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Duurzaamwatersysteem
VkHi^sburg
R. W E S T E I N , O R A N J E W O U D
H. VAN DER MEIJDEN, ZUIVERINGSSCHAP HOLLANDSE EILANDEN EN WAARDEN
C. VAN B R U G G E N , G E M E E N T E C O M S T R I J E N

lit 19515 isdegemeente Cromstrijen begonnen mei
het ontwikkelen van denieuwbouwwijk Philipsburg in Numansdorp. Deze nieuwbouwwijk is
ongeveer 18hectaregroot en licjr ten noordoosten
van Numansdorp. De nieuwbouwwijk wordt in
driefasesvan tweejaar aangelegd. Deeerstefase
(zeshectare]van dewijk isreeds.gerealiseerd. Met
deaanleg van detweedejaseisin 2000 begonnen.
Indewijk iseen duurzaam water- en rioleringssysteem aangelegd om dewaterkwaliteit, de
waterbeheersing endebelevingswaarde van liet
water opecu hoog peil te krijgen.

puingranulaat omvat een bovenlaagmet fractie0-40mm en een ondetlaag met fractie 20-40
mm.Tussen de twee lagen zit een filterdoek.
Bovenop het puingranulaat ligt een laag zand
met daarop een klmkervcrharding.Viade open
bestrating en destraatkolken stroomt het
regenwater in het wegcunet en infiltreert van
daaruit naar het grondwater. Voorde afvoer
van het regenwater naar het wegcunet zijn
speciaal voordit project geperforeerde straatkolken vervaardigd (ziefoto).De straatkolken
zijn voorzien van een overloopdie in werking
treedt alsde maximale bergingscapaciteit van
het wegcunet wordt bereikt. Erisvoorgekozen om niet alhet hemelwater te infiltreren,
maar dedaken rechtstreeks afte koppelen op
het oppervlaktewater, waardoor dehoeveelheid inlaatwater kan worden beperkt.

De nieuwbouwwijkPhilipsbuiginCorrumjen.
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Het duurzaam watersysteem voorde
nieuwbouwwijk Philipsburg kwam tot stand
na nauwe samenwerking tussen de gemeente
Cromstrijen, Zuiveringsschap Hollandse
Eilanden enWaarden en ingenieursbureau
Oranjewoud. Bijzonder in het project isde
gekozen oplossing voor deafvoer van het
hemelwatet vandewegen.Om zowelde kwalitatieveals kwantitatieve effecten van deze
nieuwe vatiant op het infiltratiestelsel in beeld
te brengen iseen monitoringsplan opgezet.
Indit artikel wordt achtereenvolgens een
toelichting gegeven op het systeem voot de
afvoer van het hemelwater, het functioneren
van het watetsystcem, de opzet van de monitoring, de kwalitatieve en kwantitatieve resultaten van demonitoring en tenslotte de ervaringen van degemeente Cromstrijen in aanleg
engebruik van het systeem.
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Meetpunt kwaliteit
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Stroomrichting
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Riolerings- en hemelwatersysteem
Het huishoudelijk afvalwater wordt verzameld in het DWA-tioolen afgevoerd naar de
afvalwaterzuiveringsinstallatie. Het regenwatet van de straten isafgekoppeld van derioleringen infiltreert via het wegcunet in de
bodem (zieafbeelding 2). Het wegcunet bestaat
uit een pakket van puingranulaat dat door een
folie wordt gescheiden van deomgeving. Het
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Dedoorsnedevan het wegcuna.
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Oppervlaktewatersysteem
Hetduurzaam watersysteem moet het
eigen water zo veelmogelijk vasthouden. Bij
het uitzakken van het peil (minder dan 0,90 m
-N.A.P.)kan met behulp van een pomp water
worden ingelaten vanuit het Verloren Diep
Het teveelaan water loost viaeen overstortput
(0,86m -NAP.) op het Verloren Diep.Aangezien de waterkwaliteit van het Verloren
Diep matig is,ishet streven om zomin mogelijk water in te laten.Dit houdt in dat beperkte
peilfluctuaties worden toegestaan. Het verschil tussen het niveau waarbij water wordt
ingelaten en waarbij het water overstort
bedraagt vier centimeter.
In de tweedeen derdebouwfase wordt het
waterlopenstelsel uitgebreid. Indeze fases leggen de betrokken partijen een intern watercirculatiesysteem aan dat moet zorgen vooreen
goede waterkwaliteit. Eenpomp zal het water
in een vijverpartij opvoeren naar een hoger
peil,waarna het water vrij kan afstromen en
circuleren.

