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Stedelijkwaterbeleidin
Europeesverband
HockandewatersectorvoordcelKalenuiteengeïntegreerdstedelijkwaterbeleidenwatzijndeknelpuntenvoortoepassingvan deEuropeseKaderrichtlijnWater?HetwarenenkelevragendieaanbodkwamentijdenseentweedaagscongresvoorgebruikersvanCityNet[ziekader]op\6en17maartinGent.
Opdeeerstecongresdagwerdendezes
deelprojecten vanCityNetvoorgestelddoor
hunprojectleiders waarnaeen praktijkvoorbeeldwerdgepresenteerd dooreeneindgebruikervanelkvandeafzonderlijke projecten.
SveinungSasgrovvanSINTEFinNoorwegenopendedeCityNet-sessiesmeteen
toelichtingopCare-W.Inditproject wordt
eenreeksinstrumenten ontwikkeld,die
managersvanwaternetwerkenhelpenbijde
bepalingvanhetvoordeligstesysteemvoor
onderhoudenherstelvanwaterdistributienetwerken.Hetuiteindelijke doelishet
garanderen vaneenwatertoevoerdievoldoet
aansociale,gezondheids-,economischeen
milieueisen.
Doelvanhetbijna gelijknamigeCare-Sproject iseenbeslissingsondersteunendsysteemafteleverendatbeheerdersvanrioleringsnetwerken (gemeenten) helpt bijde
bepalingvandevoordeligstemethodevoor
onderhoud, herstelenrenovatievanhetrioleringsnetwerk omhethoofd tekunnen
bieden aanproblemen vanveroudering,
structurelefouten, infiltratie, lekkenen
onvoldoende capaciteit.
Eenbeslissingsondersteunend systeem
werktopdrieniveaus.Teneerstezullende
ontwikkelde instrumenten op projectniveau
dekeuzevandejuiste renovatietechnologie
ondersteunen,rekeninghoudendmetspecifieke,lokaleomstandigheden.Dejuiste'
renovatietechnologie zaldus niet altijd
gelijkzijn aandegoedkoopste.Tentweede
zalvoordejaarlijkse renovatieprogramma's
deselectievanhetvoordeligsteproject gebaseerdzijnopeeninsttumentdatsystematischprioriteiten toekent.Voorrenovatieprogramma's vanmiddellange termijn
tenslotte wordteeninsrrument aangewend
datsystematisch demogelijke alternatieven
onderzoekt dooreeninstrument datde
gevolgenvanelkemogelijke keuzevootspelt
opmiddellange termijn.
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CityNetisdekoepelorganisatievanzes
afzonderlijke onderzoeks-enontwikkelingsprojecten overwaterbeheerinstedelijkegebieden(watervoorziening, afvalwater
enriolering),inclusiefdestedelijkeoflandelijke raakvlakken(ruwewaterbronnen,
oppervlaktewaterengrondwater).Declusteromvat47onderzoeksinstellingenen56
eindgebruikersinEuropaenAustralië.
CityNetwordtgefinancierd doordeEuropeseUnie.
Deorganisatorvanhettweedaagsecongres
laginhandenvanAquafin,deTechnische
UniversiteitvanDresdenendeuniversiteit
vanGent.Aquafin iszelfeeneindgebruiker
vanCityNet.Alsnutsbedrijfin1990doorde
Vlaamseoverheidopgerichtrealiseerthet
gemiddeldéénzuiveringsinstallatieper
maand,éénpompstationperweekenéén
kilometerrioleringperdag.InVlaanderen
isindeafgelopen tienjaarhetpercentage
afvalwater datgezuiverdwordt,gestegen
van30naar60procent.

