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waterzuiveringsinstallaties gebouwd.De
hoeveelheid afvalwater ismet90procent
geteduceetd."AVEBEheeft gekozen vooreen
pro-actiefbeleid",onderstreeptVandetLast.
"Dat wilzeggen dat het milieu eenvast
beleidsonderdeelis".

Delaatstespreker,prof mr.A. vanHall,
voorzitter vanhetWatetschap Eemszijlvest,
ontpopt zichalseenwaar redenaar. Hijgaar
ervanuirdareenlezingnietalleenbedoeldis
omkennisovertedragen,maar ookom het
vuur telatenontbtanden indehoofden van
deroehoorders.Hij houdt een inspirerend
betoogoverethisch-filosofische aspecrenvan
waterbeheer enhoehet denken overwatet in
deloopdet tijden isveranderd."Wij bevindenonsineentransformatiefase waarinde
nutsgedachte enhetecologisch denken

samenkomen ineenderdeweg".Hij benadrukr darwater behoorrtot het gemeenschappelijk erfgoed vandemensheid, waar
niemand eenclaimopkanleggen."Ditis
eenbeginselwaatvande wereldbevolking
doordrongen moet taken.Nu isdit het
gedachtengoed vanslechtsweinigen.Aan
onsdeschonetaakomdit uit tediagen", *~

Problemen met schoonmaakactie
Zuidlaardermeer
Naeenkortepauzevertelt ir.R.TorenbeekvanhetZuiveringschap Drenthe ovet
het revitalisetingsproject Zuidlaardermeer.
In 1995 werdbegonnen met het ecologisch
herstelvanhet meerdoorhet afscheiden van
een75hectaregroot compartiment. Doelvan
het project wasondet meet de beheersing
vandehoeveelheidwarerplanten enalgenen
deafname van het fosfaat- en nitraatgehalte
endetroebelheid vanhetwater.Torenbeek:
"Toteenhalfjaar geleden waren deresultatenhoopgevend.Inmiddels moetenwevaststellendatweonzedoelstellingen niet
zullenhalen".Devootlopigeverklaring
zoekthij inhet afgescheiden compartiment
dat alseen'sink'blijkt tewerken,eensoort
gootsteen,waardoor schoonwaterdoorde
roosrerswegstroomt."Eind ditjaar beslissen
weovereventuelevoortgangen aanpassingenvanhet project".

Tekst:Enno van der Eerden
Foto's:Wim Salis

Tijdensdevoorjaarsvergadering ontvingMarijn Sipkema(1967)
detweejaarlijkse ChrisTrentelmanprijs voorhaaronderzoek
naardebiologischeafbraak vangechloreerde koolwaterstoffen, in
hetbijzonder trichlooretheen.Zepromoveerdeop5januaribijde
vakgroepTechnischeScheikundevandeRijksuniversiteit
Gtoningen.Debeoordelingscommissie roemtSipkema'sonderzoekvanwegedehogewetenschappelijke kwaliteitendegrote
praktischetoepasbaarheid.SindshaarpromotiewerktSipkema
alsfetmentatietechnoloogbijDSMGistinDelft.InhaardankwoordverklaardeSipkema: "Ikzouhetspijtigvindenalsmijn
bevindingennietlangerindepraktijk zoudenwordentoegepast.
Hetiseenbelangrijke optiewaarmeeindetoekomstverder
gewerktkanworden".

MarijnSipkema,dewinnares
vandeChrisTrentelmanprijs.

VERSLAG
BIJEENKOMST VAN NVA EN STICHTING RIONED

'Stedelijk waterbeheer in de steigers'
DeNVAverzorgdeop18 meisamenmetstichting RIONED inZeistdelezingendag 'Stedelijk
waterbeheer indesteigers'.Onderleiding vandagvoorzitterHendrikdeBeaufort iseenbreedspectrumaanonderwerpen behandeld.Erwarenruim90 belangstellenden.
Marion Fokkévanhetministerievan
VROMgafin haar inleiding eenoverzicht
vandevoorherstedelijk waterbeheer meest
relevanteplanvotmen:het gemeentelijk
rioleringsplan,waterbeheersplan enprovinciaalwaterhuishoudingsplan. In
toenemende matewordtaandacht besteed
aandemede-stuiendetolvanwater bijde
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ruimtelijke inrichting vanNederland.De
WeropdeRuimtelijke Ordening handelt
overhet,waar nodig,betrekken vanwaterbeheerdersbij hetopstellen van ruimtelijke
plannen.Ditbiedt volgenshet ministetie
vanVROMvoldoende aanknopingspunten
vootdewaterbeheerders engemeenten om
elkaatookinderuimtelijke planvorming te

vinden.Wachten opeeneventuele waterparagraafalsverplicht onderdeel vaneen
bestemmingsplan iseengemiste kans
volgensFokké.Obstakels indesamenwerkingtussengemeenten en waterbeheerders
wordengezieninhet niet-benutten van
kansenenhetvluchten voordecomplexiteit.

