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king tot ruimtelijke initiatieven engeeft aanvullende informatie voor het gemeentelijke
rioleringsplan.

Waterscan
Met behulp van een waterscan wordt
dewisselwerking tussen rioolstelsel en oppervlaktewater inzichtelijk gemaakt. Dewaterscan bestaat uit een gecombineerde modelleringvan het rioolstelsel en het oppervlaktewatersysteem. In dit geval isgebruik gemaakt
van het bestaande Sobek-model van de Grontmij dat in opdracht vandegemeente voor het
rioleringsplan wasgemaakt. Hieraan is het
model van het oppervlaktewater toegevoegd.
In het onderzochtegebied komen zowel
gemengde,gescheiden en verbeterd gescheiden
rioolstelsels voor.
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Om hetjimetioneren van een watersysteem teanalyseren, moeten verschillende aspecten onderzocht
worden. In Veendam isdeOudeAeonderzocht op waterkwantiteit en waterkwaliteit, maai'ook op
deecologieen de beleving van debeekdooide omwonenden. Deze aspecten hebben direct danwel
indirect met elkaar te maken. Het terugdringen van overstorten doora/koppeling van hemelwater
(waterkwantiteit) beeft bijvoorbeeld een directe relatie met verbeteiing van dewaterkwaliteit en
daarmee metdeecologischepotenties. Eerst zijn de verschillendeaspecten afzonderlijk in kaart
gebracht. Vervolgenszijn de knelpunten endeonderlinge reintics bekeken. Gezocln isnaaroplossingen waarbij het mes'aan rwce kanten snijdt'. Ah resultaat isecuouderling samenhangend maatregelenpakket totstandgekomen.
Deontstaansgeschiedenis vanVeendamis
nauw verbonden aan deoude veenbeek Oude
Ae.Binnen deherstructurering Veendamnoord wordt er naar gestreefd de OudeAe
zodanig te benutten dat een meerwaarde ontstaat voordewoonomgeving. Dit stelt eisen
aan het functioneren van het watersysteem op
zich,maar ookaan de uitstraling en beleving
van het water inrelatie tot de woonomgeving.
Tot op heden bestond weinig inzicht in het

functioneren van dit stedelijk watersysteem.
Daarom heeft het waterschap Hunze enAa's
aanArcadisgevraagd om het functioneren
van deOudeAeinkaart tebrengen, zowel
met betrekking tot de waterkwantiteit,
waterkwaliteit alsecologieen beleving. Dit
onderzoek vond plaats met behulp van een
waterscan, eenecoscan en een waterkwaliteitsonderzoek. Deresultaten dienen als bouwsteen
voor debeleids-enplanvorming met betrek-

Met verschillende neerslagsituaties en
inrichting van het systeem (zietabel r) isgekeken hoe het systeem zichgedraagt en ofzich
problemen voordoen.Naast de optredende
waterstanden inde rioleringen het oppervlaktewater wordt ookdedrooglegging weergegeven.Hiermee wordt duidelijk ofsprakeis
van wateroverlast opstraat dan wel inundatie.
Ookisschematisch weergegeven hoede waterstanden zichindeverschillende delen van het
watersysteem ontwikkelen alsgevolgvan de
doorgerekende buien (zieafbeelding 2).

Ecoscan
DeEcoscaniseenmethodeom dekwaliteit
vanstedelijk water tebepalenophetgebied van
ecologieenbeleving.Demethodeisgebaseerd
opecologischebeoordelingstadswateren(EBEOSTAD)vanSTOWAuit 2001,maarisopeen aantalpunten uitgebreid.Begonnenwordr met het
opdelenvan hetwatersysteem in deelgebieden.
Voordezedeelgebieden wordende streefbeelden
Tabel 1

Doorberekendeneerslogsituaries.

DeOudeAemVeendam.

herhalingstijd
omschrijving
T=2

neerslagsituatie conform bui 08uit
deleidraad riolering, inhoud bui
circa 20 mm
T=10 korte neerslagsituatie éénmaal per
tienjaar, inhoud bui 34 mm
T= 100 langdurige neerslagsituatie inclusiefklimaatscenario, inhoud bui
93mm
T= 100 langdurige neerslagsituatie, notitie
stedelijk water waterschap Hunze
enAa's,inhoud bui 119m m T= 100
idem,waarbij de helft van het opde
rioleringafvoerend verhard oppervlak is afgekoppeld
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zoekenvanbestaande natuurwaarden ende
ecologischegeschiktheid alsleefgebied voor
beschermdeenzeldzameofbedreigde soorten
planten endieren.Ditopbasisvan veldonderzoekenverwachtingen opbasisvaneerder verrichteonderzoekeninderegio.

