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gronden langs beken enrivieren enzelfsin
polders die niet zouden bestaan zonder
menselijk ingrijpen indenatuur, gerichtop
het naar onze hand zetten vandeomgeving.
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Systeemkeuze riolering en waterhuishouding
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Duurzaamwaterbeheer
VINEX-Hen^elo;welwadi's,
^eenhuislioudwater.
IR. R. VANDERVELDE, GEMEENTE HENGELO
IR. J. DRIESSEN, WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ OVERIJSSEL
ING. J. KWAKKEL, WATERSCHAP REGGE EN DINKEL
IR. G. GELDOF, TAUW

Het Broek isdenaam vaneennieuwewoonwijk inHengelo.ruim 1000woningen, vallend onderde
VINEX-ajspraken. Tijdens het ontwerpproces zijn milieu-ambitiesgeformuleerd mecumilieustructiiurschets.Alsonderdeel vanduurzame stedenbouw u'ordtgcstrcejd naar duurzaam stedelijk waterbeheer. Daarbij wordt aandachtgeschouken aanhetwatersysteem en dewaterketen. In dit artikel
worden enkeleoverwegingen enconclusies besproken, voorzover deze ook vooranderestedelijke situaties relevant zijn. Geconcludeerd wordt datwadi's bijdragen aanecu duurzaam watersysteem.
Verderblijkt dathetgebruik vanhuishoudwater mdeze lokalesituatie nauwelijksscoort in termen
van duurzaamheid, terwijl hetwelspecifieke nadelen enhoge kosten impliceert. Voorhet vervolgtraject isdaarom besloten wélwadi's engcéii huishoudwater m HetBroek toetepassen.
Woonwijk Het Broek vormt hetlaatste
deel van deVossenbelt,een wijk van circa3000
woningen, vallend onder dezogenaamde
VINEX-afspraken. Start vandebouw indeelplan HetBroek isrond hetjaar 2000gepland.
Wat betreft debodem ende geohydrologie
isvanbelangdat HetBroek inenbijeenklein
beekdal ligt.Hetbeekje DeSlangenbeek was
vroeger een natuurlijke beek.Nuisheteen
cultuur-tcchnische waterloop metbovenstroomse voeding vanuit een woonwijk,een
landbouwgebied, eenbosgebied ende rijksweg
AL.DeSlangenbeek maakt deeluitvanhet
Regge-systeem.
Evenalsderuime omgeving van Hengelo
kent hetgebied innatte tijden kwel vanuitde
stuwwal Enschede-Oldenzaal. De stuwwal
heeft heuvels tot50meter boven N.A.P., terwijl
Het Broek,datongeveer 7kilometer tenwesten
van destuwwal ligt, maaiveldhoogten kent van
16tot19meter boven N.A.P.Erkomt op grote
schaal kleienleem voor.Hengelo kent meerdere kleigaten als overblijfsels van steenbakkerijen. Hydrologisch gezien hebben dekleien
leem ondermeer geleid tothetvoorkomen van
veelkleinebeekjes aan devoet van destuwwal,
met naast grondwatervoeding ook semi-oppervlakkige afvoer tijdens regenperioden.

Degrondwaterstanden inHet Broek variëren aanmerkelijk. Ruimtelijk gezien iser
ongeveer een gradiënt van 2 meter over een
afstand van1 kilometer, voor Nederlandse
begrippen groot.Indetijd gezien iserjaarlijks
een flink verschil van ongeveer i'/ 2 meter
tussen degtondwaterstanden inzomeren
winter. Dehoogste delen van Het Broek
bestaan uitenkeerdgronden met grondwaterstanden die niet boven 0,80meter minus
maaiveld komen. Het grootste deelvan het
gebied bestaat uitkleiïge beekdalgrondenen
lemige veldpodzolgronden metgrondwaterstanden die innatte perioden indelaagste
delen totaanhetmaaiveld reiken.
Het spreekt voorzichdatindelage delen
van HetBroek drainage nodig isvoor een goed
bewoonbare woonomgeving. Betoogdkan
worden datje opdergelijke plaatsen beter niet
kunt bouwen. Zo'n betoog isvanuit waterhuishoudkundig oogpunt legitiem, maar
houdt geen stand inHengelo, omdat bijnade
helestad dan niet zou mogen bestaan!Indeze
situatie ishetbeter de watethuishoudkundige
opgave teverleggen van hetzoeken naarde
geschiktstewoonlokatietothetzo verstandig
mogelijk omgaan metdegegeven lokatie. We
wonen inNederland nueenmaal opdrassige

