Waterplan Hilversum. Frisse wind door waterhuishouding van
Hilversum en omstreken

Een ontregeld watersysteem
Hilversum ligt in het Gooi op de Utrechtse
Heuvelrug: hoog en droog. Zo bevindt de
wijk Trompenberg zich 27 m boven het
juist onder NAP gelegen Vechtplassengebied. Van nature infiltreert regenwater in
de bodem om na lange tijd weer als
schoon kwelwater in het Vechtplassengebied aan de oppervlakte te komen. De
mens heeft onder meer door de onttrekking van grondwater voor de drinkwatervoorziening het watersysteem ontregeld.

Samenvatting
Hilversum ligt midden in een gebied waar het grondwater zich op grote - soms
meer dan 20 m - diepte bevindt. De gemiddelde Hilversummer weet inmiddels wat
verdroging is. En toch wordt de meeste neerslag direct via het rioolstelsel afgevoerd.
Hier afvoeren en daar inlaten. Maar ook hier verdroging en daar woningen met
wateroverlast.
Tijd voor een herbezinning. In dit artikel zijn mogelijkheden aangegeven voor een
andere benadering. Meer meeliften met de gratis krachten van de natuur. Beter voor
het milieu en een jaarlijkse besparing van miljoenen guldens. Verslag van een
wenkend perspectief.

C. L.VAN DER LUGT
DHV Water

J.E.F. LANDMAN
Dienst Waterbeheer en Riolering

P.J. L. B.B.BOEGEM
Gemeente Hilversum

A.W. SIMON
Gemeente Hilversum

Waardevolle kwelgebieden zoals bijvoorbeeld gelegen in de Kortenhoefse polder
worden niet meer gevoed met schoon
kwelwater vanuit de Utrechtse Heuvelrug
maar met verontreinigd Vechtwater.
Hoewel niet iedere Hilversummer zich er
bewust van zal zijn, heeft de wijze waarop
met water wordt omgegaan zichtbaar
invloed op de omgeving. Dit geldt niet
alleen voor de afvoer van huishoudelijk
afvalwater en regenwater. Door historische
lozingen van bedrijven en rwzi's is de
waterbodem in veel gevallen sterk verontreinigd. Diffuse bronnen als verkeer, landbouw en zinken dakgoten zijn hedendaagse oorzaken van het soms sterk
verontreinigde grond- en oppervlaktewater.
Een andere bron van verontreiniging is
de riolering. Hilversum was als een van
de eerste gemeenten in Nederland voor
het grootste deel gerioleerd.
Nog steeds kenmerkend voor Hilversum
zijn de via pijpen met elkaar verbonden

bergingsvijvers die in de stadskern zijn
gegraven om de riolering te kunnen laten
functioneren. De adequate afvoer van het
huishoudelijk afvalwater betekende een
grote sprong voorwaarts voor de volksgezondheid. Inmiddels dreigt verloedering
van het stelsel door de omvang van het
benodigd onderhoud.
Verkeerde aansluitingen op particulier
terrein in de gescheiden gerioleerde
gebieden zorgen ervoor dat schoon regenwater wordt afgevoerd naar de rwzi en
ongezuiverd afvalwater in de stadsvijvers
terechtkomt.
Ook dàt zullen de meeste Hilversummers
zich niet realiseren.
In een aantal vijvers staan beluchters om
het zuurstofgehalte op peil te houden.
Voornoemde verontreinigingen, ondiep
water, harde steile en intensief gebruikte
oevers zijn verder oorzaak van beperkte
ecologische waarden in en nabij de waterkant.
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Gezamenlijke aanpak
De introductie van integraal waterbeheer
heeft laten zien dat het maken van alleen
sectorale afwegingen niet leidt tot optimale
oplossingen en nadelig kan zijn voor de
effectiviteit van investeringen. Een samenhangende kijk op het watersysteem alleen
is niet voldoende, ook een gezamenlijke
aanpak is wenselijk. Samen met de andere
waterbeheerders en in goed overleg met
burgers, belangengroepen en andere bij het
water in de gemeente betrokken actoren.
Het opstellen van een Waterplan sluit aan
op deze beleidsontwikkeling richting
Vierde Nota Waterhuishouding en kan
hieraan structuur en invulling geven [5].
Ook is geopperd het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) te vervangen door het
(gemeentelijk) Waterplan [1].
De gemeente Hilversum anticipeert op het
niet optimaal functioneren van het watersysteem en voornoemde ontwikkelingen en
heeft samen met de Dienst Waterbeheer
en Riolering (DWR) ') en de provincie
Noord-Holland het initiatief genomen tot
het opstellen van het Waterplan Hilversum. Niet in plaats van een GRP, wel als
beleidskader voor het GRP Hilversum [2],
Het Waterplan is niet wettelijk verplicht
en in die zin niet aan bepaalde regels
gebonden. Voor Hilversum is het opgevat
als een modulair op te bouwen plan, waarbij meer modules meer participanten in het
planproces betekent. Tabel I laat de voor
Waterplan Hilversum gemaakte keuzes
zien. Gezien de taakstelling van de
gemeente is het logisch dat riolering
speciale aandacht krijgt. Afhankelijk van
taakstellingen, lokale omstandigheden en
ambities zal deze keuze voor iedere
gemeente anders uitvallen. Mogelijke alternatieven kunnen zowel richting een GRP+
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Ajb.1- Waterhuishoudkundige relatietussen
Utrechtse Heuvelrugen
Vechtplassengebeid[8J.

