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REACTIE OP ARTIKELEN OVER G E Z O N D H E I D S R I S I C O 'S BIJ
DUURZAAM WATERBEHEER

Niethetkindmethet
badwaterweggooien
Inrecenteartikeleninkranten entijdschriften wordenduurzameontwikkelingenindewaterwereld
gefrustreerd, doordatonderanderetoepassingenvangrijswater- regenwater-enhuisfioudwatersystemenmetelkaarwordenverward.Gaan wea/opeenhaussetegenduurzaam stedelijk waterbeheer
engooien wehetkind methetbadwaterweg? Inonderstaand artikel belichtPaulvanEijkvande
TUDelft enkeleconsequentiesvoorhetprocesvanduurzaam bouwenenduurzame stedelijke
ontwikkeling en derolvanwater.VanEijkverrichtpromotieonderzoek naarduurzameherstructureringsprocessenvanvrocg-naoorlogsestadsdelenopbasisvanintegraalwaterbeheer.
Duurzame ontwikkeling iseenleerproces,eenkwestievanlangeadem, onderzoek,
creativiteit,hetoverwinnen vankoudwatervreeseneengrootpersuasiefen emphatisch
vermogen.Deironiewilnudat,opbasisvan
vermoedens enbegripsverwarring, wordt
gesuggereerd datintegraalenduurzaam
waterbeheer eenbedreiging vormtvoorde
volksgezondheid. Hetlijkt welalsofde
tragedie rond debacterie Legionella pneumophila voerisvooreeniederdielijdtaan
eenoverdreven vorm vansmetvrees.Integraalenduurzaam stedelijk waterbeheer
wordtsteeds vakerineenadem genoemd
metdeveteranenziekte.
Innavolging ophetNationaal Pakket
Duurzaam Bouwen isop27junijl.het
Nationaal PakketDuurzame Stedenbouw
gepresenteerd. Integraalenduurzaam
waterbeheer speelt hierin eenbelangrijke
rol.Steedsvakerworden bijdeinrichtingen
beheervanwaterinnieuwbouwsituatiesen
bij stedelijke vernieuwingsprojecten, hydrologischeordeningsprincipes gehanteerd.
Doel:hetvasthouden van gebiedseigen
waterenhetschoonhouden vanwater.
Sommigemensen vermoeden datvoorde
eersteherzieningvanhetpakket in2001
dodelijke ofchronischeziekten uitbreken
vanwegenatuurvriendelijke oevers,ecologischeverbindingen enhergebruikvan
composttoiletten.Wanneer integraalen
duurzaam waterbeheer eenregelrechte
bedreiging vormt voorde volksgezondheid,
waarom zouden wedanwater vasthouden
enschoon houden?Zijn innovatieve
ontwikkelingen ophetgebiedvanduurzaamwaterbeheer vatbaar voor verbeteringen?
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Waarom integraal en duurzaam
waterbeheer?
Inhetkadervanduurzame ontwikkelinggaat hetbijintegraalenduurzaam
(stedelijk) waterbeheer omdestrijd mèt
water inplaats vantegenhetwater.Het
doelblijft echter hetzelfde; drogevoetenen
veiligheid. Integraalenduurzaamwil
zeggendatbinnen hetwatersysteem conditieswordengecreëerd dieeenvermindering
vandebelastingvanhet milieu metzich
meebrengen,dekwaliteit vande leefomgevingvoormens,dierenplant versterkenen
diedeafstemming vandeverschillende
soorten waterbeheer opelkaar verbeteren.
Hierdoor wordt degebruiks-enbelevingswaardevanwater voor huidigeentoekomstigegeneratiesgewaarborgd. Ditisnoodzakelijk omdecomplexe problematiek rond
het waterkwantiteits-en kwaliteitsbeheer
het hoofd tebieden.
Ter illustratie:
het traditioneel
waterbeheer in
stedelijke gebieden
gaatnogaltijd
gepaard methet
inlaten vangebiedsvreemd waterenhet
schoon makenvan
watergangen (verwijderen verontreinigde
baggerspecie).In
Nederland ligt80.300
kmopenbaarrioolstelsel,waarvan72,5%
gemengd.Ineen
worst-case scenario
vindenjaarlijks maar
liefst 72.000riool-

