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ning, maaiveldontwerp, beheer openbare
ruimte,materiaalgebruik op gebouwniveau.
Extra aandacht kreeg daarbij het gebmikte
instrumentarium.
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Waterspeek intoenemendemate een belangrijke rolinhetstedehjkgebied. Bijdelocatiekeuze en de
inrichting van destadstreven westeedsmeernaar duurzaamstedelijk waterbelieer.Schoon water hoort
daar vanzelfsprekend ookbij. Maar LSdat welzovanzelfsprekend, vroeg hetPlatform Diffuse Bronnen
mdeprovincie Utrechtzichaf Hoc beperkt men deemissiesvanuit destad zelf met nadruk opdediffiseemissies?Hebben wchieralßoaic voorbeelden van enzoja, watkunnen wedaarvan leren?
Communicatie iseen veelgehoorde kreet
bij deaanpak van diffuse bronnen.Maar wat
kunnen wehetbest communiceren, aanwieen
wanneer? Met deze vragengavendeProvincie
Utrecht, hetHoogheemraadschap DeStichtse
Rijnlanden, hetHoogheemraadschap Amstel,
GooienVechtenhet Waterschap Vallei&Eem
opdracht aan Milieukundig Onderzoeken
Ontwerp BüroBOOMenAlterraomnategaan
hoeinde beheersgebieden vande betreffende
waterschappen gezorgd wordt voor schoon
water indestad. Een projectgroep, met daarin
behalvedeopdrachtgevers ook vertegenwoordigersvanhetRIZA,deStichtse Milieufederatieendegemeenten Amersfoort, de Ronde
Venen enUtrecht, selecteerde een 18-tal vootbeeldprojectcn. Specialeaandacht kregende
succes-enfaalfactoren. Ditallesomineen vervolgtraject deinspirerende voorbeelden verder
tedoen verspreiden.
Eerder uitgevoetd onderzoek naar de herkomst van probleemstoffen1' gafinzicht inhet
aandeel van verschillende verontreinigingen in
het stedelijk gebied. Opvallend isdathetstedelijkgebied rond Utrecht een vijfde toteen
kwart van devracht aanzware metalen (met
zink, koperennikkel alsteptesentatieve verontreinigingen) van deheleprovincie voor zijn
rekening neemt. Dezezware metalen zijndus
belangrijke stedelijke verontreinigingen. Daarvan ismeer dan 60procent vanhetzink
afkomstig van dakgoten endaken en 60procent van hetkoper van koperen waterleidingen. Het betreft hier overigens weldetotale
emissie,dus ookdezwate metalen dieinde
bodem enhetzuiveringsslib tetechtkomen.
Eenaanzienlijk deel komt echtet ookinhet
oppervlaktewater terecht, viadirecte afspoeling,ovetstorten ofdezuivering.Enzekerbij

regcngerelatecrdc verontreiniging fzoals
afspoelend zink),zalditaandeel toenemen als
meer afgekoppeld wordt.Juist bij afkoppeling
isdus extra zorg nodig voor schoon regenwater.
Eveneenseen belangrijke verontreinigingsbron vormt chemische onkruidbestrijding in hetstedelijk gebied.Andere bronnen,
zoals lozingen vanuit woonboten, hondenpoep
ofuitloging vangecreosoteerde schuttingen,
hebben weliswaar provinciebreed geen groot
aandeel indeptoblematiek, maat kunnen desondanks lokaalvoot watetkwaliteitsproblcmen zorgen.