HetAISUWRS-project,datwerdtoegelichtdoorStewartBurnvanCSIROinAustralië,heeft alsdoeleenbeleids-enbeslissingsondersteunend systeemteontwikkelenmet
incorporatievaneeninnovatiefleiding-en
watetevaluatiesysteem.Gedetailleerde richtlijnen enaanbevelingen voordebeschermingvanstedelijke waterreserveszullen
wordenaangeleverd.Hetprogrammais
gebaseerdopdeontwikkelingvaneenaantal
modellendiehetmogelijkmakendeinvloed
vaneenfalende stedelijke waterinfrastructuur opgrondwatervervuiling tevoorspellen.
Alseindgebruiker gafGerdCachandt(YorkshireWater,VerenigdKoninkrijk) eenpresentatieoverduurzaam grondwarerbeleid
geïllustreerd dooreengevalstudieuitDoncaster(Yorkshire).Ditgebied iseengoed
voorbeeldvandeconflictsituatie tussende
watervoorziening,landbouwenmilieu.In
ditgevalkanhetAISUWRS-project bijdtagen
toteenzogoedmogelijkeinschattingvan
hetoptimalegebruikenbeschermingvande
stedelijke watetbronnen.

seheofnatuurlijke radio-isotopen)ontwikkeld,vooreenbetereinschatting van infiltratieenlekkages(exfiltratie) inrioleringen,
enditvoorverschillendeschaalgroottes(van
éénenkelebuistoteenheel rioleringsnetwerk)enrandvoorwaarden (vasteenvariabelegrondwateromstandigheden).
Uiteindelijk doelvanhetproject ishet
ontwikkelen vaninstrumenten (GISendatabeheersoftware) diegebruikt kunnen wordenbij uitbreidingvan rioleringsnetwerken
enalsbeslissingsondersteunend instrument
vooreindgebruikers.

InhetAPUSS-project worden nieuwe
methoden opbasisvanmerkstoffen (chemi-

DeEuropeseKaderrichtlijnWater streeft
viaeengecombineerdeemissie-enwaterkwa-

EenoverzichtvandebelangstellingvoordeinternationaleworkshopoverstedelijkwaterbeheerdieinGentplaatsvond.

liteitsaanpaknaareengoedekwaliteitvan
zowelhetgrond-alsoppervlaktewater inhet
gehelerivierbekken.Dezeuirdagingishet
onderwerpvanhetCD4\VC-project,dattrachr
deefficiëntie vanhetstedelijk waterbeleid te
optimaliseren voorwatbetreft ecologische
gevolgenvoornatuurlijkewaterlichamenen
investerings-enwerkingskosten.
Hethoofddoel vanDaywater tenslotte is
hetontwerpen vaneeninstrument dat
gebruikt kanworden alshulpmiddelvoor
hetbeheer vaninformatie dienodigisvoor
hetmakenvanbeslissingen,zonderdat het
zelfophetuiteindelijke beslissingsproces
ingrijpt. Deeindgebruiker selecteertde
onderdelen diehij,afhankelijk vandecontext,wilgebruiken.Hetuiteindelijkebeslissingsprocesblijft eenpolitiekgebeuren.
MareScheibel(Wupperverband-Duirsland)lichttedeimplementatie vanDaywater
toeaandehand vanhet prakrijkvoorbeeld
vanhetrivierbekken vandeWupper in
Duitsland.