Natuurvriendelijke oevers
Inalle waterlopen komt aan één zijde een
natuurvriendelijke oever.Hiervoor iseen
talud van 1:5 aangehouden. In dezomer van
1999iseen ecologische beoordeling van de
oevervegetatie uitgevoerd. Hieruit bleek dat de
ecologische beleving als redelijk tot goed te
beschouwen is. Desoortenrijkdom isniet bijzonder en komt overeen met dievan vergelijkbare wateren in degemeente.

watersysteem tevolgen iseen monitoring
opgezet voorde waterkwantiteit en -kwaliteit
en deduurzaamheid van de wegconstructie.
Deresultaten van demonitoring zijn met de
uitgangspunten in deontwerpfase vergeleken.
Neerslag en verdampwej
Voorde neerslag-en verdampingscijfers
zijn demetingen van het KNMI-station
Numansdorp gebruikt. Indeperiode 1998 tot en
met 2001 kwamen enkeleextreem natte perioden voor,waaronder een neerslaghoeveelheid
van 131 mm in tweedagen in september1998.
Inlaat en afvoer
Het uitgangspunt bij het ontwerp was een
systeem waarbij zomin mogelijk relatiefverontreinigd water uit het Verloren Diep moet
worden ingelaten. Op het waterinlaatpunt
wordt het pompdebiet continu geregistreerd.
Tabel 1 toont de inlaatbehoefte ovet dejaren
1998 tot en met 2001.
Het neerslagoverschot isde neerslag
minus de verdamping (referentie gewasverdamping volgens Makkink x gewasverdampingsfactot). Uit de tabel volgtdat geen direct
verband bestaat tussen de inlaatbehoefte en
het neerslagoverschot in dezomer. De inlaatbehoefte wordt sterk bepaald door kortere
periodes vandroogte.Degrote inlaatbehoefte
in 1999ishetgevolg van het drogevoorjaar. De
geringe inlaatbehoefte in 2000ishet gevolg
van de relatiefnatte maanden mei enjuli. Juni
en augustus waren daarentegen extreem droge
maanden.

Monitoring
Dewijk Philipsburg iséén vande eerste
locaties waarin deprincipes van een duurzaam
watersysteem zijn toegepast. Zodoende
bestond nogweinigervaring met de werking
vanhet systeemen deduurzaamheid van de
toegepaste materialen. Om het gedrag van het
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Vandeoverstort zijn maar enkele periodes
met betrouwbare metingen geregistreerd.
Zodoende kan opdit moment noggeen sluitende waterbalans van het hele systeem
worden gemaakt.

Eengeperforeerdestraatkolk.

Injïltratieproeven in het wcgcuna
Deporiè'nfractie van het infiltratiepakket is
bepaaldop0,35à0,40door middel van infiltratieproevenenproeven met monsters van het
granulaat. Bij het ontwerp wasuitgegaan van
een poriefractie van 0,30. Voorhet uitvoeren
van infiltratieproeven zijn bij deaanlegvande
wijk twee proefvakken ingericht,die representatiefzijn voorde helewijk. Inhet ene proefvak
ispuingranulaat gebruikt in het andere betongranulaat. Eenproefvak bestrijkt een cunetoppervlak van 250vierkante meter (50 x5m).
Meteentankwagen is2,6kubiekemeter watet
in het proefvak ingelaten.Deze hoeveelheid
komt overeen met bui van ongeveerzesmillimeter ophet aangesloten wegoppervlak van
het proefvak (450 m2).Met behulp vandepeilbuizen in het proefvak ishet verloopvan de
watetstand in het wegcunet gevolgd.Na een
initiëlestijging vanzo'n 2,5centimeter bleefde
stand gedutende een aantal uren constant.De
proevenzijn voortijdig afgebroken alsgevolg
van verstoringdoor tussentijdse regenbuien.
Deinfiltratiecapaciteit bedtaagt naar schatting
enkelemillimeters perdag.
Ookzijn proeven uitgevoerd voorde infilttatiecapaciteit van de kolken.De infiltratiecapaciteit van een individuele kolk bedroeg
circa0,64kubieke meter per uur. Het aangesloten oppervlak opeen straatkolk is67,5vierkante meter. Detotale infiltratiecapaciteit van de
kolken komt daarmee op ongeveer9,5millimeter per uur. Eenneerslagintensiteit van
dezeorde isniet uitzonderlijk inNederland en
dus zullen deoverlopen van de straatkolken
een aantal keren perjaar in werking treden.
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Stabiliteit wegconstructie
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Ervaringen geineente Cromstrijen
Constructie
Het aanbrengen van het funderingspakket
vereisthet aanschaffen vangrotere hoeveelheden betongranulaat engebroken puin(20-40).
Belangrijk punt hierbij ishet vinden van een
bestemming voor het restmateriaal(0-20).
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Hetzuurstofgehalteindewijkenindeomgeving.

