ACTUALITEIT

INNOVATIEVE VORMEN VAN WATERBERGING

waterdiepte.Naastdedrie bovengenoemde
variantenisberginginhetoppervlaktewater
(1)alsreferentie uitgewerkt.Devoorgenomen ontwikkelinggaatuitvanconventioneleberginginhetoppervlaktewater.Inhet
projectzijn opbasisvanbeschikbare literatuur nogtweevarianren meegenomen:
waterbergingindeaquifer endrijvende kassen.

Waterzakkenleidentot
fbrse raimtebesparing
DeruimteinNederlandstaat ineentoenemendemateonderdruk.Waterbeheerderszoekenruimte
vooruitbreidingvanhetoppervlaktewater,projectontwikkelaarsenplanologenclaimen dezelfde
ruimtevoorstedelijke ontwikkelingenennatuurbeschermerswillendegroenegebieden beschermen
tegendeoprukkendebebouwing.Vanwegedeklimaatveranderingisuitbreidingvandewaterbergingscapaciteit lokaalopkortetermijn hard nodig.Landgebruikahnatuur,recreatieenwaterbergingwordtvakergecombineerdom ruimtetebesparen.Decombinatievanwaterberging enbebouwingzieje behalveinstedclijkgebiedookinglastuinbouwgebieden,zoalsinRijsenhout.
Rijsenhout ligtindegemeente Haarlemmermeer, tussen rijkswegA4endeWesteinderplassen.Hettotaleplangebied beslaat
circa500hectare.Eendeelhiervanis
beschermd vanwegewaardevollecultuurhistorischeobjecten,eenanderedeelisgereserveerdvooreenverbredingvande rijksweg.
Intotaalis326hectarebeschikbaar voorde
ontwikkelingvanglastuinbouw.Dekassen
worden hiervoorvoorzien vaneenvaste
(betonnen) vloer,watvanbelangisvoorde
bergingsmogelijkheden onderdekasende
vergelijkbaarheid metstedelijke bebouwing.

Mogelijkheden voor lokale
waterberging
Deopgavevoorinnovatieve waterberginginRijsenhout komtinhoofdlijnen neer
ophetrealiseren vanvoldoende piekwaterbergingopeenmanierdieeffectief met
ruimteomgaat,duurzaamenrobuustisen
betaalbaar blijft. Demogelijkheden voor
waterbergingtenopzichtevandebebouwingzijn in,op,onderennaastdebebouwing(zieafbeelding 1).Nuanceringen zijn
aantebrengen,zoalsnaastdebebouwingin
hetoppervlaktewater enophetmaaiveldof
direct onderdebebouwingendieperinde
aquifer.

Inditonderzoek,datmedemogelijkis
gemaaktdooreensubsidievandeprovincie
Noord-Holland, zijn demeest kansrijke
locariesvoorwaterberging bepaaldmet
behulpvaneen'quickscan'.Debeoordeling
vandevarianten leverdedrie kansrijke
varianten op:(2a)openwaterberging onder
bebouwing,(2b)gesloten waterberging
onderbebouwingen(5)waterbergingin
bassinsnaast bebouwing.
Variant zaisuitgewerkt alsopen water
onderkassenoppalen.Gesloten waterbergingonderkassen(2b)isuitgevoerdmet
kunststofzakken.Uitde'quickscan'bleken
zakkennamelijk betertepresterendan
betonnen keldersofgeschakeldekratten.De
keldersenkrattenzijn minder flexibel inzetbaar,nietzoeenvoudigtevervangenen
kostbaarder.Bijwaterberging naast bebouwing(5) wordengietwaterbassinsgeschikt
gemaaktvoorpiekberging.Eengedeeltevan
debassincapaciteit blijft gereserveerdvoor
piekbergingenwordtnietgebruiktvoor
gietwaterberging. Infiltratievoorzieningen
zoalswadi'spresterenminder goeddanbassinsnaastdebebouwingdoorhetruimtebeslagtengevolgevanderelatiefbeperkte

