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Deeisen die worden gesteld aan de leefbaarheid van stedelijkj^ebied vragen voortdurend aandacht voor de kwaliteit van de stedelijke infrastructuur. Wanneer de onderhoudskosten te hoog worden ofde infrastructuur
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Afl). 1: Huidigesituatie

ING. HANS BREUKHOVEN, GEMEENTE STAPHORST

In 19513al l995 werden door het extreem hogewater m hetstroomgebied van de Rijn en de Maas
laaggelegen stedelijkegebieden in Nederland bedreigd. Dit leidde tot het ambitieuze plan 0111 de
rivierdijken teverhogen. De plannenmakers beseften, dat dit door de ligging beneden in hetstroomgebied voorde toekomstgeen a/doende oplossing is.Door het intensieve ruimtegebruik langsde
rivieren wordt de ruimte voorhet water beperkt enzullen de waterstanden steeds hoger worden. De
'end ojpipc'-maatregelen bieden inde toekomst slechts een beperkte oplossing. De nadruk van het
beleid van dewaterschappen ligt daarom steeds meerop deaanpak aan de bron.Afkoppeling van
verhard oppendak van het rioolstelsel instedclijkgebied en infiltratie 111 de bodem iseen belangrijke
maatregel aan de bron. Dit duurzame waterbeheer betrekt bovendien bewoners meer bij dezorg voor
eengoede waterkwaliteit en -kwantiteit
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A/b. 2;Gewenstesituatie
niet meer aan de eisen voldoet, is vervanging
van riolen en wegverhardingen noodzakelijk.
Bedrijfsterreinen zullen in het algemeen snellergerenoveerd worden dan woongebieden
vanwege economische en milieutechnische
belangen. Renovatie van stedelijk gebied biedt
een unieke kans om de waterhuishouding aan
de bron te verbeteren. Door het inpassen van
afkoppeling van schoon regenwater in andere
verbeteringsplannen vallen de kosten
aanzienlijk lager uit.

Betrokkenheid van de bewoners

HocywaterindeIJsselbijDoesburg(1595
In landelijk gebied word het regenwater in
debodemgeïnfiltreerd en bereikt het oppervlaktewater viadegrondwaterstromen. In
stedelijke gebieden worden rioleringssystemen
aangelegd om het regenwater en het vuile water
aftevoeren naar het oppervlaktewater. De
afbeeldingen 1 en 2 tonen aandat verstedelijking-doordeaanlegvan riolering-de waterhuishouding negatiefbeïnvloedt. Het grond-

water daalthierdoor namelijk en het oppervlaktewater moet piekafvoeren kunnen verwerken.Inderioolstelsels wordt bovendien het
schoneregenwater vermengd met het vuile
afvalwater. Bijhevigeregenval komt het
vervuilde regenwater viadeoverstorten in het
oppervlaktewater terecht.Ookzonder overstorten komt het schoneregenwater viadezuivering altijd nog vervuild in het oppervlaktewater.

Voor het welslagen van het afkoppelen
van verhard oppervlak issamenwerking met
bewoners een vereiste. Bij infiltratie van
regenwater is het gewenst dat geen vervuiling
van regenwater optreedt.
Debesteoplossing isdat het regenwater
vanafde woning zichtbaar bovengronds
wordt afgevoerd. Dit maakt de bewoners
bewust van het belang van controle op de
waterkwaliteit. Het voorkomt ook foute
aansluitingen. Opvang van regenwater in een
regenton en hergebruik voor besproeiing of
waswater biedt bewoners ook mogelijkheden
om bewuster met het water om te gaan.
Verder kunnen zij inspelen op het afkoppelen,
door bij aanpassing van de woningen indien
mogelijk de regenpijpen viagoten bovengronds in de tuin ofop het straatoppervlak te
laten afvoeren.
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Afb.3:Gescheidenwatersysteem
Kennis en ervaring met afkoppelen
DHVrealiseerdetweevoorbeeldprojecten
inbestaandstedelijkgebied,waarbijvervangingvanderioleringregenwatervandedaken
endestraatwordtafgekoppeld en geïnfiltreerd.
Alsbijdrage indekostenisdoorIRMA,het
Europeesfondsvoordebestrijdingvande
hoogwaterproblematiek,eensubsidieverstrekt.
Eénvandevoorwaardenvoorverleningvande
subsidieishetuitwisselenvankennisenervaringopditgebiedmetanderebelanghebbendeninhetstroomgebiedvandeRijnenMaas.
Doesburg
BijvervangingvanrioleringinhetnaoorlogsewoongebiedZuidelijk Molenveldzijn in
eendeelgebiedvan80woningen dak-en
straatoppervlak afgekoppeld opeen infiltratiesysteem.Hetmakenvaneenopengootbijde
erfafscheiding leiddebijdebewonerstotveel
weerstandenisslechtsbijeenbeperkt aantal
woningen uitgevoerd.Hiernableekdatde
grondwaterstand hogerstonddan voorde
infiltratie, hetgeenleiddetotklachten bijde
bewonersovernatte kelders.Dehogeregrondwaterstand werdonder meerveroorzaakt,
doordatdeoude,lekkenderioleringwas
vervangendoorwaterdichtebuizenenhet
ondergrondse infiltratiesysteem eente
geringecapaciteit had.
Vervangingvanhetondergrondse infiltratiesysteemdooreenopenwadi,die infiltreert
naarhetdieperegrondwaterwasdeoplossing.
Bovendienontstaatbijdebewonerseenveiligergevoelalszezien,datdewadidroogstaat.