Uitbreidingswijken inHengelo zijn inde
afgelopen 3ojaar(!) voorzien vangewoon
gescheiden rioolstelsels metdrainage aangesloten opdehcmelwaterriolering enlozing op
het benedenstroomse bekensysteem viaretentievijvets. Indepraktijk blijkt diteen robuust
functionerend systeem tezijn. Erkleven
echter twee nadelen aanditsysteem.
Het eerste nadeel isdat aanmerkelijke
verontreiniging van hetoppervlaktewaterkan
optreden tengevolge van straatvuil envooral
ook doot foutieve aansluitingen vanafvalwater op hetRWA-riool.Het tweede nadeelis
dat hetwater indedirecte woonomgeving
onder degrond inbuizen wordt gestopten
dus weinig beleefd wordt door de bewoners;
het iseen vrij technocratisch systeem.
In HetBroek wordt gestreefd naar duurzaam stedelijk waterbeheer. Hetwoord 'duurzaam' isdelaatstejaren nogal inzwang, waarbij niet altijd duidelijk iswatetonder wordt
verstaan.
Wij denken bijduurzaam stedelijk waterbeheer aandevolgende elementen:
Een hydrologisch samenhangend systeem:
bedoeld wordt datdeafzonderlijke onderdelen vanhetstedelijk watersysteem bij
elkaar passen eninhydrologisch opzicht
als samenhangend geheel worden gezien;
Logisch aansluiten bij natuurlijke processen:
het iseenkunst technische maatregelen
zodanigtekiezendatzeniet teveel 'tegen
de natuur inwerken', maar passen bij de
natuurlijke ptocessen en mechanismen
zoals wedie aantreffen inons milieu;
Weinig milieubelasting veroorzaken:
dit betreft de algemene moderne opvatting van hetwootd duurzaam, zijndehet
minimaliseten vanverontteiniging,
aantastingenuitputting; inhetwaterbeheer betekent ditvooral hetbeperken
van schadelijke emissiesenhetlettenop
materiaalkeuze;
Verantwoord qua volksgezondheid:
veel kwalijke ziekten, diezijn uitgebannen door goed drinkwater enriolering,
liggen opdeloeromterug tekeren alswe
gaan knoeien metkleinschalige systemen
voor waterzuivering ofcomposttoiletten
in een dichtbebouwde stedelijke
omgeving;
Robuust en eenvoudigjarenlang tebeheren:
onze maatregelen moeten niet alleen leuk
lijken vanafhet bureau, maar moetende
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tand van de tijd kunnen doorstaan, tegen
een stootje kunnen en te beheren zijn in
depraktijk van alledag;
Waterfraai integreren in stadsbeeld:
-

burgers kijken graag naar een mooie
waterpartij en zullen kostbare maatregelen voor het waterbeheer beter accepteren alshet water op fraaie wijze wordt
opgenomen in de stad;
Com/ortabclc woonomgeving realiseren;
- maatregelen moeten een comfortabele
woonomgeving realiseren voor de burgers
zonder wateroverlast, anders gaan mensen
zich verzetten; enige piasvorming in een
grasveldje is bijvoorbeeld acceptabel, langdurig water op straat ofin de kelder niet.
Allemaal open deuren, maar belangrijk
om aldeze punten tegelijkertijd in degaten te
houden.
Het afvalwater dat vrijkomt in Het Broek
zal worden afgevoerd naar deRWZ1.De grootschalige communale zuiveringsinstallatie
wordt gezien alsde beste plaats om op verantwoorde en doelmatige wijze het afvalwater te
zuiveren.

Retentie van pieken: wadi's geven een
flink bergend vermogen voor neerslagpieken die tijdelijk worden vastgehouden
in het systeem;

In de hogergelegen delen van Het Broek is
het de bedoeling dat het hemelwater direct op
de lokatie infiltreert. In dewoonstraten wordt
dan gedacht aan zeer open verharding.Voor
de woningen in deze plandelen wordt infiltratieopdeeigen kavel overwogen.
Voorde afvoer van het hemelwater in de
lageredelen van Het Broek isgekozen voor
een systeem met wadi's,vergelijkbaar met dat
van Ruwenbos in Enschede.Daarbij stroomt
het hemelwater vanafde woning via goten
oppervlakkig afnaar een wadi.

