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seheopbouwwordtgekenmerkt doorzandige
enlemigelagendiezijn afgezet ineen
komvormigbekkendatisontstaan inde
ijstijd. Vanoudsher wasdevestigingslocatie
vanHengeloeennatgebied methogegrondwaterstanden.
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Tegelijk met hetgravenvandeTwentekanalenenhet aanleggen vaneen spoorlijn,
begondeindustriëleenstedelijke ontwikkelingvanHengelo.Deontwateringvanhet
nattegebiedvondplaatsdoordeindustriële
onttrekkingen:doordeveleindustriële grondwaterwinningen inhetstedelijk gebiedwerd
degrondwaterstand verlaagd(lokaalmet
enkelemeters!)waardoorprobleemloos
woningbouwkonplaatsvinden. Detailontwateringenzoalsgreppelsenslotenvielendroog
enwerdengedempt.
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DegemeeuteHengelo (Ov)heeft tekampenmeteenaantal problemen ophetgebied vandestedelijkewaterhuishouding dieworden veroorzaakt doorhogegrondwaterstanden. Dezezorgenvoor
overlast(nattekruipruimtes enkelders).Deafvoervan overtollig drainagewatervia hetgemengde
rioolstelselzorgtvooreenverdunning van hetafvalwater, waardoor het rendement vanderioolwaterzuiveringsinstallatie nietoptimaal is.Indestad zijn tweegrondwateronttrekkingslocaties
(pompstations!voordedrinkwatervoorzieningvandeWaterleiding Maatschappij Overijssel:pompstation Hengelo mhetcentrum,werd als 'nietduurzaam' beschouwden isdaarom doorWMO op 1
juli vorigjaara/gestotenenpompstation Hasselo, ten noorden vanhetcentrum. Detoekomstvan
ditstation isonzeker,omdat hetookmetvoldoetaan deduurzaamheidseisen.Doorsluiting vande
pompstationszullen naar verwachting deproblemen metdehogegrondwaterstanden indetoekomst
toenemen.Bovendien bestaat behoefte aankennisomtrentdegrondwatersituatie in nieuweuitbreidmgslocatiesendewensomnieuweontwikkelingen, zoalshetafkoppelen vanverhard oppervlakvan
de rioleringdoormiddelvaninfiltratie, teonderzoeken.RedengenoegvoordegemeenteHengeloom
hetinitiatie/tenemenvoorhetopzettenvaneengemeentelijkgrondwatcrplau.
Inditartikelwordt aandehand vaneen
beschouwing vandegeohydrologische situatie
vanHengeloeneenschetsvandestedelijke
waterhuishoudkundige ontwikkelinggedurendedeafgelopen decennia,dehuidige
waterhuishoudkundige situatie toegelicht.
Vervolgenswordt ingegaanopdeverschillendebijhetstedelijk grondwaterbeheer
betrokken belangen,waarmeebijhetopstellen
vaneengrondwaterplan rekeningmoet
wordengehouden.Deverschillendegewenste
enautonomewaterhuishoudkundige ontwikkelingenzullenaan bodkomen.Tenslotte
wordendeuitkomsten vaneengrondwatermodelstudie toegelichtdieonderdeel
uitmaakt vanhetgrondwaterplan. Dezestudie
isuitgevoerddoorTebodinin samenwerking
metWMO. Dehydrologischeeffecten van
verschillendegewensteenautonomewaterhuishoudkundige ontwikkelingen zijn tijdens
datonderzoekdoorgerekend.Uitdestudie
blijkt datgrondwaterbeheer indestadalleen
gestaltekankrijgen wanneer hetalsonderdeel
vanhetgehelestedelijke waterbeheer wordt
beschouwd.

Geschiedenis
Hengeloisinde19eeeuwontstaanaande
voetvandestuwwalvanEnschedewaar
verschillendebekensamenkomen.Degeologi-

Debekendievanafdestuwwalvan
Enschedekwamenendoordestad stroomden
(deBerflobeek, Drienerbeek enElsbeek)zorgdenbijpiekafvoeren vooroppervlaktewateroverlast.Debekenzijn omdieredenomde
stad heengeleid.Debeeklopendienu nogin
destadaanwezigzijn, hebbeneenbeperkte afenontwaterende functie. Inhet straatbeeld
zijn debekennietofnauwelijks zichtbaar,
doordatzegedeeltelijk zijn overkluisdof
weggewerktzijn induikers.Delaatstejaren
wordendezebekenwaarmogelijk weerzichtbaargemaakt,zoalsinhetstadscentrumvan
Hengelo(ziefoto).
Indeafgelopen decenniazijn deindustriëleendrinkwateronttrekkingen geleidelijk
stopgezet(zietabel 1), opdeeneonttrekking
vanWMO tenbehoevevandeleveringvan
drinkwater na,hetgenoemde pompstation
Hasselo.