Tabel1
A/b. 1;

Denadelenvandeminder kansrijke
variantenzijn divers:groot ruimtebeslag
doorbergingsvoorzieningen, hoge bedrijfsrisico's,geringeflexibiliteit enhogekosten.
Hetnadeelvanbergingindediepeondergrond (3) isderuimtevraag.Een aanzienlijk
oppervlakopenwaterblijft nodigvoorpiekbergingaangeziendepompinstallaties
alleenbijextremeneerslaginactiekomen.
Buienmeteenherhalingstijd tottienjaar
dieneninhetopenwatergeborgen teworden.Voorbesraandesituaties meteenbergingstekort kandezevariant welgeschikt
zijn.Waterbergingopdaken(4)conflicteert
metdelichtdoorlatende funcrie vandekas.
Bovendien iswaterbergingopdaken minder
geschiktvoorpiekbergingvanwegede
beperktmogelijke waterdiepte.Ook heeft
dezevarianteenzekerbedrijfsrisico: bijcalamiteiten kangroreschadedoor wateroverlastoptreden.Ditgeldtookvoorbergingin
bebouwing(6). Eenandernadeelvanwaterberginginbebouwingisdeflexibiliteit.Een
deelvanhetgebouwkannietofbeperkt
wordengebruikt voor bedrijfsdoeleinden.
Bergingingebouwenisookduur:eenkubiekemeterineengebouwisduurder daneen
kubiekemeterruimte buiten.

Efficiënt ruimtegebruik
Doorhettoepassenvanalternatievevormenvanwaterbergingblijkt minder berginginopenwaternoodzakelijk. Wanneer
debespaarderuimtewordtgebruikt voor
bedrijfskavels, kanhetproductieoppervlak

Deprestatiesvandebelangrijksteindicatoren.

Overzichtvanmogelijkelocatiesvoor
lokalewaterber,gin,g.
variant(zieafbeelding1)
(1) conventionele waterberging
(2a) openwaterbergingonderkassen
(2b) geslotenwaterbergingonderkassen
(5) waterberginginbassinnaastkassen
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totongeveer 35 procentworden vergroot.De
ruimtewinst ishetgrootst bijdevariant met
eenzakvoorwateropslagonderdekas.Bijde
anderetweeuitgewerkte varianten kanhet
productieoppervlak totcirca15procenttoenemen(zietabel1).
Inrichtingmet waterbergingonderde
kasisflexibelerdaninrichtingvolgensde
anderevarianten.Dewaterbergingonderde
kasisopeenlatermomentgoeduit tebreidenzonderdatandergrondgebruik hoeft in
televeren.Dit integenstelling totdeaanleg
vanextraopenwaterofuitbreidingvande
gietwaterbassins voorpiekberging.De
bereikbaarheid vandewarerbergingvoor
beheerenonderhoud isminder bij berging
onderdebebouwing.Doorhierbij herontwerpvandeconstructierekeningmeete
houden, isonderhoud rochgoed mogelijk.

apartevoorzieningen,zoalseenbassinofeen
zakonderdekas,isminder robuusr.Grote
buienvulleneersthetbassinofdezak.Als
dezebergingisgevuld,staatalleennogde
bergingin het oppervlaktewater ter beschikking,diebijeenzakonderdekastot minder
dan tweeprocent vanhetgebied bedraagr.
Bijberging inhetopenwaterstaat steeds
negen procent terbeschikking(ofmeerdoor
bergingoptaluds).Bijhevigeneerslagdiede
capaciteitvandevoorzieningsrerk overtreft,
zalhetoppervlaktewaterpeil bijbergingin
eenvoorzieningsrerkerstijgen danbij bergingin hetopenwatet.Ditneemt nietweg
datookeensysteemmeteenzakonderde
kasvoldoendeveiligisteontwerpen, door
voldoendegrotezakken toetepassenendoor
tespelenmetdehoogtevanhet maaiveld in
groenstroken en dergelijke.