Voorbeelden van maatregelen
Devoorbeelden dieinditonderzoek geselecteerd enuitgewetkt zijn, zijn grofweg te
vetdelen indeprocesfasen ruimtelijke orde-

Inderuimtelijke ordening gaat het bijvoorbeeld om hetmaken van een structuut-of
bestemmingsplan, dewettelijk voorgeschrevenplannen. Ook informele plannen zijn van
grote betekenis voor hetmaken van de eerste
keuzen, bijvoorbeeld voor hetscheiden van
verkeer-enwaterstromen envoorhetinplannen vangrootschalige watetzuiveringsvelden
(hclofytenfdtcrs). Water kan een centrale
plaats krijgen indeopzetvan een wijk, ofer
kan gekozen worden vooreen bepaald concept
zoalshetinlaten van gebiedsvreemd watet.
Het zichtbaar maken van dewaterkringloopin
de wijk DeTol inVleuten deMeern(nu
Utrecht) ishiervan eengoed voorbeeld.Het
idee hierachter isdathet zichtbaar maken van
water een bepaalde bewustwotding bijde
bewoners creëert, ooktenopzichte van schoon
watet (ziekader 1).Eenander voorbeeld ishet
voormalig terrein vanhetGemeentelijk
Waterleidingbedrijf vanAmsteidam (zie
kader2).
Bijhetmaaiveldontwetp (het detailleren
van de buitenruimte) zijn ontwerptechnische
oplossingen toepasbaar. Denk aan oplossingen
alshettoepassen van autowasplaatsen,het
toepassen van biezensloten entekening houden met de(on)mogelijkheden van borstelmachines bijhet detailleren vande verharding.
Het project Onkruidbeheer Veenendaalis
geanalyseerd op succes-enfaalfactoren bijde
toepassing van niet-chemische onkruidbestrijding.Behalvedat eengoede voorlichting aan
deburger onontbeerlijk is(zieverder), blijkt
ookdat sommige verhardingen eenvoudiger
zijn tebeheren alsdaar opvoorhand rekening

Bijwoningen inUtrecht (wijk DeTolinhetvootmaligeVleuten-DeMeern)isdewaterkringloop expliciet zichtbaar gemaakt. Regenwater van daken loopt viaopengemoffelde stalen
goten langs degevel naar beneden.Viaeen openbetonnen goot langsderooilijn wordthet
water verzameld ineen
centtaal gelegen bekken
inéén van de tuinen.De
overloop van deze vijvertuin loopt viaeen molgoot dwats ovet straaten
vormt zo,als tegenhanget
van de vetkeersdrempel,
een'natuurlijke' verkeersdip.Het watet
stroomt ondet een
woning dooteneindigt
met een watetvalinde
sloot.
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isgehouden met niet-cheniische bcstrijdingstechmeken.Moeilijke hoeken, moeilijk bereikbareplekken rond paaltjes en verharding op
plaatsen waar nauwelijks wordt gelopen, kunnen worden voorkomen tijdens het maaiveldontwerp.
Door bij het beheer van deopenbare ruimteoogtehebben voor diffuse bronnen zijn
win-win situaties mogelijk. Goedevoorbeelden daarvan zijn een vuurwerk-schoonmaakactiedirect na nieuwjaar en het adequaat aanpakken van de hondenpoepproblematiek.
Andere beheeroplossingen zijn het maken van
milieuvoorzieningen bij deaanlegplaatsen in
havens en het treffen van beheerafspraken met
de bewoners van woonboten. Het niet chemisch bestrijden van onkruid op verhardingen
isookeen duidelijke beheeroplossing,die echter alleen kans van slagen heeft als burgers en
de betreffende gemeentelijke diensten goed en
bijtijds geïnformeerd worden. Voorlichting
aan deburgers isessentieel,omdat zij het ruigeregroen moeten accepteren. Bovendien
gebruiken burgers zelfook chemische middelen.
Inde besteksfase van eenontwerp wordt
bepaald welk materiaal wordt toegepast. Diffuse verontreiniging wordt voorkomen door
uitlogende materialen van een coatingte voorzien (bijvoorbeeld gecoat verzinkt staal),ze te
vervangen door niet-uitlogende materialen
(bijvoorbeeld kunststof) ofoverbodig te maken
dooreen ander ontwerp (bij een vegetatiedak
zijn bijvoorbeeld vrijwelgeen regenpijpen
nodig).
Dezeoplossingen dienen wel in een eerder
ontwerpstadium (in het bouwkundige programma vaneisen ofbij bespreking van het
schetsontwerp) ingebracht te worden.
Veelaandacht schonk deprojectgroep aan
procesinstrumenten. Degemeente Amersfoort
past bijvoorbeeld eenStandaard Programma
Van Eisen(SVPE)toevoor inrichtingswerken
in deopenbareruimte.Debedoelingisom een
goede relatie teleggen tussen ontwerp en
beheer.In het SVPEkunnen materialen
worden afgeraden op basis van het voorzorgsprincipe.De ontwikkelingsmaatschappij
tekent het contract en moet bij afwijken daarvan bewijzen dat een alternatieve materiaalkeuzeevengoed is.Debewijslast wordt daarmeeomgekeerd, wat degemeente meer
invloedgeeft bij de materiaalkeuze.