VoormalÏQoverkluisdeBerjlobcek.
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Tabel 1.

Overzichtjaarlijkseontrokkenhoeveelheden

stedelijkgrondwatervoorie industrieendrinkwater

jaar

1970
1980
1990
2000

ontrokken jaarlijkse hoeveelheden voor industrie en
drinkwaterwinning
(in kubieke meters)
circa 3 miljoen
circa 1,5 miljoen
circa 1miljoen
circa500.000

Het gevolgvan het stopzetten van de
onttrekkingen isdat degrondwaterstanden in
een groot deel van de stad zijn gestegen (zie
afb. 1). Mede alsgevolg hiervan is in met name
deoude delen (het centrum) grondwateroverlast ontstaan. Daarnaast staat in sommige
wijken het grondwater van nature hoog,
komen er slechtdoorlatende bodemlagen voor
en ontbreekt offunctioneert de drainage
slecht.
Om degrondwateroverlast tegen te gaan,
is incidenteel drainage aangelegd rond gebouwen waar wateroverlast ontstond. Daarnaast
wordt reeds geruime tijd drainage aangelegd

Afb.1:

drainagewater wordt hier afgevoerd richting
oppervlaktewater. In deze wijken is niet of
nauwelijks sprake van grondwateroverlast.

door het afkoppelen van verhard oppervlak en
aanwezige drainage en het zichtbaar maken
van het stedelijk oppervlaktewater.

Grondwaterplan Hengelo

Nadat de drinkwaterwinning Hengelo
vorigjaar isgesloten, beschikt WMO nog over
één drinkwaterwinning in het stedelijke
gebied van degemeente Hengelo, het pompstation Hasselo.Deduurzaamheid van de
stedelijke grondwaterwinningen Hengelo en
Hasselo (gezamenlijke vergunning voor 1,69
miljoen kubieke meter perjaar) staat ter
discussie,omdat de risico's van bodemverontreinigingen binnen beide intrekgebieden hoog
zijn. Erzijn dermate hoge investeringen nodig
om de relatieve kleine winningen duurzaam te
maken dat WMO besloten heeft om in eerste
instantie de winning Hengelo niet meer te
gebruiken voor drinkwater. Momenteel wordt
in ieder geval voor degesloten winning
Hengelo onderzocht ofde waterproductie
ingezet kan worden voor industriewaterlevering aan bedrijven in Hengelo-zuid. Hierdoor
kan tevens de wateroverlast die kan optreden
bij sluiting van de winning voorkomen
worden. Hoewel de procedures voor het
opstarten van een nieuwe waterwinning
duidelijk geregeld zijn, isdit bij het sluiten
van een winning niet het geval. Het sluiten
van winningen komt tot nu toe ook zelden
voor. Een waterleidingbedrijf isop dit
moment niet wettelijk verplicht om wateroverlast door het sluiten van een winning te
compenseren. WMO voelt zich wel moreel
verplicht om de schade zo veelmogelijk te
beperken. Deeffecten van het sluiten van de
winningen zijn meegenomen in het Grondwaterplan Hengelo.

Uit de voorgaande paragraaf is gebleken
dat de waterhuishoudkundige situatie in
Hengelo isontstaan alsgevolg van een aantal
losstaande ontwikkelingen, maar zonder
onderkenning van water alsordenend element
in de stedelijke ontwikkeling. Het isde vraag
hoe binnen het huidige grondwaterbeheer
richting kan worden gegeven aan de veranderende inzichten. Degemeente Hengelo heeft
in dit kader het initiatiefgenomen voor het
opstellen van een Grondwaterplan. Als eerste
is het van belang tebepalen wie de belangrijkste belanghebbenden bij een goed gemeentelijk grondwaterbeheer zijn, en wat hun
wensen zijn ten aanzien van duurzaam stedelijk waterbeheer.
Naast degemeente zijn er in Hengelo vier
andere belanghebbende partijen: de Provincie
Overijssel, het Waterschap Reggeen Dinkel, de
Waterleiding Maatschappij Overijssel en de
woningbouwverenigingen/bewoners.
Deprovincie heeft als grondwaterbeheerder de taak tezorgen voor voldoende grond-

Tijd-stijlghoo(gte(grajiek centrumHengelo.
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De belangen van de woningbouwverenigingen en de bewoners zijn in principe zeer
duidelijk: geen schade aan het woningenbestand en geen comfortverlies door vochtoverlast alsgevolg van optrekkend vocht vanuit
het grondwater.

