ACHTERGROND

HOOGHEEMRAADSCHAP AMSTEL, G O O I E N VECHT PAST
'GESTAPELDE WATERBERGING' TOE

Natuurwinstin't Gooi
doorinnovatief
waterbeheer
InHilversum wordteenaantal problemendooreenintegraleaanpakopgelost,waarbijdenatuurde
grootstewinnaar LS.Eenconsequentiehiervanisdatdewaterinrichting moetveranderen. HetHoogheemraadschapAmstel,GooienVechtgreepdegelegenheidaanom opeeninnovatievewijzehet
watersysteem tehennrichten.Hetinnovatievebestaateruitdathethoogheemraadschap'gestapelde
waterberging'toepastopeenklemoppervlak metoverloopgebiedeneninfiltratie énuit infiltreren
vangezmverdeffluent vaneenMBR-installatieomhetwaterlangervasttehouden.Denatuurwinst
bestaatuitdeopwaardering vaneennatuurgebied aanderandvanHilversum,zonderenigeinvloed
enbelastingvanuitdestad.
InhetoostenvanHilversum spelen
sindsjaarendagenkelegroteproblemen.
Doorlozingvan(onjgezuiverd afvalwater
(vanafeind 151eeeuwtoteindzeventiger
jaren) isdewaterbodem vanhet natuurgebieddeLaarderWasmeren,devijversvan
Anna'sHoeveenenkelevijvers in Hilversum
zwaarverontreinigd.Ookdelandbodemis
zwaarverontreinigd doorhetjarenlang stortenvanhuishoudelijk en industrieel afval.
Hilversum wilaandeoostkant vandestad
eennieuwewoonwijk bouwen,medeals
financiering voordebodemsanering.Tenslotte isderioolwaterzuivering vanHilversumaaneengrotevernieuwingenuitbreidingtoe.
Metdebetrokken partijen moesteen
goedeafweging gemaakt wordenvooreen
optimaleintegraleoplossing.Departijen
zijn degemeenteHilversum,deprovincie
Noord-Holland,destichtingGooisNatuurreservaatenDWR.Dezepartijen hebbenzich
vetenigd ineenorganisatiediehetplan
Anna'sHoeveuitvoert.Hetplangebied laat
zichhydrologischomschrijven alseenkom
omringd doorhogegebieden vande
UtrechtseHeuvelrug.Ditiseenlastige bijkomstigheid,waardoordehydrologiemet
nameopwegzijginggericht is.Dediepe
grondwaterstroming isvooral westelijk
gerichtnaardediepeplassenenpolders ten
westenvanHilversum (LoosdrechtsePlassen
enHorstermeerpolder).Indehuidige situatiewordthet hemelwater indestad viaeen
gescheidenstelselopdestadsvijvers vanHilversumgeloosd.Vanuitéénvandiede vijM
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verswordthetwaterviaeen vijzelgemaal
opgepompt naardeLaarderWasmeren waar
het infiltreert indebodem.Het hemelwater
vandetweeanderevijvers(dieviaeenkoppelrioolmetelkaar inverbindingstaan]
lozenondervrijvervalnaardevijversvan

Hetplangebied.

Anna'sHoeveomdaarvervolgens te infiltreren.Deinterceptiewinning van pompstation Larenloostmomenteel ooknogopde
vijvers.Dit heefr vanoudsher een tweeledig
doel:hetafvangen vaneenvuilwaterbel(trienperverontreinigingen) voordedrinkwaterwinningLarenendoormiddel vande
lozingopdeLaarderWasmeren het waterpeilopeendusdanigniveau tehouden dat
hetverontreinigdeslibnietdroogkomt te
vallen.
Het effluent vande rioolwaterzuivering
Hilversum wordtnu volledigafgevoerd via
eenpersleidingnaareengrachtnabij Laren,
dieuiteindelijk inhetEemmeer uitkomt.

Toekomst
Omdat degemeenteHilversum woningbouwgaat realiseren inhetgebiedAnna's
Hoeve,dientdebestaande rioolwaterzuiveringtewordenverplaatst.Het HoogheemraadschapAmstel,GooienVechtverlaat
hiervoordebestaandelocatieenbouwt iets
noordelijker eennieuwe zuiveringsinstallatie.Dezewordtvoorzien vaneenmembraanbioreactor,waarmeeeenzeergoede effluentkwaliteit wordtbereikt.Bovendienvergtdit
minder ruimre.Degemeente Hilversum
saneertdelandbodem encreëerreenvuile

