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Waterplan Leeuwarden
LeeuwardenisinFrieslanddeeerste.gemeente
meteenwaterplan.Tegelijkertijd methetvaststellenervanwerdbegonnenmetdeuitvoering
vanenkeleambitieuzeprojectengerichtop het
herstelvandewaterkwaliteit.Voordegemeente
was hetaantrekkelijk makenvandegrachtenin
debinnenstad eenbelangrijk economischonderwerp.Eengrotestapvoorwaartswerdbereikt
metklassiekemaatregelen(baggeren,riolering],
maaromechtschoonwatertekrijgen indebinnenstadmoestenextrainspanningenworden
gepleegd.
Hetwaterplan vanLeeuwarden heetde
BlauweDiamant. Het kwamin2000gereed.
DaarmeewasLeeuwardendeeerstegemeenteinFriesland meteenwaterplan.Vooreen
deelbestond hetuiteenvisie,vooreendeel
uit afspraken tussengemeente, waterschap
enprovincie,enookvooreenniet onbelangrijk deeluithetaanzetten tottweegrote uitvoeringsprojecten. Heteneprojectwas
gerichtopdestedelijke rivierdePotmarge,
het andereopdewaterkwaliteit vandebinnenstadsgrachten. HetWetterskipFryslân
leiddedirlaatste project.
Binnendesamenwerking tussen watetschapengemeentewasdeconsensusoverde
doelenessentieel.Leeuwardenwasbezigmet
eenopwaardering vandebinnenstad. Een
belangrijke roldaarbij speelden degrachten.
Zij bepalen medehetstadsbeeld endeomgeving.Eenbelangrijk doelwaseveneensom
degrachten bruikbaar temaken voordekleinerecreatie.Daarvoor moesteenpomp wordenverwijderd die30jaar geleden wasaangebracht omhetwaterindegrachtente
verversen.Datwasindertijd duseen waterkwaliteitsmaatregelf!).Behalvedeze fysieke
barrièrewashetbelangtijk datdegrachten
eengoedewaterkwaliteit zouden krijgen.
Het waterschap streefde naareendoorzicht
vanongeveer80centimeter.Aanvullend
moesthetwaterookecologischgezond zijn.
Ditdoelisoverigens nietvertaaldineen
bepaald streefbeeld.

Maatregelen
Uitdeanalysevandebronnen vanvervuilingenvandeeffecten vanallerlei maatregelen bleekdat vooreengezond ecologisch
systeeminiedergevaldezwaar vervuilde
waterbodem moest wotden verwijderd en
datalleriooloverstorren (negenstuks)zoudenmoetenwordengesaneerd.Het afspoelendestraatwater zounaarhet riool moeten
worden afgevoerd. Daarvoor werden randen
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langsdegrachten aangebracht.In2003 is
60.000kubiekemeterzwaarvervuild slibverwijderd uitdegrachten endesingels.De
saneringvandeoverstorten was mogelijk
door hetbouwen vantweegrote bergbezinkbassins(tweemaal600kubiekemeter)buitenhetcentrum.Plaatselijk ishetrioolverruimd (totzelfs 1250mm).Het drijfvuil
wordtdoordevuilnisdienst regelmatig verwijderd. Dezemaatregelen werdenookwel
aangeduid als'geenspijt maatregelen'.
Interne vervuilingsbronnen waren daarmee
gesaneerd.Bleefoverhetgegevendat debinnenstadsgrachten inopen verbinding staan
metdeFrieseboezem.Dewatetkwaliteit van
deboezem isdeafgelopen 20jaar welsterk
verbeterd, maarindeomgevingvanLeeuwardenishetdoorzichtgemiddeld nogslechts
40centimeter enwordendestikstof-enfosfaatnormen forsoverschreden. Chlorofylgehalten liggendelaatstejaren beneden30
g/l.Maarintetmen vanappetijtelijk voldoethetboezemwater niet.