bij deaanleg van nieuwe riolering. Door het
ontbreken van voldoende oppervlaktewater in
de stad, vindt afvoer van het onttrokken
grondwater en het regenwater plaats via het
gemengde rioolstelsel naar de rioolzuiveringsinstallatie. Door dit zogenaamde 'dun water
op de riolering' wordt het rioolstelsel onnodig
zwaar belast en ishet rendement van de rwzi
niet optimaal. Denieuwere woonwijken vanaf
eindjaren zestig zijn beter gedraineerd en
voorzien van een gescheiden rioolstelsel. Het
HzO

water van goede kwaliteit voor alle grondwaterafhankelijke functies, nu en in de toekomst.
Het waterschap isals verantwoordelijke
voor de afwatering en de kwaliteit van het
stedelijke oppervlaktewater direct belanghebbende. Met betrekking tot de stedelijke waterstromen zijn door het waterschap de volgende
speerpunten geformuleerd: het verminderen
van de riooloverstorten, de retentie van water
binnen het stedelijk gebied vergroten, het
zoveel mogelijk ontlasten van het rioolstelsel

Daarnaast isdegemeente Hengelo vorig
jaar lid geworden van het Waterpact Twente.
Indit kader proberen de bij het waterbeheer
betrokken instanties (provincie, waterschap en
WMO) alsmede enkelegemeentes inTwente te
komen tot een intensievere samenwerking bij
het bereiken van duurzame oplossingen in het
watersysteem en in de waterketen.
Bij het realiseren van degewenste ontwikkelingen zal nadrukkelijk rekening moeten
worden gehouden met de natuurlijke ligging
van Hengelo in een laaggelegen nat gebied
waarbij de oorspronkelijke waterlopen zowel
een drainerende als een afwaterende functie
hadden. Door de (her)introductie van deze
zogenaamde blauwe infrastructuur zal de
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grondwateroverlast indenabijheid vande
waterlopen verminderendoormeerontwatering.Bovendienontstaan meer mogelijkheden
voordeafwatering vanaangebrachte drainage
endaarmeeeenverminderingvandeverdunningvanderioollast vanhetgemengderioolstelsel.

maatregelen noodzakelijk zullen zijn.De
veranderingen bijpompstation Hasselo
wordenoverhetalgemeenalspositiefervaren.
•

DegemeenteHengeloheeft eennotitie
latenopstellen waarindevisies,belangenen
verantwoordelijkheden vandeverschillende
betrokken instanties zijn verwoord alsmede
hetgewenste projectresultaat.
Eengrondwatermodel isopgezetomhet
inzichtindewerkingvanhetstedelijk hydrologischsysteemtevergroten,degevolgenvoor
ontwikkelingen indetoekomstende effecten
voordegewensteontwikkelingen (zoalsde
mogelijkheden voorhetafkoppelen door
middelvaninfiltratie enhetterugbrengenvan
deblauweinfrastructuur) tekunnen voorspellen.Metditmodelzijnverschillendescenario's doorgerekend.

Conclusie:beekpeilen inHengelo kunnen
nietwordenverhoogd.InHengeloisverdrogingniethetprobleem maar vernatting.
•

Resultaten modelstudie
Devolgendescenario'stenaanzienvan
gewensteenautonome waterhuishoudkundigeontwikkelingen zijn doorgerekend:
•

hetstopzettenvandeonttrekkingenvoor
drinkwatervoorziening. Bijhet stopzetten
vanhetpompstation Hasseloblijkt dat
hetgrondwater invrijwel hetgehele
ellipsvormigebeïnvloedingsgebied (met
eendoorsnedevancirca1600meterin
oost-west-richting en 1000meterin
noord-zuid-richting) kanstijgen tot
gemiddeld minimaal eenhalvemeter
ondermaaiveld.Degrootste stijgingen
vindenplaatsinonbebouwdgebied.Dit
gebiedzalworden ingerichtalsstadspark,
waarbij devernatting nietalsbedreiging
wordtgezien.Bijstopzetting vanpompstation Hengelowotdtvooreendeelvan
hetbeïnvloedingsgebied verwacht datde
grondwaterstanden zodanigzullen stijgen
datgrondwater onder natteomstandighedenkruipruimtes kanbereiken (grondwaterstanden minderdanéénmeter
ondermaaiveld).Invrijwel hetgehele
beïnvloedingsgebied (circa500 tot1000
meterrond hetpompstation) neemt het
risicovanhetontstaan vanvochtige
kelders toe(grondwaterstanden tussenéén
enanderhalve meter ondermaaiveld). In
welkematedaadwerkelijk overlastzal
ontstaan,hangt afvandebouwwijze van
woningen enbedrijfspanden inditgebied.

