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Voorstelomurineapart
intezamelen
DenieuwtebouwenstadMeerstad,tenoostenvanGroningen,krijgteenemissievrijwatersysteem.
Omdattebereikenwordturineapartingezameld,regenwaterdirectofviaeenhelojytenjilter ophet
oppervlaktewatergeloosd,'grijs'waterapartbehandeld,eenkeukenvermalerstandaard ingebouwd
enwaarmogelijkeenmembraanbioreactortoegepast.Tenminste,alshetaandeWerkgroepEmissievrijeWaterketenMcerstadligt.HierinzittenhetWaterschapHunzeenAa's, DHVenGrontmij. De
werkgroepheeft hetrapport'NaareenschonewaterketeninMeerstad'opgestelddateendrietalscenario'sbevatdieeenemissievrijwatersysteemindenogtebouwenstadbeloven.
Meerstad komt tenoostenvandestad
Groningen eninhetwestelijk gedeeltevan
Slochterenteliggen.Hierkomen uiteindelijk 10.000woningen,eengrootmeer,een
ecologischeverbindingszoneeneen natuurgebied.Innovembet vorigjaar isdoor
Waterschap HunzeenAa's,samenmeteen
groepdeskundigen,devraagopgeworpen
hoeinMeerstad eenemissievrij watersysteem kanworden aangelegd.Infebruari van
ditjaar kreegdiedageenvervolg.Naeen

discussieoverderesultaten vanbeidedagen
ishetrapport'Naareenschone waterketen
inMeerstad' uitgebracht.
Hetrapport bevatdriescenario's,A, Ben
C.InscenarioAwordthetwatersysteemzo
ingetichtdatzoveelmogelijk grondstoffen
enenergie(opnieuw)benut worden. De
afvalstromen metdegrootste benuttingswaardenwordenzoveelmogelijk gescheiden
enonverdund ingezameld.Hemelwatet
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wordt,indienmogelijk, ongezuiverd naar
hetoppervlaktewater afgevoerd enandersvia
eenhelofytenfilter. Inditscenarioworden
waterketenenwatersysteem ontkoppeld.
InscenarioBstaat optimaal verwerken
centraal.Ookhierwordende afvalstromen
bijdebronalgescheidenenniet verdund,
maarhetuiteindelijke doelishetgezuiverde
afvalwater terugtebrengeninhetwatersysteemennietomdeafvalstoffen tehergebruiken ofte verkopen,zoalsinscenarioA.
InscenarioCissymbiosehetdoel.Hierbijwordtdezuiveringzoveelmogelijkovergelatenaannatuurlijke processenenhemelenstraatwaterzoveelmogelijk benut.Het
watersysteem moetzowordeningerichtdat
het bijdraagt aandezuiveringvanhetwater.
Tenslottebevathetrapport ooknogeen
vierdescenario,'Traditioneel+'.Zoalsde
naamalzegtwordt hierhet gebruikelijke
sanitatieconcept gebruikt, waarbij welde
nieuwstetechnieken worden gebruikt.
Het rapport geeft uiteindelijk devoorkeuraanheteerstescenario.Hierbij moet
welaangetekend wordendathetrapportis

opgesteldvanuit hetgezichtspunt van
WatetschapHunzeenAa's. Maardeandere
belanghebbenden hebben aangegevenook
welbrood tezienindezeaanpak.
ConcreetzoudatvoorMeerstad hetvolgende betekenen:
• Regenwater vanverhardoppervlakgaat
directnaar het oppervlaktewater.
• Lichtvervuild regenwater wordtgezuiverdin helofytenfilters.
• Grijs warer(bad,wasmachine]wordt in
huisafgekoppeld enookviaeen helofytenfilter gezuiverd.
• Hetslibuit 'zwartwater'(toilet)wordt
vergistenhetbiogasgebruikt omenergieoptewekken.Hier komtookhet keukenafval bij,darinhuiswordt vermalen.
• Urinewordtapart ingezameld alsbeslotenwordt destikstofterug tewinnen.
Alsbesloten wordt datdatniet nodigis,
wordtdeurineals'zwartwater' afgevoerden behandeld.
• Delauwe(32°C)grijswatetafvoer wordt
voorzien vaneenwarmtewisselaar om
energieterugrewinnen.
• Doorhetreducerenvandehoeveelheid
organisch afval wordthetgebruik van
eenmembraanbioreacror(hogerenergieverbruik) lonend.Incombinatie met
hetopwekken vanbio-energie ishetin
theoriezelfs mogelijk een energie-overschotoptewekken.
• Indehuizen moeten kleine aanpassingenwordengedaan:ermoeteen keukenvermalerkomeneneengescheiden grijsen zwartwatersysteem.
Bijkomend voordeelisdat,doordetechnischenoodzaak het waterverbruik vankeukenentoilet toteenminimum tebeperken,
dewaterrekening laag(lager)zaluitvallen.
Ofditbijzondere scenario daadwerkelijk
wordruitgevoerd,isdevraag.Vanwegede
omvangvanMeerstadendevelebetrokken
partijen wordtdateencomplexproces.
Draagvlakalleenisniervoldoende,bestuurlijkeondersteuning isnoodzakelijk. Ookgaat
hetomeenglobaalconcept,datnognader
moetwordenuitgewerkt.Vanwegehetinnovatievekarakterisvoldoendekennisonontbeerlijk.Daarom houdrhetwaterschapeen
slagomdearm omdit scenarioalmeteenals
hétconcepttepresenteren.Omdat naarverwachtingmediovolgendjaar begonnen kan
wordenmetde bestemmingsplanprocedures
rondMeerstad hebben debetrokkenen nog
evendetijd omhetconceptvaneenemissievrijMeerstadverderuir tewerken.C
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STUDENTEN WATERBEHEER BIJ NVA-VOORJAARSVERGADERING