Eenmogelijkeinrichtingvandesingel

grondbergmeteenleeflaag hierop.Denieuwerioolwaterzuivering wordt voor het
grootstegedeelteindeze'heuvel'gebouwd.
Zowordtdezuivering ruimtelijk ingepast
enhetruimtebeslaggeminimaliseerd.DWR
gaatdevetontreiniging vandewaterbodems
vanhetLaarderWasmerencomplex,devijversbijAnna'sHoeveende stadsvijvers
saneren.HetgeschoondeLaarder Wasmerencomplexwordtopnieuwingericht metals
streefbeeld eenregeneratie vanhet oorspronkelijke stuifduinlandschap met droge
ennatteheideenregenwatergevoedevennen.Dehuidige lozingvaneengrootdeel
vanhethemelwater vanuit Hilversum opde
LaarderWasmeren isindetoekomstdanook
ongewenst.Doordegemeente worden bijde
nieuwezuiveringsinstallatiegrotebergingsvoorzieningen gebouwdvoor ongezuiverd
afvalwater tervervangingvandebestaande
voorziening.Ditwordtonderdeelvaneen
absoluutgemengd rioolstelsel.Dit wilzeggendatergeenoverstort naar oppervlaktewateris.
Bovenstaandezorgtervoordathet watersysteemzoalsheternu is,niet gehandhaafd
kanworden.Daarvoormoesteenvisieop

tafelkomenopeennieuwe waterinrichting,
waarbij tweegroteveranderingen worden
doorgevoerd:hethemelwaterdat voorheen
opdeLaarderWasmerenloosde,moetergens
andersgeborgenengeïnfiltreerd wordenén
voorhethoogheemraadschap waseenvoorwaardebijhetbouwenvandenieuwerioolwaterzuivering dateensignificant deelvan
heteffluent nuttiggebruiktgaatworden.
Opbasisvaneen waterbalansberekening
isdetebergenenteinfiltreren hoeveelheid
hemelwater bepaald,zodatde ruimteclaim
neergelegd konworden bijde terreinbeheerderstichtingGooisNatuurreservaat. Het
wasnamelijk haar wensomdeLaarderWasmeren nietmeer tebelastenmet stadswater.
Verderisinditstadium airekeninggehoudenmetdeintrekgebieden vandedrinkwaterwinningen vanHydron Midden-Nederland(metnamepompstation Laren,maar
ookLoosdrecht).

Hemelwater
DeLaarderWasmerenworden afgekoppeldvandehuidige waterinrichting.Ter
compensatie vandehemelwaterlozing uitde
stadopdeLaarderWasmerenworden een

infiltratievallei eneensingellangsdesportveldenophet terreinvanhetGooisNatuurreservaat aangelegd.Desingelzalcontinu
watervoerenendeinfiltratievallei zalincidenteeloverlopen(ziedonkerblauwe plekkenopdekaart).
Indevijvers vanAnna'sHoeveworden
waterstanden vanmaximaalNAP+3,50m
toegestaan.Dit iseenstijging van 1,5m
bovenhetstreefpeil. Eenspeelweidedie
wordtgesaneerd,krijgt eeninrichtingdie
hetgeschikt maaktominsituatiesvan
extremeneerslagwater tebergen.Verder
wordendevijvers voorzien vanoevers met
zeerflauwetaluds.Tenopzichtevandehuidigesituatie wordtdusmeer'verticaal'(groterepeilstijgingen) en'tempoteel' (tijdelijke
overloop-eninfiltratiegebieden) water
geborgen.

Effluent
RijkswaterstaatDirectieUtrecht heeft
aangegevenmeetewillenwerken aanhet
aanleggen vanongeveer 1,5km watergangen
tenbehoevevandeinfiltratie vaneffluent en
steltdehoeken vandeA27bij deafslagHilversumterbeschikking.HetGoois NatuurH2O
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reservaatstelt 16tot 18hectareter beschikkingvoordeaanlegvanwatergangen en
vloeivelden voorhetinfiltreren vaneendeel
vanhetdagelijkse effluenr (indrogesituaties)(opdekaartdegrijsgearceerdevlakken
tenzuidenvanHilversum).
Vanhetdagelijks effluent zal tweederde
deelafgevoerd wordennaardeze infiltratiegebieden.Ditisintotaal6.700kubieke meter
perdag.Heteffluent zalviaeen persleiding
directvanuitde rioolwaterzuivering
getransporteerd worden naarde infiltratielocaties.Hetrestant wordrafgevoerd viaeen
persleiding naareengracht,dieuitkomt in
hetEemmeer.Innattesituatieszalhetgeheleeffluent afgevoerd worden naardeze
gracht.Demaximalecapaciteit inditgeval
bedraagt 36.000kubiekemetetperdag.
Mogelijkzalheteffluent inbepaaldegevallengebruikt worden omdevijvers bijAnna's
Hoeveendestadsvijvers tesuppleren.

DeproefopstellingzoalszenudraaitopderioolwaterzuiveringHilversum.