Conclusie:inhetbeïnvloedingsgebied van
pompstation Hengelozalmeer grondwateroverlastgaanoptreden,waarbij mitigerende

veranderingen inhetbeheervanhet
oppervlaktewater indestad.Dealgemene
landelijke tendens isombeekpeilente
verhogen teneindeverdrogingookinhet
stedelijk gebied tegentegaan.Methet
modelisbepaaldwatdegevolgen zijn
wanneerhetpeilvandebekeninHengelo
eenhalvemeterwordtopgezet.Ineen
grootdeelvandestadzaldegrondwaterstand srijgen.Debekenveranderendoor
dezemaatregelvanoverwegenddrainerendnaaroverwegend infiltrerend, wat
geziendeproblemen methogegrondwaterstanden indesradeenongewenste
ontwikkelingis.

voorkomen vangrondwateroverlast.Voot
eenaantal wijken isdehoeveelheid grondwaterbepaalddiemetbehulpvan'deepwells'onttrokkenzoumoeten wordenom
degrondwateroverlast opteheffen. Uitde
berekeningen blijkt datdeteonttrekken
hoeveelhedenvooreentweetalwijken qua
ordevangroottevergelijkbaar zijn metde
onttrekkingsdebieten van pompstation
Hengelo(circa2000kubieke meterper
dag).Erkomen,vergelijkbaar metde
optiesdiewordenonderzochtinverband
metleveringvanindustriewater door
pompstation Hengelo,indetoekomst
wellicht mogelijkheden omditwaterte
gebruiken alshuishoud-ofindustriewarer.Lozenvanditwaterisnu noghet
enigealternatief Inhetkadervanduurzaamomgaanmethetstedelijk grondwaterisdirongewenst.

Conclusie:hergeforceerd, metbehulpvan
'deepwells',onttrekken vangrondwater ter
voorkomingvangrondwateroverlast biedteen
oplossinginhetkadervaneennoodsituatie,
maarkanalleenalsduurzame, permanente
oplossingwordenoverwogenalsditwaterkan
wordengebruiktalsvervangingvandrinkwater,bijvoorbeeld bij leveringaandeindustrie.
•

plaarsvanlozingopderiolering.Uitde
berekeningen blijkt datdestijging vande
grondwaterspiegel beperktblijft totmaximaaltientot twintigcentimeter.Hierdoor
ontstaat indezewijkengeenoverlast.De
geringeverhogingen zijn medehetgevolg
vandeaanwezigedrainage indezewijken.
Circaeenkwartvanhet geïnfiltreerde
regenwater wordt(vertraagd) afgevoerd
doormiddel vandedrainage.
Conclusie:InHengeloishetondanksde
grondwateroverlastsituatie indelenvande
stadopverscheideneandereplaatsen mogelijk
hemelwater teinfiltreren zondergrondwateroverlasttecreëren.Degrondwaterstand moet
voldoendediepzijn enerdient drainage
aanwezigtezijn.Omdun wateropderioleringtevookomendienthet drainagewater
geloosd tewordenopoppervlaktewater enniet
ophetvuilwaterriool.
Toekomst
Deuitkomsten zijn richringgevendvoor
het toekomstiggrondwaterbeheer inHengelo.
Gezochtwordtnaareen samenhangend
pakketmaatregelen,gebaseerd opdebovengenoemdevierconclusiesvandemodelstudie
tezamenmethetgegevendat indepraktijk in
enkelewijken ernstige grondwateroverlast
optreedtendatderwzitezwaarwordtbelast
metdun water.Mogelijkeoplossingenzijnde
herintroductie vanmeerderewaterlopen inde
stadendeaanlegvandrainagesystemen in
enkelewijken diedan kunnen lozenopde
nieuwewaterlopen.Daarnaastisgebruikvan
hetvrijkomende drainagewater voorlevering
aandeindustrie eenmogelijkeoplossing.Voor
degemeenteHengelovormendeuitkomsten
vanhetGrondwarerplan tezamen metoverige
aanhetstedelijk waterbeheer gerelateerde
plannen (waaronder hetGemeentelijk Rioleringsplan)debasisvoorhetopzettenvaneen
Stedelijk Waterplan.Metdepartners uithet
WaterpactTwente(WaterschapReggeen
Dinkel,WaterleidingMaatschappij Overijssel
enProvincieOverijssel) wildegemeente
Hengelodemaatregelen uitvoerenominde
stadeenveerkrachtig,duurzaam stedelijk
grond-enoppervlaktewatersysteem te

afkoppelen vanverhardoppervlakmetals
doelhetvoorkomenvan riooloverstorten
en'dun water'opderiolering.Vooreen
rweetalwijken, waarmomenteel eenrelatieflagegrondwarersrand voorkomt(meer
dananderhalvemererbenedenmaaiveld),
isberekend watdegevolgenzijn vanhet
infiltreren vanregenwarer indebodem,in
H z o fj 5-2001

29