Wadi in stedelijkgebied.
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IJhorst
DewoonkernIJhorstvandegemeente
Staphorst ligtinhetnatuurgebied vande
Reest.DeReestiseenmeanderenderivier,die
gevoedwordtdoor kwelwatervanuitdehoger
gelegenzandgronden vanOverijsselen
Drente.OokdewoonkernIJhorststort bij
hevigeregenvalhetvervuilde overstortwater
opdeReest.Dezesituatievindthet waterschap
ReestenWiedenongewenst.Zijdwingtde
gemeente totmaatregelen omdevuilemissie
terugtedringen.Debeperkingvandepiekafvoer wordtoptweemanieren gerealiseerd:
doorhetafkoppelen vanstraatoppervlakop
eenmethetrioolmeeteleggen infiltratiebuis
enhetmakenvaneenbergingsbassinbijde
overstort.
Deinfiltratiebuis ligtbovenhetgrondwater.Viainternedrempelswordthetmeeste
regenwatergeïnfiltreerd indebodem.Bij
hevigeregenvalenhogegrondwaterstanden
loosthetinfiltratiesysteem directopdeReest.
Hetbergingsbassin bestaat uiteencombinatie
vangeslotenbergbezinkbassin eneenopen
berging.Deopenbergingkangoedworden
ingepast inhetbeschermdewaardevollelandschaplangsdeReest.
Conclusies
Uitdezevoorbeelden blijkt hetvolgende:
• Renovatievanbestaand stedelijk gebied
biedtvoldoendekansen omtoteenmeer
duurzaam watersysteem overtegaan.Veel
stedelijkgebiedisvroegeropdedroogste
plaatsenontstaan;
• Gemeentenenwaterschappen moeten
samenplannen ontwikkelen omdoelmatigomtegaanmetde waterhuishouding
inbestaandstedelijk gebied.Ookbijrenovatieplannen moetwater(grond-,afvalenregenwater)zoveelmogelijk worden
betrokken;
• Afkoppeling vanverhardoppervlakiseen
langetermijnmaatregel, diemoetworden
ingepastindeoverigeingrepen inde
ruimtelijke ordeningende infrasrructuur,
zoalsrioolvervanging,renovatiesvan

•

•

•

•

verharding en woningverbeteringen.
Meestalzijn dekosten hogerdande'end
ofpipc'-oplossing,maardoorhetmeeliftenmetanderemaatregelen kunnende
kostenmeevallen;
Zichtbareafvoer overdestraaten infiltratiedoorwadi'svoorkomt vervuilingdoor
foute aansluitingen envergrootdebeheersingvanhogegrondwaterstanden;
Bijafgifte van(nieuwe) bouwvergunningen,ookvoorbestaandewoningverbeteringen,moetdezedoordegemeenre
wordengetoetstophetBouwbesluiten
NEN3259(gescheidenafvoer totbuitende
woning);
Inzichtindeondergrondalsmedede
grondwaterstand isnoodzakelijkom
afkoppelingen eninfiltratie goedte
kunnen beoordelen.Ookvervangingvan
lekkenderiolenkanstijging vandegrondwaterstand totgevolghebben;
Betrokkenheid vanbewonersenbestuurdersisessentieelvoorhetwelslagenvan
infiltratieprojecten. Afkoppeling en infiltratieopeigenterreinkanjuridisch
wordenvastgelegd(koopakte).

DebetrokkenheidvandebestuurdersenbewonersinhetprojectDoesburgisvastgelegdineen
video-Jilmvancirca15minuten.Dezefilmkuntu
bestellendoorovermakingvan 10eurovooreencdrom0/15eurovooreenVHS-bandopbanknummer
21.33.78.302t.n.v.DHVMilieuenInfrasrructuur
BV inHengelo.
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Zichtbare ajvoer voorkomt vervuiling

