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GROOTSCHALIG DUURZAAM WATERSYSTEEM

LeidscheRijnbegint
vormaantenemen
DecontourenvandeveelbesprokennieuwbouwlocatieLeidscheRijn ten noordwestenvanUtrecht
beginnenzichtbaar teworden,deeerstetekenenvaneenduurzaam watersysteemoperateschaal
ook.Schoonheidsfoutjes ontsierenhetbeginnog[dedoorlatendebestrating blijkt nietzodoorlatend,
deafvoetgootjes liggennietoveralgoedendewadi'sliggenopdeverkeerdediepteenzijn bedolven
onderzond inplaatsvanhumus),maarhettweedewaterleidingnetisnadrukkelijkaanwezigen
a/voerkolkeuopstraatontbreken.Op 21januarij.1. lietenenkelehonderdengeïnteresseerdenuitde
waterwereldzichterplekkeinformeren tijdenseen'praktijkdag'vanStudiecentrum voorBedrijfen
Overheidoverduurzaam stedelijk waterbeheer.
LeidscheRijnomvatbinnen tienjaar
zo'n 30.000woningen.Dekomendejarenis
hetdegrootstenieuwbouwlocatie van
Nederland.LeidscheRijn krijgt deomvang
vaneenstad alsDelft ofLeeuwarden.Het
nieuwestadsdeelvanUtrecht kenmerktzich
vooraldoorwater.Overalliggen watergangen,slotenenandere waterpartijen.
Zoalsbekend wordt hetregenwater inde
wijk nietophetrioolgeloosd,maar afgevoerdnaar hetoppervlaktewater ofinde
bodem opgeslagen.Eenuitzondering hierop
vormen dewegenmetveelverkeer,grote
parkeerplaatsen enautowasplaatsen. Opdie
manier hoeft zoweinigmogelijk (vervuild)
watervanbuiten teworden ingelaten,alsin
eendrogeperiode watertekorten optreden.
Dewegen worden dusniet aangeslotenop
deriolering.Hetwatergaat naar infilrratievoorzieningen,zoalswadi's.Kunstmatig
aangelegdehoogteverschillen indestraten
makenhetmogelijk datregenwater de infiltratievoorzieningen bereikt.

Omerzekervantezijn datmetdit
watersysteem geen risicogenomen wordt,
heeft hetIngenieursbureau Utrechtde
kwaliteit vanhetafstromend hemelwaterop
een locatieinVleuten-DeMeern onderzocht.Aandehand vanproevenenmonsrers
iszobepaald welkelocaties inhetgebied
welenniet voor afkoppeling in aanmerking
komen.Eenjaar langisvanverschillende
buien dekwaliteit vanhetregenwater
bepaalddatvandakenenverharding
afstroomt.InDeMeern isonderzoek
verrichr opeendoodlopende weg,eendoorgaandewegeneen buurtontsluitingsweg.
Diewegenzijn niet allemaalevendruken
worden ookverschillendgebruikt.Wegen
kunnen vervuildzijn metrotzooivan het
verkeer (olie,rubber enlood),door organisch
materiaal (bladerenenhondenpoep)en
zwerfafval.

Hondenpoep
Uitdeanalyse kwamnaarvoren datin
dewoongebieden vooralhondenpoep inhet
afstromend hemelwater eengroteboosdoener is.Ookloodenkoper,afkomstig van
straarmeubilair, bebouwingenauro's,zijn
overalintehogeconcentraties aanwezig.
Afstromend hemelwater datoverstratenen
pleinen stroomt, kandus niet zonder
pardon naarhetoppervlaktewater. Hetmoet
eetstdooreennatuurlijk zuiveringssysteem
worden geleid.Dekwaliteit vanhetregenwatetdatvandedakenkomt,blijkt wel
zonder meerinordetezijn.
Het watersysteem inLeidscheRijnis
opgebouwd uitvierniveau's:heteersre
niveau omvathetAmsterdam-Rijnkanaal en
LeidscheRijn (hetregionale niveau waarop
het watersysteem verbonden ismetde
boezem),hettweedede hoofdwatergangen
inclusiefdeHaarrijnse plas (de ruggegraat
vanhetsysteem),hetderdede wijkwatergangen enhetvierdedeverzamelpunten
voorhetregenwater.
Innormalesituaties kanhetwaterin
hetgebied vastgehouden wotden.Innatte
periodenzalwaterzoveel mogelijk
gebufferd worden,zodat hetgebruiktkan
wordenindrogeperioden.Hierdoor wordt
het mogelijk omgebiedsvreemd water
(watervanmindere kwaliteituithet
Amsterdam-Rijnkanaal) teweren.Dooreen
fluctuatie toetestaanvan30cminde
watergangen kanindewintermaandeneen
buffering plaarsvinden van600.000kubieke
meter.Waarschijnlijk zalslechts ineen
periodevanextremedroogte,eensindeacht
tot tienjaar,welwater binnengelaten
moeten worden.Ditwaterzal voorgezuiverd

