemeentelijk waterbeheer.Enkelegemeenten hebben het waterbeheereennogduidelijker plekinhun organisatiegegevenenallewaterbeheer- en
rioleringstakengecombineerd inéén
gemeentelijke afdeling.
Naasteenkeuzevoor waterbeheertaken
endeinrichting vandeorganisatie,isde
manier waaropgemeenten hun doelen realiserenvanbelang.Gemeenten kunnen hierbij bijvoorbeeld kiezenvoor samenwerken,
uitbesteden, handhaven, faciliteten ofrealiserendooreigendiensten.Deze wetkwijze
zoudengemeenten nadtukkelijker moeten
baserenopondermeerdebelangenvan
betrokkenen, wettelijke taken, beschikbate
middelen enpassievanuitdeeigen organisatie.
Vanuitonzeervaringmet waterbeheerprojecten enorganisatievraagstukken vragenwijnadrukkelijk aandacht vooreen
bestuurlijke afweging vanderolvan
gemeenten inhetwaterbeheer endemanier
waaropdegemeentelijke organisatie wordt
ingelicht.Eenduidelijke plaatsvoorhetstedelijk waterbeheer indegemeentelijke organisatiemaakt eenpro-actievestijl mogelijk.
Deomvangvandetoekomstige investeringeninhet watersysteem endecomplexiteit
vandeproblematiek makendit noodzakelijk, f
JosAthmerenAnjoTravaille (DHV)

Verschijningsdata
Deverschijningsdataendedatawaarop
kopijvoorhetbetreffende nummeraangeleverdmoetzijn,staanopeenoverzichtdat
ukuntaanvragenbijderedactie:
(010)4274165.Daarisookeenhandleiding
optevragenvoordeartikelenin
Platform.
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