Stuurbaar water
Langisnagedacht overmethoden waarmeeinhet stedelijke gebied tocheenbetere
waterkwaliteit tebereikenzouzijn.Als
mogelijke oplossingzou het oppervlaktewatergezuiverd kunnen worden.Daarnaastis
erheteffluent vande rioolwaterzuiveringsinstallatie.Gemeente,waterschap en provinciekozenvoordeambitieomdekringloopte
sluiten:heteffluent vanderwzizouals
schoonwaterbron moetendienen.Vetmeld
moetwordendatdezeoptieookrelatief
goedkoopgerealiseerd konworden dankzij
het feit datdegemeente een rioolpersleiding
aanlegdevanafhetcentrum naar dezuivering.Indezelfde sleufwerdookdeschoonwaterleidinggelegd.Degrachten zouden
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gevoedwordendoorextragezuiverd effluent.Maaromdat degrachten deel uitmaken
vandeboezem,zoudeinvloedvandeboezemteruggedrongen moeten worden.
Afsluiten wasnietmogelijk, omdat hetjuist
debedoelingwasomdegrachten toegankelijk temaken voordekleine recreatievaart.
Zoontstond hetideevandedoorvaatbare
waterkeringen indevormvaneen gordijn
vanrubber flappen. Ditconcept met suppletievanschoonwatetenafremming vande
invloedvandeboezemwerdaangeduid met
'stuurbaar water'.

Uitproberen
Bijhetbegin vanhetproject bestond
nogweinigervaringmetdenazuiveringvan
effluenten enmeteffecten van schoonwatersuppletieinstedelijk gebied.Daarom werden tweeproefnemingen gestart:
• Eenstukje stadsgracht (deWeaze)werd
geïsoleerd dooreendoorvaarbare waterkeringeneen(tijdelijke) vastedamwand.Datgedeelte(ongeveer 150m
lang)werdgevoedmet grachtenwater
datwerdgezuiverd meteen discontinue
zandfdter (capaciteit 50 kubieke meter
peruur);
• Opderwziwerdeenmembraanbioreactoreneenzandfdter beproefd omhet
effluent natezuiveren.
Deproefnemingen indeWeazewaren
zeersuccesvol.Doorhet suppleren vanwater
met laagzwevendstofgehalteeneenlaag
fosfaatgehalte werdeendoorzichtvan
gemiddeld 100centimeter gerealiseerd.Op
basisvanmodelberekeningen en aannamen
tenaanzien vandeweerstand vandedoorvaarbarewaterkeringen werdberekenddat
bij eentoevoervan250kubieke meter

schoon waterperuur,degrachten voor80
procentgevuld zijn metschoon water.Daarmeezouhet water voldoendehelder worden.
Het nazuiveren vanhet effluent metde
membraanbioreactor waswat betreft de
exrraverwijdering vanfosfaat en stikstof
weinigsuccesvolendebehandeling vaneen
debiet van250kubiekemeterperuurzou
zeerkostbaar worden.Het onderzoek metde
MBRisinSTOWA-verband voortgezet omde
verwijdering vanmilieuvreemde stoffen te
meten.Welwasduidelijkgeworden datdoor
zeerzorgvuldige bedrijfsvoering deLeeuwarder rwzieeneffluent kanafleveren met
eenzwevend stof-gehalte lagerdan5mg/l
enfosfaat- enstikstofgehalten dievoldoen
aandeMTR-normen.Een nabehandeling
met eenzandfilter levertdanweinigrendement op.Debeheersingvanhet fosfaatgehaltevergtwelextra sturing.

Rwzi-desinfectie
Deervaring met hetzandfilter heeft uitgewezendat suppletie vanvoldoende water
meteenlaagzwevendestof-gehalte en met
fosfaat- enstikstofgehalten dievoldoen aan
deMTR-normen, leidt tot helder warer inde
sradsgrachten. Watmilieuvreemde stoffen
betreft isdeverwachtingdat suppletie niet
zalleiden tot een kwaliteitsverslechtering
(hetwater inLeeuwarden wordt ookalbeïnvloeddoordelozingvanheteffluent].Een
groter probleem wasdehygiënischekwaliteit.Hoewelhetwater vande binnenstad
geenzwemwater hoeft tezijn, maghet
waternietslechterwordenonder invloed
vandesuppletie vanheteffluent. Het effluentvaneenrwzibevatechterveelbacteriën.
Ookhiermoest noghetéénenanderuitgeprobeerdworden.Deoptieomhet effluent
door eenrietfilter teleiden,zoalsbij derwzi