overstorten plaatsophet oppervlaktewater.
Ineenwarmezomer,zoalsditjaar, zijn
eutrofiëring enbotulisme de effecten.
Eenandereffect ishetontstaanvan
verontreinigde waterbodems.Nahetuitvoerenvankostbaresaneringsprogramma'sis
hetdeuitdaging tevoorkomendatovertien
jaar wederom moet worden begonnenmet
hetverwijderenenverwerkenvanverontreinigdewaterbodems.Ditbetekenteen
verschuivingvansymptoombestrijding naar
prevenrievemaatregelen.Hetbetekentook
eengebiedsgerichteenvooralparticipatieve,
interactievebenaderingbij integraalen
duurzaam waterbeheer. Eenaantalzakenis
hierbij essentieel:voorkom waterverspilling
of-verontreiniging, voorkomafwenteling in
ruimteenintijd, benutdeveerkrachtvan
watersystemen,hetnuttig gebruikvan
nutriënten inafvalwater enzorgvoorhergebruik enwederzijds begriptussen debetrokkenenenvoldoende draagvlak.
Veiligheid,zowelinfysiek alsingezondheidstechnisch opzicht, isdaarbij ookeen
uitgangspunt. Neem alsvoorbeeldde
combinatie vannatuurvriendelijke oevers
endeveiligheid voor kinderen.Ineenstraal
van 150meter buiten dewoning isdood
doorverdrinkingdoodsoorzaak nummer
éénonder kinderen tot4jaar. Oorzaak:
hardeoevers.Ineen 'zelfverantwoordelijk'
watersysteem zijn deoevers natuurvriendelijk (lees:kindveilig) ingericht.Deomwonenden waarderen dat.Tegelijkertijd dragen
dergelijke oeversbijaaneengoede kwaliteit
vanhetwatersysteem,zoalsindenieuwbouwwijk MorraParkinDrachten.Hieris
in 1991 opkleineschaalzo'n 'zelfverantwoordelijk' watersysteem gerealiseerd.
Duurzame stedelijke ontwikkeling heeft

HetwatersysteemindewijkMorraParkinDrachten,éénvandeschoonstesystemen
inFriesland.
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ertoegeleiddatontwerpprincipes diehet
laatstedecennium zijn toegepast in kleinschaligenieuwbouwprojecten opdit
moment opgroteschaalworden doorgevoerd
indeVINEX-nieuwbouwwijken. Projecten
zoalsLeidscheRijn(30.000woningen),Ypenburg(12.000woningen)enIJburg(18.000
woningen)zijn hiervan voorbeelden.Maarde
verschillen zijngroot wanneer het expliciet
gaatomeenintegraleenduurzame benaderingvanhetwaterbeheer.Ingeenvande
projecten maaktdewaterketen volledigintegraalonderdeel uitvanhetwatersysteem.Zo
isinIJburgvanuit kostentechnisch oogpunt
deinvoeringvan'grijswater'- en'regenwatersystemen'geenreéeleoptiegebleken;hetIJmeervoedtstrakshet 'huishoudwatersysteem'dat toegepastgaatworden.

eenkansombestaandewatersystemen te
vernieuwen ofduurzaam te moderniseren.
VoorhetstadsdeelSchalkwijk inHaarlem is
eendergelijk duurzaam herstructureringsprocesin 19516vanstartgegaan.Schalkwijk is
een(vroeg)-naoorlogs stadsdeelwaar33.000
mensen wonen.Doelvanhet herstructureringproject ishet creërenvaneen gedifferentieerd enduurzaam woon-en leefmilieu.
Het huidige watersysteem in Schalkwijk
iseendoorspoelsysteem enheeft een
boezemfunctie. Decombinatie van diffuse
bronnen, riooloverstorten vanuit het
gemengd rioolstelsel enhet inlaten van
gebiedsvreemd water,leidtonder meer tot
eenslechte kwaliteit van het watersysteem
entotgrote baggerproblemen.