Succes- en faalfactoren
Een aantal voorbeeldprojecten zijn nader
geanalyseerd opslaag-en faalfactoten. Vervolgens zijn vier sleutelfactoren onderscheiden:
Het concept van het watersysteem als
ordenend principe van de ruimtelijke
structuur schept devoorwaarden om in
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Op het voormalige terrein van het Gemeentelijk
WaterleidingbedrijfvanAmsterdam iseen autovrije, duurzame en architectonisch opvallende
wijk gebouwd met 601 woningen, een buurthuis, een studio en een restaurant. Water iseen
belangrijk thema geweest inde planuitwerking.
Door het autovrije karakter van het binnengcbied isverontreiniging van het regenwater door
autoverkeer nihil. Het regenwater van het maaiveld watert met goten afnaar devijver in het
midden van hetgebied.Erworden geen chemischebestrijdingsmiddelen gebruikt. Bijde bouw
van dewoningen ontbraken materialen die het
regenwater kunnen verontreinigen. Indeze wijk
(deWaterwijk) zijn een buurtbeheerder en een
huismeester aangesteld voor onderlinge contacten, kennisoverdracht over milieumaatregelen
en onderhoud.Zij spelen een belangrijke rol in
de handhaving van milieumaatregelen.
DeWatenvijkinAmsterdam.

allestadia van het proces rekening te houden met dewaterkwaliteit. Wanneer het
concept isafgestemd op hetstreven om
regenwater zo lang mogelijk vast te houden, blijven diffuse bronnen een punt van
aandacht, vanafdeinitiatieffase tot aan
het beheer. Meerdere concepten zijn
mogelijk, afhankelijk van de omstandigheden en wensen. InLcve(n)dcStadswateren2'staan onder het hoofdstuk 'gidsprincipes'verschillende typen concepten
besproken,zowelretentie- als infiltratiesystemen. In het circulatiesysteem van
LeidscheRijn bijvoorbeeld worden deze
twee systemen gecombineerd;
Om aandacht tekrijgen en tehouden voor
de integratie van deaanpak van diffuse
verontreinigingen in het heleproces zijn
'dragers' of'bevlogen figuren' nodig. Dit
zijn personen die aanwezigzijn in alle
fasen, dedoelstellingen helder voor ogen
houden en flexibel en creatiefkunnen zijn
inde uitwerking;
Eencontract (goedeafspraken) is essentieel
om deafspraken over ontwerp, realisatie
en beheer vast te leggen;
Het contact,decommunicatie tussen de
deelnemers in het proces blijft een hoofdrol spelen.Dit houdt in:bestuurlijk overleg,samenwerking binnen en buiten de
projectgroep tussen verschillende diensten, externe bureaus,private partijen en
bewoners en gebruikers. Workshops en
excursies zijn middelen om de neuzen
dezelfde kant op te krijgen, net zoals educatieve programma's voor ambtenaren en
bewoners en het maken van een voorbeeldenboek.Het doelbij de communicatie
met bewoners isuiteindelijk een 'verinnerlijking' van milieuvriendelijk gedrag.