Voor het bepalen van de maximale berging
in het wegcunet isuitgegaan van een peilstijging van 20centimeter in het wegcunet. De
berging in het wegcunet ishiermee 0,4 kubieke
meter per meter weglengte en komt overeen
met een bui van 22mm op het aangesloten
wegoppervlak.
Waterkwaliteit
Het zuiveringsschap heeft een vast meetpunt voorde waterkwaliteit in dewijk en
enkele vastemeetpunten in de omgeving(zie
afbeelding 1).Maandelijks worden monsters
genomen en geanalyseerd. De waterkwaliteit
indewijk isvergeleken met de waterkwaliteit
indeomgeving. Hieruit volgtdat de waterkwaliteit in de wijk gemiddeld iets beter is dan
indedirecte omgeving.Omdat heteigen water
relatieflanger wordt vastgehouden dan in de
omgeving, vertonen deverschillende kwaliteitsparameters minder schommelingen. Het
zuurstofgehalte blijft het gehelejaar door
boven destreefwaarde van vijf milligram per
liter (zieafbeelding 3)en ook het fosfaatgehalte
ligtgemiddeld lagerdan inde omgeving. Het
verloop van stikstofen fosfaat vertoont enkele
hoge pieken. Er kon niet worden aangetoond
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Het filterdoek lietbij inspectiegeen zichtbaregebreken zien.Uit deproefvakken zijn
monsters van het funderingsmateriaal genomen.Door het laboratorium voor de wegenbouw in Rotterdam zijn korrelverdeling en de
verbrijzelingsfacror bepaald.Uit deanalyseresultaten blijkt dat ten opzichte van de normverdeling relatiefweinig fijn materiaal (2 mm
- 63urn]aanwezigis.

dat depieken corresponderen met de waterinlaat in devoorafgaande periode.
Debiologischekwaliteit isinaugustus2000
eenmaliggeanalyseerd.Dediatomeeën(kiezelwieren)indiceerden alkalisch,zoet tot licht brak
water,met een matig zuurstofverzadingspercentagemet een hoogaandeel van afbreekbaar
organisch mareriaal.Het water isa- tot ß-mesosaprooben eutroof Volgenshet systeem, dat
doorAquaSensein 15199istoegepast indegrachtenvanAmsterdam,voldoethet met betrekking
tot hetzoutgehalteaanhet hoogste niveau;
voororganischgebonden stikstofvoldoet het
bijna aan het hoogste niveauen voor zuurstof
aanhet middelste niveau.Het onderzochte
monster scoortvoorstadswater dus goed.
Het water in de straatkolk isinjuni 1999
op aanwezigheid van minerale olieenPAK's
gecontroleerd. Deanalyseresultaten van de
monsters geven inzicht inde kwaliteit van het
infiltratiewater en het water dat naar her
grondwater wordt getransporteerd. De resultaten vandeanalysegevengeen verhoogde waarden ten opzichte van degeldende interventiewaarden aan.

Indeeerste bouwfase zijn dekolken in het
funderingspakket geplaatst, waarna diverse
kolken van hun plaatszijn gereden door
bouwverkeer. Het stellen van de kolken tijdens
het woonrijp maken werd hierdoor een moeizamere klusdan men gewend was:de kolken
zaten in het funderingspakket en waren
omwikkeld met scheidingsdoek. In de tweede
bouwfase blijven de kolken tijdens het bouwrijp maken achterwege en worden pas bij het
woonrijp maken aangebracht, inclusief het
funderingspakket met scheidingsdoek.
Onder de wegkruisingen zijn voorafmantelbuizen aangelegd voor het doorvoeren van
kabels en leidingen.Tijdens het aanleggen van
de kabels en leidingen leverdedit afstemmingsproblemen op met de vasterichting en
hoogte van demantelbuizen. Inde tweede
bouwfase zijn daarom de kruisingsvlakken
geheel in zand uitgevoerd, waardoor mantelbuizen niet meer nodig zijn.
Functioneren van hetsysteem
Het systeem blijkt, gedurende de vijfjaar
dat het pakket bestaat, voldoende bergingsmogelijkheden tehebben.Water op straat is
nog met voorgekomen. Met name devele
regen in dewinter van 1998/1999maakte het
verschil duidelijk met deaangrenzende wijken
waar wel wateroverlast ontstond. Het funde-