Afvoer overschot:het surplus wordt op
rustige wijze afgegeven aan het benedenstroomse water.
Debasis van de wadi isontleend aan het
Duitse 'Mulden Rigolen'systeem. Het
systeem blijkt ook in de Nederlandse praktijk
goed te kunnen werken. Uit oogpunt van
beheer wordt afgezien van wadi's op particulier terrein en van kleine snipper-wadi's. De
wadi's krijgen voldoende maat in de openbare
ruimte en worden stedenbouwkundig geïntegreerd.Verwacht wordt dat op deze wijze
wordt voldaan aan de genoemde elementen
van duurzaam stedelijk waterbeheer.

Een wadi iseen soort luxegreppel die
5functies vervult:
- Zuivering straatwater: afstromend hemelwater wordt op effectieve wijze gereinigd
van straatvuil door de passage van gras en
bodem in de wadi;
- Infiltratie inzomer:in dezomer krijgt
neerslag degelegenheid te infiltreren naar
de ondergrond;
- Drainage in winter: hoge grondwaterstanden in dewinterperiode worden afgetopt door de drainerende werking van de
wadi;

Het gekozen systeem lijkt passend bij het
natuurlijke watersysteem doordat nauw wordt
aangesloten bij de van nature voorkomende
mechanismen in het hydrologische systeem.
Het grootste verschil met debestaande situatie
zonder woningen betreft het beheersen van te
hogegrondwaterstanden in de winterperiode.
Door dezuiverende werking van de wadi's
wordt een goede waterkwaliteit verwacht.
Daarmee blijft Het Broek een bovenstroomse

bron van relatiefschoon water voor het Reggesysteem. Het gekozen systeem biedt verder
aanmerkelijke voordelen aan de achterzijde
van de waterketen, doordat alleen afvalwater
wordt afgevoerd naar deRWZIen geen hemelwater ofgrondwater. Dit vormt een bijdtage
aan het beperken van de zogenoemde dunwater-problematiek.

Studie huishoudwater
In de perceptie van burgers ishet doorspoelen van het toilet met kostbaar drinkwater
een toppunt van onduurzaamheid. Mede daardoor iser in de maatschappij draagvlak aanwezig voor acties om zuiniger met drinkwater
om tegaan. Ook lijkt er draagvlak tezijn voor
het gebruik van huishoudwater: Een tweede
soort water voor het toilet, de tuin en eventueel de wasmachine. Dit huishoudwater kan
afkomstig zijn van het eigen dak viaeen voorraadvat ofvan oppervlaktewater uit de buurt
ofvan een grondwaterbron die niet put uit
strategische reserves.Het gebruik van huishoudwater leidt tot besparing op het drinkwater. In het kader van duurzaam stedelijk
waterbeheer heeft deGemeente Hengelo
contact gezocht met deWaterleiding Maatschappij Overijssel om de mogelijkheden voor
het toepassen van huishoudwater in Het Broek
te bekijken. Verder werd samenwerking
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opzichtevanhetscenariometzuinigdrinkwaterverbruik vanuitéénnet.HetBroekkent
tenopzichtevanIJburgeenmindergoede
bron,eenschaalnadeelvoordezuiveringende
persleiding,benevens meermetersdistributieleidingperwoning.Begrijpelijk isdandat
debalansnaardeanderekantdoorslaat.
Debijdestudiebetrokkenpartijen zullen
dezeuitkomstgebruikenbijhet formuleren
vanbeleidslijnen voor huishoudwater.
Deuitkomstvandestudiehoeft onsniet
droevigtestemmen,meteengevoeldatwenu
blijven opgezadeldmeteenonduurzame
waterketendiehetmilieu onaanvaardbaar
aantast.
Goedbeschouwd isdehuidigewaterketen
inNederland alinhogemateduurzaamopgezet.Wehoevenonsnietteschamenvoorhet
systeem,maarmogenertrotsopzijn.
gezochtmetdeProvincieOverijssel enhet
WaterschapReggeenDinkel.Gekozenisvoor
eengezamenlijke studie-opdracht aanadviesbureauTauw.
Naberekeningvandebehoefte indewijk
aandrinkwaterenhuishoudwater isgezocht
naarbronnen voorhethuishoudwater.Enkele
waterpartijen lijkengeschiktalsbron,evenals
enkelepermanente bronbemalingen inhet
stedelijkgebied vanHengelo.Daarnaastis
gekekennaareenbestaande drinkwaterwinninginHengelodiebinnenkort buiten bedrijf
wordtgesteldomdat terplaatsegeen duurzameborgingvandegrondwaterkwaliteit
mogelijk istengevolgevan diversebodemverontreinigingen.Totslotisdebenuttingvan
regenwater onderzocht.
Debronnen zijn beschouwd tenaanzien
vanleveringszekerheid enkwaliteit.Vervolgenszijnglobalekostenramingen gemaakt,
meestaluitgaandevaneenbeperktevormvan
zuiveringeneenpersleidingnaarHetBroek,
benevenseenextradistributienet.Vervolgens
zijndebeschouwdebronnen met bijbehorendesystemenvoorzienvankwalitatieve
beoordelingen vanderelevantecriteriavoor
keuzevooroftegenhuishoudwater. Ditbetrof
ondermeerdrinkwaterbesparing,chemicaliënverbruik,materiaalgebruik, volksgezondheidsaspecten,sociaal-maatschappelijke aspecten,
juridischeaspectenenkosten.
Uitdestudiekomtalsopmerkelijk resultaatdatdetoepassingvaneentweedenetvoor
huishoudwater oflokalebenuttingvanregenwaterinHetBroekgeenaanbevelingverdient.
Individuelesystemenvoorregenwatergebruik indewoninghebben aantrekkelijke
eigenschappenalskleinschaligheid, individuelebetrokkenheid, flexibiliteit inaanlegen