') Vanaf 1januari 1997voert DWR in opdracht van
het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
(HAGV) de beleidsvoorbereidende en uitvoerende
taken uit. HAGV is ontstaan uit een fusie van Hoogheemraadschap Amstel en Vecht, dienst Riolering
en Waterhuishouding Amsterdam, dienst Waterkwaliteitsbeheer van Provincie Utrecht en Zuiveringschap Amstel- en Gooiland. De waterkwantiteitstaken van de Gemeente zijn bij deze nieuwe
organisatie ondergebracht.
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TABEL I - Modulair opgebouwd

GWP-Hïhersum.

MODULES
Watersysteem
Ondiepe grondwaterkwantiteit
Ondiepe grondwaterkwaliteit
Diepe grondwater
Oppervlaktewaterkwaliteit
Oppervlaktewatcrkwantiteit
Waterbodemkwaliteit
Oevers
Flora en fauna

GRP

O
O
O

Belangen/functies
Drinkwater
Industrie
Landbouw
Natuur
Recreatie
Stadswater

Milieu
Bodem/grondwatersanering
Riolering
Rwzi
Ruimtelijke ordening
Bestemmingen
Verkeer en vervoer
• = expliciet meegenomen in plan
O = globaal meegenomen in plan

GWP

gebieden en gericht op kwantiteit en
kwaliteit van grond- en oppervlaktewater,
de waterbodem, de oevers en de ecologie.
Uit het Waterplan blijkt dat de actuele
situatie niet overal overeenkomt met deze
doelstellingen. Dit resulteert in aandachtspunten, waarvan de belangrijkste zijn
genoemd in tabel II. Een aantal oorzaken
van deze aandachtspunten is genoemd aan
het begin van dit artikel.
TABEL II - Belangrijkste aandachtspunten.

O

O

•

•

O

o

als richting een gemeentelijk omgevingsplan gaan.
Met de structuur van IPEA [7] als basis
voor het planproces is gewerkt aan het in
beeld brengen van samenhangende oplossingen en zijn gezamenlijk keuzes gemaakt
voor de voornoemde problemen.
Een frisse wind
Met het Waterplan wil de gemeente een
frisse wind door de waterhuishouding laten
waaien. Door een interactieve aanpak
draagvlak creëren voor daadwerkelijk
anders omgaan met het water in de
gemeente. De opgestelde visie of gebiedsconceptie speelt hierbij een belangrijke rol.
Het is een schets van de ontwikkeling die
de waterbeheerders voor ogen hebben met
- het watersysteem in - het plangebied.
Met het onderscheiden van deelgebieden is
hierbij ingespeeld op verschillen in waterhuishouding en grondgebruik.
Voor Hilversum ligt in de gebiedsconceptie
nadruk op het versterken van ontwikkelingsmogelijkheden voor watergebonden
planten en dieren, voorkomen van verdere
verontreiniging van het watersysteem,
zoveel mogelijk infiltreren van schoon
regenwater en alleen verontreinigd water
afvoeren naar de rwzi. Voorkomen van
verdere verontreinigingen door afstemming
van ruimtelijk en milieubeleid op het
functioneren van het watersysteem.
Maar ook door de burger bewust te maken
van de waterkringloop en het leven in en
aan de waterkant. Daarnaast is de aanpak
van bestaande verontreinigingen natuurlijk
ook van belang.
De doelstellingen in het Waterplan zijn
toegespitst op de onderscheiden deel-

• Onvoldoende aanvulling grondwater in stedelijk
gebied
• Kwaliteit ondiepe grondwater lokaal onvoldoende
• Suppletiebehoefte stadswateren
• Kwaliteit stadswateren onvoldoende
• Kwaliteit waterbodem stadswateren onvoldoende
• Onvoldoende waterdiepte in stadswateren
• Onvoldoende water- en oevervegetatie