Neerslag,verdampingeninlaatbehoefte.

jaar

neerslag
in m m

1998
1999
2000
2001

1230
906
868
1098

verdamping
in m m

neerslagoverschot
in mm*

540

798

599

427
424
628

556

neerslagoverschot
inlaatbehoefte
in zomer in mm*
inmi
286
-116
-113
217

1577
2657
595
1155

' gewasverdampingsfactor 0,8
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ringspakketzaktnietnaengedraagtzicht
beterdaninaangrenzende wijken,waareen
geringezettingvoorkomt.
Reparatiewerkzaamheden aanhethoofdriool,ofbijvoorbeeld hetborenvaneenextra
inlaat,gevenveeltoestromend wateruithet
funderingspakket. Hetverdientdaaromaanbevelinghetfunderingspakket tecompartimenteren,waardoorminder wateroverlast
ontstaat.
Voorlichting bewoners
Voorlichtingvondplaatsdoorhet houden
vanbijeenkomsten enhetverstrekkenvan
informatiepakketten. Belangrijkeaspecten
hierbij zijn:gladheid-en onkruidbestrijding
enhetautowassen.Gladheidbestrijding wordt
indezewijknietuitgevoerd (!)enonkruidbestrijding isspecifiek voordezewijk:borstelenenbranden,terwijl eldersindegemeente
selectiefgespotenwordt.Voorhetwassenvan
voertuigenzijn aandebewoners-bijdeopleveringvandewoningen-eenmaligschoonmaakmiddelen verstrektdiebiologisch

afbreekbaar enmilieuvriendelijkzijn.Inde
directeomgevingiseencarwashaanwezig.De
indrukbestaatdatautowassensteedsmeer
centraalplaatsvindt bijdaarvoor ingerichte
plaatsen.
Eindconclusies
Hetduurzaam watersysteem indewijk
Philipsburgheeft deeerstevierjaarnaaanleg
goedgefunctioneerd. Nualisdekwaliteitvan
hetwaterindewijkbeterdandekwaliteitin
deomgeving.Indetweedeenderdefasewordt
hetwatersysteemuitgebreidenzalhet functionerenpasgoedkunnen wordenbekeken.
Ookmoerzicheennieuwecologischevenwicht
instellen.Deafvoer vanhetregenwaterop
straatheeft detestvandeextremeneerslaghoeveelheden indeafgelopenjarengoeddoorstaan.Ookdeduurzaamheid vanhetsysteem
lijkt groot.Dewegfundering heeft geenverzakkingen vertoontintegenstellingtotconventionelestraten.Bijdeaanlegvanhetsysteemindeeerstefasezijn veelpraktische
verbererpunten naarvorengekomen,waar-

doordeaanlegindevervolgfases eenstukbeter
verloopt.Voorhetbepalenvanhetexactefunctioneren inkwantitatiefopzichtzijn nog
onvoldoendegegevensvoorhanden.De
komendejarenzulleneenaantal automatische
peilschrijvers wordengeplaatstinstraatkolken,wegcunetenomgeving. *
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...kan Wareco Amsterdam bv u al meer dan
20jaar professioneel adviseren.
Het ingenieursbureau bestaat uit een enthousiast
team van ruim 50 ervaren adviseurs. Zij voeren
oplossingsgericht uw complexe en grootschalige
projecten uit. Opdrachtgevers zijn gemeenten,
provincie en bedrijfsleven.

Zoekt u een innovatieve
partner, directe contacten,
professioneel advies en
doeltreffende oplossingen?
020 - 695 43 98
info@wareco.nl
www.wareco.nl
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Wareco is actief op het gebied van Waterbeheer,
Bodemsanering en bestaande Funderingen.
Deafdeling Waterbeheer is gespecialiseerd
in stedelijk grondwater. Haar terrein omvat zowel
strategische beleidsvraagstukken als praktische
oplossingen en technische ontwerpen.
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