beperkteomvangvanrisico's.Daartegenover
staan echterdethansnoghogekostenvoor
dergelijke systemeneneen aanzienlijk
verbruik vanmateriaal enenergie.Dezeindividuelesystemenzijn daarom verworpenals
voorgestaneoplossingvoorallewoningenin
HetBroek.Uiteraard isindividuele toepassing
welmogelijk. Datiszelfswenselijk, omdat
sommigebewoners veelwaardetoekennenaan
drinkwaterbesparingenomdatdetechnieken
noginontwikkelingzijn enerdus mogelijk
goedkopereen/ofbeterekomen.
Deonderzochtebronnenhebben,met
uitzonderingvanhetdakwater,allemaaleen
zuiveringnodigmetalsgevolghet verbruik
vanchemicaliën.Doordatdebronnenop
enkelekilometersafstand zijngelegenvanHet
Broekisdeaanlegvaneenpersleidingeen
forse ingreep.Hettweededistributienet leidt
toteenbehoorlijk extragebruikvanmateriaal.
Dekostenvanhethuishoudwater worden
hoogdoorditalles.Tervergelijk: drinkwater
kostinOverijssel circafl.2,50perm3 terwijlde
berekendekostenvoorhet huishoudwater
tussenfl.4,00enfl.10,00permïzijn.Daarnaastontstaanerdiverserisico's.Decombinatievangenoemdepunten maakthetbeterafte
zienvaneentweedenetvoorhuishoudwater;
hetgaat tenslottenietomhet kunstje dat
moetwordenopgevoerd,maaromeenafwegingvanduurzaamheid.

BinnenOverijssel hanteren deProvincie
endeW.M.O. debeleidslijn datdrinkwater in
detoekomstenkelnoggeproduceerd wordt
uitduurzamebronnen.Ditheeft totgevolg
datbronnendienietduurzaam (temaken)
zijn,aandedrinkwaterproductie worden
onttrokken.
BinnenOverijssel zienwijgrofwegopde
volgendeonderdelenkansenomdeduurzaamheidvandewaterketen verderteverbeteren:
herreducerenvanverdrogingrondom
enkelewinningslokaties;
hetterugdringen vanhet bestrijdingsmiddelengebruik indeintrekgebieden;
hetzoekennaargrootschaligeduurzame
waterwinningen met bijvoorbeeld
oeverfiltratie;
hetaanbieden vanwateropmaatvoor
grootverbruikers;
hetvoortzetten vanhetsuccesvollebeleid
voordrinkwaterbesparing;
hetafkoppelen vanverhardoppervlakvan
gemengderioolstelsels;
hetvoortzetten vandeverbetering vande
bestaanderioolstelsels;
hettoepassen vannogbeterezuiveringstechnieken voorhetcommunale afvalwater.(

InhetbladH20isindeloopvanvorigjaar
uitvoeriggerapporteerdengediscussieerdover
detoepassingvaneentweedenetmethuishoudwatervoorIJburginAmsterdam.Veel
vanhetgeenvoorIJburgisgezegdgeldtook
voorHetBroek. Opvallendeverschillenzijnde
groreomvangenhogedichtheid vanIJburg
vergelekenbijHetBroek.ZelfsinIJburg heeft
het tweedenetslechtsbeperktevoordelen ten
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