Opkleineschaalkanindit kader het
regenwatersysteem wordengenoemd inde
Meerwijkhof één vande 25 voorbeeldprojectenDuurzaam Bouwen, in Bennebroek. Hier
staan elfseniorenwoningen waarin de
roiletspoelingmet regenwater plaatsvindt.
Eengevaar voordegezondheid vandeseniorenvanwege besmetting viaaerosolen iser
niet.Noggeeneeuwgeleden werden
immers helefamilies gewassen inde
badkuip gevuld met regenwater.

Sindsvorigjaar bereiken bewoners,die
aldan nietactiefparticiperen in het planproces,viademedia angstscenario's voorde
terugkeer vandeinheemse malariamug.
Dezemug isschuldig aande verspreiding
vaneen parasiet,dePlasmodium vivax,met
in verhouding veelminder ernstigegevolgenvoordemensdan detropische variant.
Demalariamug kan inNederland alleen
terugkeren ingebieden metstilstaand en
brakwater enmet overwinreringsplaatsen
zoals koeienstallen.Omdeterugkeer vande
malariamug tevoorkomen, wordt geopperd
huidige moerasjes enandere stilstaande
wateren tedempen engeennieuwezuiveringsmoerasjes voorhetgrijze water aan te
leggen.Bijeen'onvermijdbaar' moerasjje)
zou muggenverdelging inher beheersplan
opgenomen moeren worden.

Het onderzoek naar toepassingen van
grijswater indeNederlandse context staat
nogindekinderschoenen. Het decentraal
zuiveren vangrijswater met behulp vaneen
infiltratieveld en het hergebruik van het
effluent voor laagwaardige toepassingen,
zoalsin dewijkPolderdrift inArnhem,is
eeneerstestap.Hetgaat hier overigens om
eensociaal woningbouwproject.

Malariamug
NadeVINEX-nieuwbouwzalsteeds
meerdeaandacht uitgaan naardevernieuwingvandeachterstandswijken. Dit biedt

Rcgmwatmcscrvoir metnoodsuppletic 111 Bennebroek.

Tijdens eeninspraakmarkt afgelopen
januari inSchalkwijk heefr degemeente
Haarlem ralvaninspraakreacties ontvangen
vanwegedeziekterisico's (malaria-angst),
veroorzaakt doorhetduurzaam watersysteem.Voordererugkeer vande malariamug

zijn geenvan bovengenoemde condities
aanwezig,juist vanwege het feit dat het
watersysteem duurzaam wordt vormgegeven.Bovendien blijkt deterugkeer vande
endemische malaria uiterst onwaarschijnlijk,aldus eenrecent artikel inhet Nederlands tijdschrift voorGeneeskunde.De
conclusie isvooral epidemiologisch onderbouwd enstelt dat deontwikkeling van
natuur- enwaterparrijen inwoonwijken en
vangrotere naruurgebieden (zelfs met brak
water) niet zalleiden tot omstandigheden
waardoorover 10tot 15jaar de randstad
massaalaandemalariaprofylaxe moet,zoals
VanBronswijk vermoed (zieH 2 0 nr.14/15,
pagina 6). Dir'vaneen malariamug een
olifant-syndroom' veroorzaakt op zijn
zachtst gezegdonnodig(overigensongezonde) paniek.
Uiteraard moeten wevandezeervaringenwellerenendezemeenemen inde
uitdaging vande21steeeuwdie 'integraal
en duurzaam (stedelijk) waterbeheer' heet.
ZoalsdeGGDin het project Leidsche Rijn
werdbetrokken,zoiseen pro-actieve attitudevangezondheidswetenschappers en
communcatiewetenschappers in toenemende matevan belangbij innovarieve
planprocessen en onderzoek naar duurzame
stedelijke ontwikkeling.Nietom demagogischeangstscenario's tekunnen weerleggen,
maar omnieuwe inzichten overgezond
gedrag teontwikkelen.Zonder dat het kind
met het badwater wordt weggegooid wordt
hiermeeeenconstructieve bijdrage geleverd
aan innovaties ophetgebiedvan duurzaam
waterbeheer.*"
Paul van Eijk
TU Delft, Interfacultair Onderzoek
Centrum - 'Duurzaam Gebouwde
Omgeving'
Foto's:TU Delft, DIOC-DGO.

Duurzaam moderniserenvan hetwatersysteem inSchalkwijk in Haarlem.
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