teEverstekoog,werdvooralsnog terzijde
geschoven,omdat indebuurt vanderwzi
weinighectaresbeschikbaarzijn. Desinfectie
door middelvanelektrolyseleekaanvankelijk zeeraantrekkelijk vanwegelageexploitatiekosten (weinigstroom),maardemethodiekwerdsterkgehinderd doorhet relatief
hogegehalteaancalciumenmagnesium in
heteffluent. Ditkonworden omzeild, maar
datleiddetotzeer hogechloridegehalten en
totmogelijke vormingvanchlooramines en
organischechloorverbindingen tijdens de
elektrolyse.Omdezerisico'ste vermijden,
wordtoverwogen heteffluent te behandelen
metbehulpvanultraviolet alszijnde een
bewezen techniek.

Duurzaam?
Zoalshierbovengeschetstzullen debinnenstadsgrachten vanLeeuwardenstraks(in
dezomer)gevoedwordendoorhet effluent
vanderwzi.Debedrijfsvoering vanderwzi
isgerichtophetrealiseren vanfosfaat- en
stikstofgehalten onderdeMTR-normen.Als
defosfaatnorm wordtoverschreden, wordt
desuppletie tijdelijk stopgezet.Voordedesinfectie wordtdebehandeling metUVoverwogen.Heteffluent ishelder,maar niet
kleurloos.Voordat heteffluent verpompt
wordt,wordtnogextrazuurstof ingebracht
door middelvaneenwaterval.
Deconclusieisdathet nietmeevalt in
eenstedelijke omgevingeenbetere waterkwaliteit tebereiken.Erisweinigruimte om
meernatuurgerichte technieken intezetten.
Uiteindelijk wordtinLeeuwarden eensysteemvoorgestelddatinvullinggeeft aande
ambitieomheteffluent te hergebruiken,
maarditkannietalseenzeerduurzaamsysteembeschouwd worden.Daarstaat tegen-
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overdat hetproject eenschataan inzichten
enervaringen oplevert,zowelvoorwat
betreft denazuivering vaneffluent alshet
gedragvanhetstedelijke waterenhet samen
optrekken vanwaterschap engemeente.
Dieervaringen zijn voornieuwe projecten
ophetgebiedvanstedelijk waterbeheer van
belang.

Samenwerking
Ditprojecr wasnietmogelijk geweestals
ernietallerleifactoren haddengespeelddie
zeerbevorderlijkwaren voordesamenwerkingtussengemeente,waterschap enprovincie.Dezeoverhedenwerkenmet onderwijsinstellingen ineen internationaal
verband samenmetanderesteden(Water
CityInternational).Dezesamenwerkingen
hetprojecrzelfworden financieel ondersteund doordesubsidieregelingINTERREG.
Doorslaggevend ishetgezamenlijke belang
bijdegoedewaterkwalireit enbijdeontwikkelingvankennisdiedaarvoor nodigis. *"
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Badkuipefïêct oorzaak
wateroverlast inVelp
Dewateroverlastwaarmeehetzuidelijke
gedeeltevan hetGeldersedorpVelpaljarenlang
kampt,wordtveroorzaaktdoorhetzogeheten
badkuipejfect. Ditzegthetingenieursbureau
voorbodemonderzoekFugro,datwasingehuurd
omonderzoekteverrichtennaardeoorzaakvan
deoverlast.
Uithetonderzoekblijktdatdebodem in
hetzuiden vanVelpzogoed alsondoordringbaar isdoordesamenstellingvanklei
enveen.Hierdoor kunnen regenwateren
sneeuwniet wegzakken.Hetwaterzoekt
vervolgenszijn wegnaar lagergelegen kruipruimtes enkelders.Deproblemen verergerendoorhetkwelwater vande nabijgelegen
IJsselendehoge grondwaterstand.
Mogelijke oplossingen voordeproblemenvormen drainagegecombineerd met
hetvergroten vanhet rioolendeaanlegvan
eenbergbezinkkelder. <f
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