Debatin Lagerhuis-stijl
Moetenwaterschappen ondertoezicht^esteldwordenalsdeprestatiesnaaraanleidingvaneen
benchmarkonvoldoendeverbeteren?MoetendeHaringvlietsluizenvoor2015helemaalopen?En
verdroothetzichtbaarafvoeren vanregenwaterdebetrokkenheidvanbewonersbijhunleefomgeving?Dezedrievragenstondencentraal ineenWaterhuisdebattijdensdeNVA-voorjaarsvergaderingop4juni inArnhem.Onderdecirca80aanwezigenwaren20studentenwaterbeheervanhet
VanHallInstituut,HogeschoolLarenstciucuHogeschoolZeeland.
Dedriediscussierondes tussenvoor-en
regenstandets leverden opzichgeen nieuwe
meningen opoverdebenchmark, de
Haringvlietsluizen endeberrokkenheid van
bewonersbij hetwater,maarzorgden wel
vooreenduidelijke srellingname overdeze
onderwerpen bijdeNVA-leden.Enkelevoorbeelden metdaatbij hetoordeelvan dejury
(WillemvanStatkenburgenBertMeijers
(provincieGelderland):
Benchmark
EilardJacobs(DWR)washeteensmetde
stelling.Deprovinciesvoerenvolgenshem
nauwelijks toezichtuitopde waterschappen.
VolgensFlorriedeParer(provincieUrrecht)
staandewatetschappenalvoldoendeonder
controle,maarmoetdattoezicht verbeteren.
Dejuryvonddatdevoorstanders het
debatgewonnenhadden.Vandezaalwasaanvankelijk eenkleinemeerderheid tegen,na
hetdebatwas eenkleinemeerderheidvoor.
Haringvlietsluizen
CorRoos(WatetschapRijn enIJssel)vond
hetmaateenverkwantseling vankapitaalen
eenzoetwatergebied. Dewaterkwaliteitzou
ervolgenshemniet betetdoorworden.Hij
vreesdevoorplaagalgen,dieeengroterelast
zoudenzijn dandehuidigealgeninonder
meer het Volkerak-Zoommeer.

DeNVA-ledenindezaalwaren hopeloos
verdeeld,hoewelernaherdebateenpaar
exrrategenstanders waren.Dejury kwamer
ookniet uit:Willemvonddatde tegenstandershaddengewonnen,Bertvonddevoorstandets beter.
Betrokkenheidbewoners
GovertGeldof(Tauw)wildemet zijn
stellingvooralde'bungeejump'-maatschappij aandekaakstellen.Mensen willengeen
risico'slopenendeveranrwoordelijkheid bij
deoverheid leggen.Geldofwildatde butget
zelfweetzijn verantwoordelijkheid neemt,
bijvootbeeld bij het afvoeren van regenwater
opzijn perceel.JanHylkema(RoyalHaskoning)washeterniermeeeens.Hetgaatvolgenshemvooralovergeldenorganisatieen
heeft weinigmet verantwootdelijkheid te
maken.WicherWorsr(GrontmijJ waarschuwdevoorextra risico'sdieje toelaaten
verweesnaardeaanlegvanrioleringom
fecale besmettingen tegen tegaan.Eilard
JacobswashetopzicheensmetGeldof) maar
vond regenwarer daarvoor niet hetjuiste
middel.Hij noemdeafvalwater eenveel
betereingangommensen aanresprekenop
hun verantwoordelijkheidsgevoel. Detegenstanderskondendejury nietovertuigen.«(
Foto's:Wim Salis.

Onderdecirca80bezoekersvandeNVA-voorjaarsverVoor-entegenstandersindebatoverdestelling dathet
gaderingwarenzonzostudentenwaterbeheervanver- zichtbaar ajvoeren vanregenwaterde betrokkenheid
schillendeopleidingen.
van bewonersbijhunleefomgeving vergroot.
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