Dit uit zich bijvoorbeeld in de keuzes die
men maakt bij het klussen en tuinieren:
welkematerialen en wijze van onkruidbestrijding gebruiken de bewoners daarbij.
Detoon van decommunicatie moet positiefen concreet zijn. Behalveom informatie'door de brievenbus'en productinformatie bij de aankoop van materialen gaat
het ookom rechtstreeks op verinnerlijking
van het milieubesefgerichte activiteiten
zoals het geven van het goede voorbeeld
door degemeente. Ook het afsluiten van
convenanten kan in dit kader gezien
worden.
Demeeste kansen om diffuse bronnen aan
tepakken doen zich voor alswordt aangehaakt bij lopende projecten. Zeker bij
bouwprojecten ishet cruciaal dat de
milieudoelen niet geïsoleerd bekeken
worden, maar in het kader van het hele
project. Diffuse bronnen zijn onderdeel
vaneengrotergeheelaan maatregelen en
een breder doel,zoals duurzaam stedelijk
waterbeheer en duurzame stedelijke ontwikkeling.Bij het beheer van openbare
ruimte kan het best worden aangesloten
bij projecten alsde herinrichting van pleinen en parken,reconstructie van verkeerssituaties,renovatie van het rioolofgroot
onderhoud projecten van woningbouwverenigingen.

Aanbevelingen per fase in het bouwproces
Een bouwproces bestaat uit een aantal vasteonderdelen: het initiatief (voorbereidingsbesluit,startnotitie),het programma (concept
voor het plan en het werkproces),het ontwerp
(uitwerking van de ruimtelijke inrichting,
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detaillering),derealisatie(bestekklaarmaken,
uitvoeren,opleveren),hetbeheer(gebruiksaspecten,onderhoud)eneventuelesloop(afbreken,hergebruik, verwijdering).
Perfasezijndevolgendeconclusiesenaanbevelingengetrokken:
Initiatie]
Koppeldeproblematiek vande diffuse
bronnenaaneengroterthema,zoalsduurzaambouwen,waterofopenbareruimte.Zorg
voortrekkers('dragers')enhaalallebetrokkenenaanboord.Mobiliseerdeskundigen ophet
gebiedvanwaterkwaliteit endiffuse bronnen.
Programma
Kieseenplanconceptvoorhetwatersysteemdatisafgestemd ophetvasthoudenen
schoonhouden vanregenwater.Reserveer
ruimtevoorditwatersysteem.Enleghetprogrammavaneisenvoordeinrichtingvande
openbareruimtevast(metdaarin aandacht
voordiffuse bronnen).Maakdeontwerpeisen
doelgericht.
Ontwerp
Zorgvoorverschillendeconcretealternatieven,zowelbijdemateriaalkeuzealsbijtechnischeenruimtelijke oplossingen.Opengoten
voottegenwaterafvoer en kruipruimteloos
bouwenvoorregenwatetbergingzijn voorstellendieveelgevolgenhebben.Veelarchitecten
enaannemerszijndaarmetopvoorbereiden
moetenkunnenanticiperen doortijdigover
alternatieven natedenken.Gaalsbegeleiding
vandeontwerpteams flexibel maardoeltreffend ommethetprogramma vaneisen. En
maakeenbeheerkostenbegroting.
Realisatie
Controleerhetbestekopdemateriaalkeuzeenhoudtooktijdens deuitvoeringde
materiaalkeuze inhetoog.
Beheer
Zorgvooreenorganisatiealseenwijkbeheercentrum.Initieereeninteractiefproces
metverschillendegroepenovervraagstukken
alsauto'swassen,eendjes voeren,onkruidbestrijding,hondenpoep,materiaalkeuzeinhuis,
tuinenkeuken.Legcontactenmettuincentra
endoc-hct-zelf-zaken omervoortezorgendat
milieuvriendelijke materialenbeschikbaar zijn
ofkomen. Enwijkbeheer en buurtorganisaties
kunnensamenwerken bij hetbeheervande
openbareruimteenhetopzettenenevalueren
vanexperimenten.
Conclusie
Elkeprocesfase isvanbetekenisvoorde
uiteindelijke waterkwaliteit.Eengoedeplanvormingkandebasisleggen,maarbijdereali-