Waterkwaliteit
Dewaterkwaliteit wordt onderzocht door
middel van monstering. Hierbij isonder ander
gekeken naar fosfaat, stikstof,zuurstof, chlorofyl-aen chloride.Gebruik isgemaakt van monstergegevens van het waterschap.Dezegegevens zijn afgezet tegen delandelijke normen
(MTR).Met betrekking tot het biologisch
zuurstofgebruik zijn de resultaten vergeleken
met dedoor deStichtingVeldwerk Nederland
genoemde norm vanzesmilligram per liter.

Resultaten
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Ajb.

DewaterbeheersinginVeendam.

vastgesteld.Daarna wordendevariabelen ente
meten aspectenvastgelegd.Tijdens eenveldbezoekzijndebenodigdemetingenverricht en
gegevensverzameld.Bijdetoepassingvande

Ajb. 2:

OverzichtvandeoptredendewaterstandenbtjT-lo.

Waterscan
Uitde waterscan blijkt dat het functioneren van deriolering in Veendam-noord in
grote lijnen in orde is:alleen tijdens de
T=io-situatieontstaat opgrote schaal wateroverlast opstraat. Dit lijkt ernstig, maar deze
situatie treedt slechts korte tijd op.Bovendien
komt onder dezeextreme omstandigheden
maar enkelecentimeters wateropstraat te
staan.Waarschijnlijk zaler nauwelijks echte
hinder optreden.

beoordelingmethodiek wordenper streefbeeld
gewichten toegekend aandevariabelen.Tenslottezijndemeetgegevensbeoordeeld. Eenbelangrijke toevoegingaandeecoscanishet onder-

Kijken wenaar dewaterstanden in het
oppervlaktewater dangeeft deT=ioo-situatie
logischerwijs een forse peilstijging te zien.
Aangeziende optredendedrooglegging overal
groter dan 6ocmblijft, worden echter geen
problemen verwacht. Ook in het afkoppelscenariostijgen dewaterpeilen fors.Deze
waterstanden zullen zich opsommige plaatsen
doorzetten in het gescheiden riool.
Dit vraagt om een goede dimensionering
van het rioolstelsel.Bovendienzalde overstort
indeNassaustraat voorzienmoeten worden
van een terugslagklep (ziede kaart).De huidige
situatie rond dezehoofdoverstort wordt als
ongewenst aangemerkt: devijver oogt niet
aantrekkelijk en maakt een vervuilde indruk.
Doordegrote toevoervan wateren de beperkte
afvoermogelijkheid wordt dit versterkt. Door
testerke peilstijging indeNassaustraat van
het oppervlaktewater wordt de werkingvan de
overstort belemmerd en daarmee het functioneren van het rioolstelsel(zieafbeelding z).
Verder laat dewaterscan ziendat op een
aantal plaatsen in het oppervlaktewater opstuwingplaatsvindt bij duikers.Hierdoor kan het
water niet snelgenoegweg.Dit probleem
speelt met name in deomgeving van de hoofdoverstort. Doordedoorgangen te vergroten,
wordt de opstuwing verminderd en kan het
water beter doorstromen richting het nieuwe
gemaalSomerlustweg(ziekaarr).
H2O
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op.Doordeverschillende vijvers ookvisueel re
verbinden wordt deOudeAeweer alseen doorlopende,samenhangende waterpartij ervaren.
Dit komt debeleving ten goede.Naast het vetbeteren van deverbindingen tussen deverschillende waterparrijen wordt aanbevolen de
oeverinrichring aan tepassen en de vijvers
plaatselijk reverdiepen. Devrijkomende grond
kan benut worden voorher voorhet aanleggen
van natuuilijke overs met flauwe taluds. Dit
bevordert de passeerbaarheid voor organismen
en degroei van oevervegetatie.Hierdoor neemt
het zelfreinigend vermogen van het watersysteem toe.Bovendien ontstaan zo betete
ovetwinteringmogelijkheden voor bijvoorbeeld vissen.

Aß),y.

Eenschematischeweergave vande maatregelen.