Onderzoeken
Vanzelfsprekend wordennogdenodige
onderzoeken uitgevoerd omdewaterinrichting uit tekristalliseren envasttestellen dat
degekozen oplossingniettotandereproblemen leidt(milieukundig, waterkwantiteit,
grondwater).Dezeonderzoeken dienenook
alsonderbouwing voorde vergunningaanvragen,ontheffingen en dergelijke.
Modelstudievanhetnieuwewatersysteem
Doormiddel vaneendynamisch model
vandenieuwewaterinrichting wordt doorgerekend ofhet nieuwewatersysteemzowel
kwantitatiefalskwalitatiefvoldoet. Hierbij
wordttekeninggehouden metdeKaderrichtlijn WaterenhetNationaalBestuursakkoordWarer.Vanwegededuidelijkerelatiemetgeohydrologieworden ineenlater
stadium het oppervlaktewater engrondwatermodelopelkaarafgestemd. Het tweede
aspectisonderzoeknaareenalternatiefvoor
detransportroute vanhetMBR-effluent, via
het bestaande watersysteemenzijn infrastructuur.
Geohydrolo^ischonderzoek
Hierinwordtdeinvloedvandenieuwe
waterinrichting opdegeohydrologie in
beeldgebracht, waarbij vieraspecrencentraalstaan:veranderingen insrijghoogtes in
herinvloedsgebied vanhetplan alsgevolg
vanhetinfiltreren vanwater,deinvloedvan
deinfilrratie opdevuilegrondwaterbel in
Hilversum,deinvloed vanherinfiltreren in
Hilversum opdedrinkwaterwinning in
LoosdrechtenLarenéneenoptimalisatievan
dehoeveelheid enlocatievanhet te infiltrerenwater teneindezomin mogelijk teverandereninhet grondwaterregime.
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Ecologischonderzoek
Doormiddelvaneenecologisch onderzoekwordtbekekenofdeeffecten vande
nieuwewaterinrichtingslocaties geen
schadelijke gevolgen hebben voordeecologie.Zowelindegebiedenzelfalsinde
invloedsgebieden vandewaterinrichtingslocaties.Onderdeinvloedsgebieden vallen
onder anderede Natuurbeschermingswetgebieden LaarderWasmeren, Laapersheide
enmogelijk herHilversumsWasmeer.Hierbijwordenmogelijk compenserendeofmitigerendemaatregelen voorgesteld. Hierbij
wordtgekeken naarhet totalecomplexvan
projecten waarbij denatuurwinst persaldo
beschouwd zalworden.
Proe/opstellinginfiltratieMBR-water
Aangezien het infiltreren vanMBReffluent nogniet eerder isgedaanende
effecten hietvanmoeilijk tevoorspellen zijn,
wordtmiddelseenproefopstelling kennisop
dit vlakvergaard.Deproefopstelling isop
schaalgemaakt ensimuleert het infiltreren
vanMBR-effluenr opeenzandige ondergrond. Hierbij moetdetoekomstige situatie
zogoedmogelijk nagebootst worden.Zodra
basaalinzichrverkregen isindewerkingvan
hetsysteem,ishetvanbelangom aandacht
teschenken aanbeheer-en onderhoudsaspecten.
Waterbestumy
Indetoekomstigesituatie zalhet watersysteembestuurdwordenviaRealTime
Control.Deknoppen waaraangedraaid kan
worden,zijn deafvoerroute vanhetMBReffluent endewegvanhet hemelwatet vanuitdestad naardevijvers bijAnna'sHoeve,

watviahetgescheiden stelselopdestadsvijversinHilversumgeloosdis.
Hiervoor moeteenadequaat besturingssysteem bedacht engeïmplementeerd worden.Vanbelangisdatdemensen,dieerin
detoekomst meedienen tewetken,vanaf
het begin bij betrokken worden.
Nieuweinfiltratielocatieinterceptiewinnin^j
Eengevolgvandenieuwe waterinrichtingisdatdelozingvande interceptiewinningvanHydronvanhetpompstation Laren
optermijn stopgezetmoetworden.Vande
oorspronkelijke doelenisereennadesaneringvandeLaarderWasmeren niet meer
legitiem,namelijk hetnathouden vande
verontreinigde waterbodems.Indenieuwe
waterinrichitng isetniet meer voldoende
bergings-eninfilrratiecapaciteit voorher
intetceptiewater.Hiervoorzalduseen nieuweinfiltratielocatie gezochtdienen teworden.

De uitvoering
Deplanning vanhetproject hangt
samenmetdeandereprojecren, met name
metdesaneringvandeLaarderWasmeren,
aangezien hethemelwater vanuit Hilversum
voorhetbeginvandesanering afgekoppeld
moetzijn endebergings-en infiltratielocatiesdusgerealiseerd moetenzijn. Daarnaast
moetendeinfiltratievoorzieningen voorhet
MBR-effluent gereedzijn ophet moment
datdenieuwe rioolwaterzuiveringsinstallatieinbedrijfis. Destart vande uitvoering
sraargepland voorvolgendvoorjaar, f
Rob Ververs enArjen Grent
(DWR)