satiekanhettochnogmisgaan,bijvoorbeeld
metdekeuzevanbouwmaterialen.Omdat
gedurendedefasen verschillendepersonen
betrokkenzijn, ishetnodigophetjuiste
momentmetdejuistepersoontecommunicerenenookomafspraken ineenvoldoende
vroegstadium temakenengoedvastteleggen.
Omditmogelijk temakeniseengoedprocesontwerponontbeerlijk enishetnodigom'dragers'temobiliseren diedeaandachtvoor
waterkwaliteit vasthouden.

aanpakvandiffuse bronnenteintegrerenin
eenbrederwerkterrein.J
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Hetheeft nietzoveelzinomde diffuse
bronnenproblematiek alsafzonderlijk puntje
opdeagendatezetten bij nieuwbouwprojectenenbijgrootonderhoud.'Waterkwaliteit'of
'diffuse bronnen'mogengeengeïsoleerdethema'szijn.Omwattebereikenmoetendeverantwoordelijke ovetheden(waterschappen,
provinciesengemeenten)dekansen grijpen
diezichvoordoeninprojectenwaarduurzaam
stedelijkwaterbeheer enduurzame stedelijke
ontwikkelingcenttaaistaan.Ditvraagtom
samenwerkingvanverschillendesectorenen
disciplines.
Tijdens deuitgevoerdestudiezatenvooral
medewerkersstedelijk waterbeheervan
gemeentenenwaterschappenindeprojectgroep,diezichmeerbewustzijngeraaktvan
dezorgvoorschoonwater.Tentweedeisde
communicatietussenprovincie,gemeentenen
waterschappen verstevigd.Nietopdelaatste
plaatsbleekheteenverfrissende ervaring
samentewerkenmet stedenbouwkundigen.
DewatersectorinUtrechtwerdgenoodzaakt
problemenenoplossingenop begrijpelijke
wijzetebespreken.Zoiseenstapgezetomde

DHV water [zooo].Van bronnaarwater, werkdocument n

Kwaadsrenict P,de.J.jonkhofen S.Tjallingii (2000).
Leve(n)destadswareren, werken aan water in destad.
STOWA.

Gebruikvanregen-enoppervlaktewater vormtvoordebrandweergeennieuwgegeven.Inde
brandweerkazerne inhetnoordenvanUttecht isechtereenstapverdergezet.Ophetdakvan
degaragewordtregenwateropgevangenvoortoiletspoelingenhetwassenvanbrandweerwagens.Hetvuilewatervanhetwassenwordtafgevoerd viaeenapartrioolmetfilter.Detwee
anderegebouwenhebbeneen(vegetatie)dakmetsedum.Indriebassinswordthetregenwater
verzamelddathetgrotedakbovendegarageopvangt.Inopengotenlangsdewandenstroomt
hetrondgepompteregenwaternaarbeneden,'sAvondszijnderegenbassinsverlichtwatvoor
denachtploegeenprachtigschouwspeloplevert.Bovendienpastemenmaterialentoedieniet
vooruitspoelingvan
metalenenPAK'szorgen.
Dehemelwaterafvoer is
nietvanzinkmaarvan
PPCendedakbedekking
isvanEPDM.De
looproostersbovende
bassinszijnvanverzinkt
staal,maarkomennietin
contactmethetwater.De
openregengoteninde
wandenzijn tenslottevan
roestvaststaal.
Brandweerkazerne in Utrecht-noord
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