Om wateroverlast op straat te voorkomen
m gebieden waareengemengd rioolstelsel
aanwezig is,kandeberging in het riool vergroot worden. Het rioolstelsel functioneert
echter goed. Daarom is het vergroten van buisdiameters een tegrote investering voor deze
enkelegevallen van wateroverlast. Het iswel
zinvol om meer verhard oppervlak afte koppelen.Hierdoor vermindert de belasting van het
riool,waardoor de kans op ondergelopen
straten sterk afneemt.

omsrandigheden kunnen algengroei veroorzaken. Dit heeft een negatieve invloed op de
waterkwaliteit.Aanbevolen wordt de doorstroming tevetbeteren door duikers tevergroten en verschillende waterpartijen onderling te
verbinden.Her zelfreinigend vermogen van
het watersysteem wordt verbeterd door de
oeverinnchting aan tepassen en degroei van
water- en oeverplanten te stimuleren.

Meerwaarde
Her watersysreem van deOudeAein Veendam isvanuir verschillende invalshoeken
onderzocht. Degelijktijdige toepassing van de
ecoscan,waterscan en waterkwaliteitsanalyse
maakt het mogelijk deverschillende knelpunten met elkaat in verband tebrengen en tezoeken naar een samenhangend pakker aan maarregelen. Detoepassingvandezewerkwijze op
het watersysteem van de OudeAeheeft zijn
meerwaarde bewezen.Bovendien biedt het
concrete bouwstenen voor het opstellen van
eengemeentelijk warerplan.Nu de relaties
met het watersysteem inzichtelijk zijn
gemaakt kan vroegtijdig ingespeeld worden op
deruimrelijke planvorming. Dit geldt zowel
voor het deelgebied OudeAealsvoorhet hele
watersysteem. Hiermee iseen praktische
invulling gegeven aan het uit 2001daterend
Waterplan Veendam, waarbij de warerhuishouding vanuir een hoger abstractieniveau
benaderd is.*

Maatregelen

Ecoscan

Deecologische kwaliteit en de beleving
van het water in Veendam wordt aan de hand
van de ecoscan alsvrij goed beoordeeld (zieook
de scores in tabel 2).Het streefbeeld 'natuurwater' vormt hierop een uitzondering. Dit
komt met name door deaanwezigheid van
oeverbeschoeiingen diedeovergangvan land
naar water bemoeilijken. Eengeleidelijke overgang bevordert de natuurwaarde van een
waterloop.Naast deoevers vormen ookde langeduikers een probleem. Dezebeperken de
passeerbaarheid van waterorganismen.
Waterkwaliteit
Dewaterkwaliteit inVeendam is typerend
voor stilstaand stadswater. De eutrofe

Tabel2.

Naast enkelelokalemaatregelen wordt
verdergepleit voor afkoppelen van verhard
oppervlak, in aansluiting opbestaand beleid.
Tenslotte speelt de wens om een ecologische
verbinding met de polder deWieden ten noorden van Veendam tot stand te brengen.

Deresultaten vanzowelde waterscan,
ecoscan alsdewaterkwaliteitsanalyse pleiten
voor verbetering van dedoorstroming in het
watersysteem van deOudeAe.Om opstuwing
teverminderen tijdens zware buien wordt
aanbevolen deafvoermogelijkheden van de
afzonderlijke waterpartijen teverbeteren. Dit
kandoor de kleineduikers tussen de verschillendewaterpartijen tevervangen door een
brug,duikerbrug ofvergrote rechrhoekige duiker.Dit voorkomt forse peilstijgingen aangezien het water zichgemakkelijker verspreidt
over het gehele watersysteem waardoor uitvlakking van de waterniveaus optreedt. Bovendien vormen dehuidige duikers vanwege lengteen dimensies een migratiebatrière tussen de
verschillende vijvers.Eenruimer gedimensioneerdeen kortere verbinding lost dit probleem

Beoordelingvandeverschillendedeelgebieden,waarbijdeuitkomstenindriecategorieënzijnverdeeld:
blauw=goed(uitkomsthogerdan3,5),geel=matig(uitkomsttussen2,5en3,5)enrood=slecht(uitkomstlagerdan2,5).

scorestreefbeeld 'natuurwater'
scorestreefbeeld 'cultuurwater'
scorestreefbeeld 'woonwater'
scorestreefbeeld 'sierwater'
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1,7
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4,1
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