Juridische borging
Eennadeelvanopenwateronder kassen
isdebeperktelicht-enluchttoevoer. Hierdoorzalnauwelijks plantengroei optreden.
Voordewaterkwaliteit ishetooknadelig.
Ditprobleemspeelrbijafgesloten voorzieningen,zoalszakkenoftanks,veelminder,
omdat deverblijftijd kortis.

Hydrologisch gedrag
waterbergingsvarianten
Waterberging inhet oppervlaktewater
levertdemeestrobuuste bergingscapaciteit
op,zoweltechnisch alsjuridisch.Uitberekeningen mereeneigenmodelblijkt datalle
varianten voldoen aandehydrologische ontwerpcriteria.Metnamewaterberging in

Invergelijking metdereferentie blijkt
dejuridische borgingvandeverschillende
varianten mindergoed.Belangrijksre reden
ishetrealiseren vaneendeelvandewaterbergingopparticulier terrein.Deverschillendevariantenzijn hierin niet onderscheidend.Erzijn verschillendeprivaat-en
bestuursrechtelijke mogelijkheden, zoalsde
koopakte,bouwvetordening, het bestemmingsplan endemilieuvergunning.Door
combinatie vandezemogelijkheden kanvoldoendeborgingworden bereikt.

Financiële aspecten
Hetinrichten vanhet glastuinbouwgebiedmetconventionelewaterberging heeft

delaagstetotaleinvesteringskosren, maar
hetisookhetminst kostenefficiënt vande
onderzochte oplossingen.Devariant met
piekbergingingietwaterbassins heeft vergelijkbare investeringskosten.Waterberging in
zakkenofinhetoppervlaktewater onder
kassenvergteengrotere investeringdoor het
toenemende kasoppervlak(meerkassenkostenmeer)endeaanschafvan kunststoffen
zakken.Bijalledrievarianten kaneengroter
kasoppervlakwordengerealiseerd danbijde
convennone Ie.
Waterberging onderdekasheefr de
hoogstekosteneffectiviteit, in totale kosten
pervierkantemeter productieoppervlak(of
uitgeefbaar terrein).Devarianrmetwaterbergingineenzakonderdekasheeft de
hoogsteinvesteringskosten, maarlevertook
hetgrootsteproductieoppervlak op.Door
eenefficiëntere inrichtingvandekavelsén
herglastuinbouwgebiedzijn deinvesteringskosten pervierkantemeter productieoppervlaklagerdan bijdeandere waterbergingsvarianten.Endat isaantrekkelijk voor
deontwikkelendepartijen éndetuinders.

Conclusie
Innovatievevormenvan waterberging
zijneengoedaltetnatiefvoordegebruikelijkeberginginhetoppervlaktewater.Eenaantalvariantenpresteert beterdanconventionelewaterberging,opzowel ruimtegebruik
alskosreneffectiviteit. Alleuitgewetkte
variantenvoldoenaandedoordewaterbeheerdergesteldeeisenendewaterbergingis
juridisch voldoendeteborgen.Dealternatievenhebbenooknadelen,zoalseenbeperktere
robuustheid enhogere investeringskosren.

Dewaterzakken[foto:WiejjermkBV).
Oppervlaktewater vervultnaastwaterberginganderefuncties,zoalsecologische,
hydrologische (afvoer), stedenbouwkundige
enesthetische.Metnameinstedelijkegebiedenkunnen veelfuncries tegelijk eenrolspelen.Demogelijkheden voorinnovarievevormenvanwaterbergingzijn afhankelijk van
functies eninrichringvaneengebied,naast
dievandeplaatselijke hydrologieenbodemsamenstelling.Ookvootbedrijvenrerreinen
ingebiedenmeteenhoge ruimtedruk
besraangoedemogelijkheden voorinnovarievewarerberging.Metnamedebetging
vanwaterinzakkenonderdebebouwing
(metwoningen,bedrijfspanden ofkassen)
biedrgoedemogelijkheden omprocenten
meergronduit tekunnengeven, f
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