Op basis van de aandachtspunten en de
oorzaken ervan is een brede, niet tot het
beleidsveld water beperkte, set van mogelijke maatregelen geformuleerd.
Deze 36 maatregelen zijn voor een belangrijk deel gericht op het stedelijk watersysteem en te verdelen in de categorieën:
riolering, waterbodem, inrichting en beheer
van oppervlaktewateren, beheer van openbare ruimten en natuurterreinen en overig.
De maatregelen zijn met behulp van de
methodiek PRIMAVERA beoordeeld op
rentabiliteit (verhouding tussen effecten
en kosten) en draagvlak [7].
Bij de inhoudelijke beoordeling zijn van de
betrokken organisaties diverse afdelingen
intensief betrokken. Bij het beoordelen
van het draagvlak voor de mogelijke maatregelen is, naast een bestuurlijke consultatieronde, expliciet aandacht besteed aan
de maatschappelijke appreciatie.
Hiervoor zijn 25 organisaties benaderd.
Het gaat bijvoorbeeld om diverse buurtverenigingen, de Hengelsportvereniging,
de Vereniging Leefmilieu Gooi en Vechtstreek, het Waterleidingbedrijf MiddenNederland en omliggende gemeenten.
Deze consultatie heeft geresulteerd in
waardevolle aanvullingen en een substantiële
bijdrage aan het vaststellen van de
prioriteit van de mogelijke maatregelen.
In tabel III is een aantal maatregelen met
een hoge prioriteit aangegeven. Rekening
houdend met beschikbare financiële en
personele middelen is in het uiteindelijke
TABEL III - Maatregelen met hoge prioriteit.
' Aanpassen Bouwverordening t.b.v. infiltratie
• Afkoppelen dakoppervlak gemengde stelsels
• Saneren waterbodem Kerkelandenvijver/Oude
Haven
• Aanpakken foutieve aansluitingen riolering
• Intensiever reinigen wegen en straatkolken
• Aanleg natuurlijke zuivering in Anna's Hoevevijver
• Aanleggen natuurvriendelijke oevers in stadskern
• Integreren wateraspecten bij duurzaam bouwen

plan een samenhangend pakket maatregelen uitgewerkt [3].
Een plan met uitstraling
Het Waterplan werkt als richtingaanwijzer
voor het duurzaam omgaan met het watersysteem. Voor het waterbeheer maar ook
voor (gemeentelijke) milieutaken en
ruimtelijke ordening. Het leidt tot kosteneffectieve maatregelen met een breed
draagvlak. In het algemeen laten de maatregelen een verschuiving zien van de
kosten: minder investeren in grotere pijpen
en pompen en meer aandacht voor extra
personele inzet gericht op bronbestrijding.
Door de afzonderlijke problemen, zoals die
van de onderhoudsachterstand van de
riolering, in het perspectief van het watersysteem te plaatsen en samen met de
provincie, betrokken waterbeheerder en
burgers c.q. belangenorganisaties te zoeken
naar de juiste maatregelen, blijkt het mogelijk om tot goed onderbouwde afwegingen
te komen.
De waarde van het plan zit allereerst in het
planproces zelf en de gezamenlijke visie
die er uit is voortgekomen. Meningen zijn
uitgewisseld, het inzicht in eikaars taakstellingen vergroot, ideeën afgestemd en
direct geïmplementeerd. Voorafgaand aan
een Raadsbesluit en een bestuurlijke
presentatie aan de andere waterbeheerders
zal het concept-Waterplan worden voorgelegd aan de bij het planproces betrokken
organisaties. Vooruitlopend hierop heeft
het Waterplan echter aleen en ander
opgeleverd. Zo is het al bestaande conceptGRP breed beoordeeld en vernieuwd, zijn
diverse maatregelen opgenomen in het
planvormingsproces van het tweede
Waterhuishoudingsplan van de provincie
Noord-Holland [6] en zijn kennishiaten
richtinggevend voor onderzoek [9] en
monitoringprojecten bij DWR.
Het uiteindelijke plan kan ten slotte
worden gezien als voorbeeld voor andere
Gooigemeenten en als lokale, meer
gedetailleerde invulling van het Integraal
Waterbeheersplan Amstel, Gooi en Vecht
(IWBP-AGV) [4] en als bouwsteen voor
het tweede IWBP-AGV waarvan het planproces in 1997 zal starten. En voor de
Hilversummer valt er straks weer meer te
beleven aan de waterkant.
Voor nadere informatie over het Waterplan
Hilversum kan contact worden opgenomen
met de heer P.J. L. B. B. Boegem van de
Gemeente Hilversum
(telefoon 035-62923 68).
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Europese kusten bedreigd én
beschermd
Van 2 tot 6 juni werd in Napels (Italië) de
6e internationale conferentie van de EUCC
gehouden. De EUCC is de European
Union for Coastal Conservation. De leden
van deze organisatie zijn zowel particulieren
als bedrijven afkomstig uit vrijwel alle
Europese landen die iets doen voor kusten duinbescherming (zoals Gemeentewaterleidingen). De tweejaarlijkse
conferentie biedt leden van de EUCC de
mogelijkheid elkaar te ontmoeten en
eikaars presentaties te horen.
Van afval tot zeeschildpad
Er kwamen vele onderwerpen aan bod.
In feite geeft zo'n congres een aardig idee
van waar men in de verschillende Europese
landen zoal mee bezig is op het gebied van
bescherming, onderzoek en beheer van
kusten. Er waren veel presentaties uit de
Baltische staten, zoals Polen en Litouwen.
Vooral kusterosie en toenemende recreatie
staan daar op dit moment in de belangstelling. De presentaties uit mediterrane
landen gingen o.a. over de bedreiging van
de zeeschildpadden in de Middellandse
Zee, de vervuiling in de Golf van Napels en
een nieuwe benadering van de afwateringsstromen naar zee aan de Costa Brava.
Elk kustgebied blijkt zijn eigen specifieke
problemen te hebben. In het ene land
worden kustgebieden beter beschermd dan
in andere. Duidelijk werd ons dat in
Nederland de kust best goed beschermd