Den Haag
Den Haagheeft alséénvandeeetste
gemeenten eenbestuutlijk vastgesteld
waterplan.HenriVergouwen verwoordde
het integraal watetbeheer in het Haagseals
eensamenhangbinnen het watetbeheet en
andere functies, insamenwerking met vele
pattijen en in samensptaak met debevol-

king.Het waterplan isopgesteld in nauw
contact met het Hoogheemraadschap van
Delfland. Hetgeldtookalstweedegeneratie
gemeentelijk rioleringsplan.Viadrieambitieniveaus (water datsiert,behaagt en leeft)
worden verschillende potenties uitgedrukt
in verschillende ambities.Binnen 15jaar
moeten destreefbeelden zijn gerealiseerd,
waarbij naeenrustige start monitoring van
resulaten eenvoorname plaats inneemt.

Nijmegen
Integraal werken,ofwel eengecombineerdeuitvoeringvanherinrichting vande
openbareruimte,opknappen vanhet woningenbestand, rioolrenovatieenonderhoud van
verharding ishetsleutelwoord in Nijmegen,
betoogtTeusGijzel (gemeente Nijmegen).
Heelnadrukkelijk worden indelokalewaternotitiestrategischepartners inhetwaterbeheergezocht.Ditzijn niet uitsluitend waterbeheerders;erwordtgemikt opactievedeelnamevaninstantiesals woningbouwverenigingen enzelfs wordtgepoogd debewoners
indeplanvormingrebetrekken.Vooralsnog
heeft Nijmegen danookveelaandacht
besteedaanhetprocesendaarbij behorende
communicatie.Indeloopvanditjaar begint
methetMeerjarenplan Watereenonderzoek
naardeoptimalisatievande afvalwaterketen
enmogelijkheden totafkoppelen opredelijke
schaal.Geziendeliggingineen grondwaterwingebied iszowelNUONWateralsWaterbedrijfGelderlandpartner.Nijmegen zou
Nijmegen nietzijn alsLoesje,aliasderioolenwegbeheerder,erniet was:"Richten wij
alleplannen ophetbovengronds afvoeren
vanregenwater, moet ineensdedoorstromingvanhetverkeeronderdegrond".

Heerhugowaard
Namens degemeente Heerhugowaard
gingSimonKuininophet gemeentelijk
waterplan dat samen met het Waterschap
Groot-Geestmerambacht isopgesteld.
Belangrijke aanleidingen vormden dewateroverlast inNoord-Holland enkelejaren
terug endepotentiële risico'svoordestedelijke omgeving.Daarnaast speelt deproblematiek vanongezuiverde lozingen in het
buitengebied.Aanlegvan kleinschalige
zuiveringen komt sterk in beeld:ten tijde
vandeverfijningsregeling zijn immers de
rendabeleaansluitingen algerealiseerd.
Nadrukkelijk steldeKuindat nieuw beleid
nietuitsluitend tot kostenverhogingen
leidt:aanlegvan natuurvriendelijke oevers
kanonder bepaalde voorwaarden tot
aanzienlijke besparingen leiden invergelijkingmetconventionele beschoeiing.In
Heerhugowaard ishetwatersysteem ingedeeld indeelgebieden, voorzien vaneen
eigen streefbeeld.

Maastricht
MarcelvanDijkgafweerhoede
gemeente Maastricht het rioleringsbeleid
transformeert naar eenstedelijk waterbeleid.Evenals anderegemeenten staat Maastricht aan het begin vaneen tweedegeneratie
gemeentelijk rioleringsplan. Belangrijke
kaderszijn reedsaangegeven in het Natuur,
WaterenMilieuplan vandegemeente.
InMaastricht heeft eenaantal bedrijven
het initiatiefgenomen omdoor samenwerkingeenforse reductie tebehalen van hun
grondwaterwinning. InditE-water project
wordtdaarmeedeophet riooltelozen
hoeveelheid industrieel afvalwater gereduceerdvanzesnaar driemiljoen kubieke
meter perjaar.Ditduurzamer stedelijk
waterbeheer impliceert overigenseen
inkomstenderving voordegemeente van
bijna tweemiljoen guldenperjaar.Een
herstructurering vaneenvervallen bedrijfsterrein,denoordwest-entree, moet ruimte
bieden vooropname vandestedelijke belevingvanwater inde stedebouwkundige
inrichting.