MaquettevaneendeelvandenieuwbouwwijkLeiascheRij

Niet allewegenworden afgekoppeld:
drukkeontsluitingswegen, straten waar
bussen rijden, busstationsen-haltes,
marktpleinen enanderesterk vervuilde
oppervlakken krijgen weleenaansluitingop
hetriool.Intotaalzal80procentvande
verharding indewoonomgevingvan
LeidscheRijn worden afgekoppeld, en 35
procent indeindustriegebiedenen
bedrijventerreinen. Daarmee heeft Leidsche
Rijn duidelijk eenprimeur eneen voortrekkersrolinNederland.
Regenwater datvandaken komt,gaat
rechtstreeks naar het oppervlakrewater.
Voorwaardeisdanuiteraard weldatbijde
bouwgebruik gemaakt wordt vannietuitlogende materialen.Bitumen enzink
bijvoorbeeld zijn niet geschikt.
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moeten worden door een infiltratiefilter
met helofyten. Verderzullen waterplanten
endebredemet riet begroeideoeversook
bijdragen aan het behalen vaneenhoge
waterkwaliteit:deeerstgenoemde omde
lageconcentratie aanstikstofopte nemen
enderietvegetaties omdehogereconcentratie teverwerken.

Uitzondering?
Waterleidingbedrijf Midden-Nederland
(WMN)heeft samen met degemeente
Utrecht, degemeenteVleuten deMeern en
deprojectontwikkelaars bij deeerste400
woningen indewijk Langerak tweewaterleidingnetten aangelegd,één voor drinkwater enéén voor huishoudwater.De
toiletten, wasmachine enbuitenkraan zijn

Gezondheid
HetministerievanVROMkomtbinnenkortmeteenbeleidsnotitieover huishoudwater.Deeventuelenadeligeeffecten van
'grijs'wateropdegezondheidzijn totnu
toeonderbelicht,aldusMarionFokkéBaggen,sindsbegin 1998projectleider
'Waterindestad'bijhetministerie.

aangesloten ophuishoudwater. Deze
leidingenzijn uitgevoerd inmintgroen om
eventuele foutieve aansluitingen bij verbouwingen dooreen installateur te voorkomen.
Debuitenkraan ziet erniet uit alseen kraan,
maar alseenkoppeling,(waterstopcontact),
waarin een tuinslang vastgeklikt kan
worden.Kinderen kunnen hieruit niet
drinken. Het huishoudwater is afkomstig
vanuit dereedsaanwezige waterleiding
Rijn-Kennemerland.Dit isdeleidingdie
voorgezuiverd water vanuit deLeknaarde
duinen transporteert. Doordeliggingvan
dezeleidingdoor hetgebied ishet aftappen
endistribueren vandit water ergaantrekkelijk. Huishoudwater is25procent goedkoper
dan drinkwater.
Deligging vandeWRK-waterleidingin
LeidscheRijn maakt het tweede waterleidingnet mogelijk. Opandereplaatsen in
Nederland isdat veelmoeilijker. Tijdens het
congres 'Duurzaam stedelijk waterbeheer'
herhaalde directeurJosvanWinkelen van
Waterleiding Friesland dat het tweede
waterleidingnet het inNederland niet zal
halen.Hij maaktedevergelijking met stadsverwarming."Overvijftot tienjaar hebben
weallemaal spijt vandeze projecten".
Eenextra net isalleenrendabel alshet
water wordtgewonnen vlakbij dehuizen die

het huishoudwater gaangebruiken.In
LeidscheRijn hoeft geennieuweaanvoerleidingaangelegd teworden.

Medewerking
Ofhet watersysteem vanLeidsche Rijn
werkelijk eensucces wordt, hangt vooralaf
vandebewoners vandewijk.Zij mogen
geenchloorgebruiken.Zijmogen hun auto
nietvoordedeur wassen.Hun honden
mogen nietopstraat poepen.Kortom,ze
moeten zichaan verschillende regels
houden.Anderswerkt het systeem niet goed
meer.Tijdens eeneerstebewonersmarkt is
eenvideogepresenteerd overhetwatersysteemenhet tweedewaterleidingnet. Ookde
projectontwikkelaars, stedebouwkundigen
en architecten moeten telkens opnieuw per
deelgebiedgoedgeïnformeerd wordenover
deconsequenties vandegemaakte keuzen
voordeinrichting enmateriaalkeuze in
LeidscheRijn.Integenstelling tot dedeelnemers aandeeerstefase blijkt het besefvan
eenduurzaam stedelijk waterbeheer inde
huidige fasevandenieuwbouwplannen in
mindere mate aanwezig.Andere belangen,
veelalfinanciële,zorgenervoordatvraagtekensgezet worden bijdenieuwe ideeënover
eenduurzaam watersysteem, f

advertentie

Nieuwe Divers

Nauwkeurig
De D-Diver registreert de grondwaterstand
met elk gewenst tijdsinterval ineen peilbuis.
De TD-Diverisvolledig temperatuur gecompenseerd voor
een hogere nauwkeurigheid van de meting

Betrouwbaar
De Divers worden geleverd met EnviroMon, een
gebruikersvriendelijk (Windows 95) softwarepakket.

Compact
De Divers hebben een diameter van 22 mm en een geheugencapaciteit voor maximaal 24.000 registraties.
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