De baai van Napels, op de
achtergrond de Vesuvius,
het blauwe water is
vcrvuildcr dan het lijkt.

Ibto: Antie Ehrenburg)

wordt, maar dat betekent nog niet dat we
zelfgenoegzaam achterover kunnen leunen!
Ook hier staan projectontwikkelaars vaak
te trappelen om ieder vrijkomend plekje
langs de kust vol te bouwen, als we niet
opletten....
Doelstellingen
De conferentie is tevens het moment
waarop de Algemene Ledenvergadering
voor de leden van de EUCC plaatsvindt.
De doelstellingen van de EUCC zijn in de
vergadering voor de komende tien jaar
vastgesteld. De EUCC beoogt drie hoofddoelen: kustbescherming, beleid, en
ontwikkeling van de organisatie.
1) bijdragen aan debeschermingvan kustgebieden, inclusiefdemonstratieprojecten van
duurzame ontwikkeling van dekust; 2) het
beïnvloeden van beleidsmakers t.b.v. betere
beschermingvan dekust, enhetervoorzorgen
dat kustbeschermingwordt ondersteunddoorde
lokalegemeenschap enondernemers; 3) het
profilerenvan deEUCC bijregeringen en
kustgebruikers, het opbouwenvan een ledennetwerk,hetbevorderen van EUCC-aktiviteiten in
allekustlanden van Europa enhet ontwikkelen
van regionale EUCC-kantoren in de regio's
Zwarte Zee,Baltischestaten,NW-Europa en
MiddellandseZee.
Tevens konden tijdens deze vergadering de
vertegenwoordigers van elk land afzonderlijk vertellen wat ze de afgelopen tijd in
EUCC-verband hadden georganiseerd. Zo is
in Nederland een workshop georganiseerd
over recreatie in kustgebieden (Castricum,
najaar 1995). Deze workshops worden als
heel zinvol ervaren. In Denemarken wordt
in augustus een workshop over duinbeheer
gehouden.
Green Islands
Ook tijdens deze conferentie zijn workshops gehouden. Hierin konden we discus-

siëren over bepaalde nieuwe zaken, zoals
de European Coastal Code. De Coastal
Code is bedoeld als basale richtlijn, waar
iedereen die iets met de kust te maken
heeft (van overheid tot beheerder tot
industrie) zich voortaan aan zou moeten
houden.
Ook was er een workshop over Green
Islands, een project van de EUCC om
het internationale karakter van kustbescherming te benadrukken en de betrokkenheid van de lokale bevolking hierin te
bevorderen. Gemeentewaterleidingen doet
hier ook aan mee.
Wie de Europese kust een warm hart
toedraagt kan lid worden van de EUCC!
Voor f 50,- per jaar bent u lid en ontvangt
u vier keer per jaar het blad Coastline met
bijdragen uit heel Europa. Meer weten?
Bel met het secretariaat in Leiden, telefoon 071-5122900, e-mail: admin@eucc.nl.
ir. Antje Ehrenburg,
Gemeentewaterleidingen
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Drinkwater Enschede besmet
Het drinkwater in Enschede is besmet met
bacteriën uit de Coli-groep. Waterleidingmaatschappij Overijssel (WMO) heeft extra
chloor aan het water toegevoegd om de
bacteriën uit te roeien.
Volgens een woordvoerder van het waterleidingbedrijf gaat het om een preventieve
maatregel en is er geen gevaar voor de
volksgezondheid (geweest). Volgens de
WMO behoort de aangetroffen bacterie
niet tot de E-Coli groep, die maag- en
darmklachten kan veroorzaken.
De bacteriën konden in het drinkwater
terechtkomen door een technische storing.
De WMO verwacht dat medio augustus
alle problemen voorbij zijn. (ANP)