Discussie
Indeafrondende paneldiscussie metde
inleiders van het ochtendprogramma blijkt
dat deviergepresenteerde waterplannen (of
onderdelen daarvan) veel overeenkomsten
vertonen. Eenstandaard waterplan opnemen indeleidraad Riolering wordt echter
alsongewenst gezien.Delokalesituatie en
organisatie moet bepalen ofereen waterplan moet komenen hoehet eruit gaatzien.
Degroottevaneengemeente isnaarde
meningvan het panelgééngoed criterium:
differentiatie in het oppervlaktewatersysteemisvanmeerbelang.Reductievan het
aantal belanghebbenden wordt alsbelangrijk aandachtspunt gezien:hoemeer
partijen, des temoeilijker de samenwerking.
Maar het belangtijksteelement voorde
samenwerking blijft dat deliefde van meerderekanten moet komen.

Geen extra gezondheidsrisico's
Het middagprogramma werd geopend
doorFrankvanderZanden (gemeente
Utrecht).Hijging inopderuimtelijke en
stedebouwkundige aspecten vanwater inde
VINEX-locatieLeidscheRijn.Deneiging
bestaat omtijdens realisatievande plannen
ruimtevragende elementen tesaneren ten
faveure vaneengroterehoeveelheid uitgeefbaar terrein.Deuitdaging schuilt inde
combinatie van technische voorziening en
gebruikswaarde vandeopenbare ruimre,
aldusVanderZanden.Derelatiemetde
omgeving verdient volgenshem vaakmeer
aandacht dan het krijgt. Deindediscussie

genoemde volksgezondheidsaspecten die
samenhangen met deintroductie vaneen
groterehoeveelheid,duurzamer beheerd
water, introduceren geen nieuwerisico's.
Seizoensgebonden overgangen tussen droge
ennatte greppelszijn niets meuws.

Landjepik
Dijkgraaf Hans vanderVlist(Hoogheemraadschap vanUitwaterendeSluizen in
HollandsNoorderkwartier)gafaanopwelke
aspecten hetstedelijk waterbeheer bestuurlijke interessewekt.Hetgegevendat eigenlijk pasrecent defocus ophet stedelijk water
iskomen teliggen isvreemd aangeziende
grootste inkomstenbron voor Uitwaterende
Sluizen uit destad komt.Een bestuurlijk
belangrijk punt isdatbij samenwerking in
dewaterketen, desfeer van landjepik
nadrukkelijk moet worden vermeden.De
waterkansenkaart wordt alseengoed
instrument gezien om inzicht tekrijgen in
depotenties vaneen (stedelijk) watersysteem.Het initiatieftot eenwaterplan moet
liefst vangemeentezijde komen,ende
hoogte vandeambities moet volgensVan
derVlistdooreen algemeen (in tegenstelling
tot functioneel) bestuur worden vastgesteld.
Het waterschap kangezien de schaalgrootte
eenduidelijke bijdrage leveren aan het realiserenvanverbindingszones.Verderebelangrijke aandachtspunten vormen deemissies
en dewateroverlast.Waar samenwerking
het mogelijk maakt investeringen tebeperken,wordt het 'delen vandebesparing'als
beleidslijn gehanteerd.

Afkoppelen stimuleren
Indeafsluitende lezing'overdegrens
kijken'gingToon vanKesselvanNUON
Water inopdeomstandigheden waarin
samenwerking tussengemeente,waterbeheerder endrinkwaterbedrijf zinvolen
waardevol kanzijn.Afkoppeling van
verhard oppervlak middels infiltratie kan
eenuitstekende en betrouwbare bron zijn
voordeaanvullingvande grondwaterstand
ingrondwaterwingebieden. NUON stimuleertgemeenten daarom ookmet één
gulden perafgekoppelde vierkante meter.
Bovendienkanaangeïnteresseerde particulieren eenvoorziening voor waterhergebruik wordengeleverd.Leveringvaneen
tweede kwaliteit water kanonder bepaalde,
stringente,voorwaarden duurzaam zijn.
Verdrogingsaspecten speleneen belangrijke
rolbij leveringvan tweede waterkwaliteit of
deaanlegvangrijswatersystemen. Vooreen
tweede leidingnet zijn eengroteafnemer of
grote woonwijk met indedirecte nabijheid
eenschonewaterbron vanbelang.
NVA,programmagroep2
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