EU-milieubeleid
Detweededagvanhetcongreswerd
geopend doorVioletaVinciviciene(EU-DG
Milieu).MethaarpresentatieoverhetEUbeleidgafzeeenoverzichtvan wetgeving
overdejaren heen totdehuidige Kaderrichtlijn Water.Zelegdeookverbanden tussende
Kaderrichtlijn enanderewetgevingdienog
steedsvantoepassingis,zoalsdeDrinkwaterrichtlijn, destedelijke afvalwaterrichtlijn
enstedelijk milieubeleid inhet algemeen.
Tenslottewerddestedelijke milieustrategie
vandeEUuit dedoekengedaan:milieubeleid,duurzaam stedelijk transport, duurzaam transport enruimtelijkeordeningvormendevierhoekstenen vandezestrategie.
Dewatergerelareerde kwesties,waterkwaliteitenwatergebruik maken deeluitvande
eerstepeiler 'milieubeleid'.
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Vierwinnaars bij
'Dereinigende weg'
BAMIn/ra/Multiconsult,DuraVermeer/Advin
West/Intron,GeoDelft/BoskalisenTauw/Rcef
Infravormenmethuninzendingendevierwinnaarsvandepnjsvraaß 'Dereinigendeweg'van
Rijkswaterstaat.Deprijsbestaat uiteengeldbedragvan40.000eurovoorhetuitwerkenvanhet
ideetoteenvolledigontwerp.Ditnajaarkiest
Rijkswaterstaat uiteindelijk eenontwerpdat
daadwerkelijk uitgevoerdgaatworden.
Deprijsvraag wasuitgeschreven in het
kadervanhet innovatieprogramma 'Wegen
naardetoekomst', waaringezocht wotdt
naatoplossingen voor mobiliteitsvraagstukken.Dereinigende wegiseenwegdienaast
detransportfunctie wordtgebruikr voor het
reinigenvanvervuildebaggerspecie.
Hetjuryrapport waslovendover het
innovatievegehaltevandeinzendingen.Zo
isdebaggerspeciematras,eenideevanhet
consortiumGeoDelft/Boskalis, demoeite
waardeensnader tebekijken, oordeeldede
jury.Bijdezematraswordtopgebaggerd slib
aangebracht ondereennieuw aanteleggen
weg,nadat heteersrisbewerkt met onder
andereeenbindmiddelomzodraagvermogentekrijgen. Hetplan Baggerwegwerken,
datBAMInfra/Multiconsult in samenwerkingmetDHVMilieuen Infrastructuur,
HakMilieutechniek,VanOordenWageningenUniversiteitbedacht,betreft eenweg

waaronder hollekunstofelementenals
wapening worden aangebracht.Dezedienen
alsopslag-enreinigingsplaats voordebaggerspecie.Despeciewordtgereinigd door
elektroreclamatie:elektroden trekkenalshet
waredezwaremetalen uit hetslibdooi
opwarming vandegrond.
'Langsdeduurzame weg'heetdeinzendingvanvanDuraVermeerMilieuenpartners.Zijgebruiken fyto-remediatie naastde
wegineenslootmet folie.TauwenReef
Infra bedachten tenslotteeen sawa-systeem
voorreinigingvanbaggerspecielangs rijkswegen.Bijdezemethodewordendemetalen
in hetslibverdrongen doorzout,waarnade
metalenworden uirgespoeld.ff

Alsueenbijdragewikleverenvooreen
bepaaldnummervanditblad,laatditde
redactiedanuiterlijk tweewekenvantevorenweten.Dankanzijdaarmeerekening
houdenbijdeplanningvanhetnieuwe
nummer.Opderedactie(010)4274165
iseenlijsttekrijgenmetalleverschijningsdataendedatavankopijsluitingvanditjaar.
Alsugrafisch mareriaaldigitaalwiltdoorsturen,neemdanookeerstcontactopmet
deredactie.Eenbeperkraantalprogramma'sisnamelijk geschiktvoorgebruikin
eentijdschrift alsH20.GebruikvanPowerpointwordtiniedergevalafgeraden!

Eenarmtimpressionvandebqg^erspeciematrasvanGeoDel/t/Boskalk
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VisieIWAop duurzame steden
Eenlaatstepresentatie werd gegeven
doorAndrewSpeers(InternarionalWater
Association).HijsteldeIWA'svisievoorde
ontwikkeling vanduurzame steden voor.
Hij besprakwatergebruik en-behoeften in
eenhistorischeengeografische context,
samen metderolengevolgen vanverstedelijking.Belemmeringen en opportuniteiten
naarIWA's'stad vanmorgen'werdenuitgeklaard.Deaandachtspunten zijn: verplaatsingnaardemonstraties opgroteschaal,
interactie tussenstedelijke systemen,de
algehelefinanciëlegevolgenende weerstand
tegen verandering.•"
Eev Breugelmans
(Aquafin NV)
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