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DeAmsterdamsewoonwijk IJbitrg isgeplaud opeilanden in het IJmcer.De plannen rond de nieuwbouwwijk hebben derelatie tussengemeente en milieubeweging opscherpgezet, wat uiteindelijk
resulteerde ineen (door degemeentegewonnen) referendum. N a het referendum iseen aantal
organisaties kntiseligaan meedenken overdewijk. De Vereniging Natuurmonumenten is bijvoorbeeld betrokken bij de natuurplannen. Stichting Reinwater liet haar lichtschijnen overdcgevolgcn
voordewaterkwaliteit indeexpert-meeting 'Emissie-arm bouwen op Ijburg'.
De nieuw te bouwen woonlocatie Ijburg is
gepland in het IJmeer. Dezewoonlocatie dient
alsoostelijke stadsuitbreiding voor 18.000
woningen in de gemeente Amsterdam (zie
afbeelding 1).Over de keuze van deze locatie
en het uiteindelijk ontwerp isgedurende vele
jaren nagedacht en het nodige onderzoek
verricht. Het is uiteindelijk een eilandenrijk
geworden geworden met daarbij voor ieder
eiland zijn specifieke kenmerken (zie afbeelding 2). Op deRieteilanden isbijvoorbeeld veel
natuur terug te vinden, terwijl het centrumgebied een duidelijk dynamische stedelijke
functie heeft. Debouw van IJbutg wordt
gefaseerd uitgevoerd. Het Haveneiland en de

Duurzame woonwijk
DegemeenteAmsterdam wil bouwen aan
een duurzame woonwijk. Vanwege de duidelijke relatie met water, door de ligging in het
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Om de waterdoelstellingen te realiseren is
steeds eerst naar bronmaatregelen gekeken,
daarna naar mogelijkheden om schone en
vuile watersttomen te scheiden en tenslotte
naar lokale mogelijkheden tot zuivering. Dit
heeft geleid tot de volgende keuze: Schoon
water wordt na gebruik weer hergebruikt
(dakwater) ofafgevoerd naar grond- ofoppervlaktewater. Licht verontreinigd watet wordt
lokaal gezuiverd in onder meer wadi's en het
verontteinigd water wordt afgevoerd in een
verbeterd gescheiden rioolstelsel.
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Expertmeeting emissie-arm bouwen
op Ijburg
Het science and technology center 'newMetropolis' inAmsterdam vormde begin ditjaar
het decorvoor deexpert-meeting 'Emissie-arm
bouwen opIjburg'. Ijburg werd getoetst op
haar doelstellingen ten aanzien van duurzaam
bouwen door 15deskundigen op het gebied
van duurzame stedelijke waterkringlopen.
Het water van het IJmeet zal niet schoner

EilandenrijkIjbuig.

worden door de aanleg van Ijburg. Het is
echter wel mogelijk om het stand-still principe
toe te passen op de wijk; het IJmeer zou door de
aanlegvande wijk in iedergeval niet verder
verontreinigd mogen raken.Nu was het
bekend dat Ijburg in iedergeval volgens de
deeé'n van 'duurzaam bouwen' zou worden
aangelegd. Devraag wasofdat ook voldoende
gatantieszou bieden voorde waterkwaliteit.
Rieteilanden worden als eerste aangelegd. In
2000kan debouw beginnen en in 2001zullen
deeetste huizen klaar zijn.

IJmeer, iswater een belangrijk thema. Ook
over bouwen, grondstoffen en afval, natuur,
verkeer en geluid en energie zijn afspraken
gemaakt en milieumaatregelen geformuleerd.

Oppervlaktewater nog niet schoon
Doorgrote voorbeeldprojecten op het
gebied van duurzaam bouwen isde trend
gezet naar een meer duurzame omgang mer
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Belastingvan hetoppervlaktewatermettwee
zwaremetalen
(BromWillcmscn&deRooy, 1996").

stedelijk water in woonwijken. Vaakgaat de
aandacht in dit soort projecten uit naar waterbesparing,getuige de introductie van huishoudwater in het project Leidsche Rijn bij
Utrecht. Waterkwaliteit is vaak een onderbelicht thema. De waterkwaliteit in Nederland is
de laatste 25jaar sterk verbeterd, maar nog
steeds onvoldoende (Eys,1996;Eys era/., 1996;
Ministerie van Verkeer &Waterstaat, 1994).
Deverbeteringen zijn vooral terug te
voeren opsanering van industriële lozingen en
debouw vanzuiveringsinstallaties voor huishoudelijk afvalwater. Deoverige kleine restbronnen (diffuse bronnen) blijven door hun
aantal echter een groot probleem vormen
(Schoot Uiterkamp, 1994)(zieafbeelding 3).
Vandaagdedagblijken dekleine beetjes die uit
dezinken dakgoten komen, inmiddels de
grootste Nederlandse bron van zink tezijn en
verantwoordelijk voor43procent van deemissienaar het oppervlaktewater (Willemsen en De
Rooy, 1996)(zieafbeelding 4).Andere bouwmaterialen zijn een emissiebron van koper
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Dat de vracht vanjaarlijks tientallen tonnen koper, zink, lood en chroom en PAKvanuit de bebouwing naar het oppervlaktewater
de nodige nadelige effecten tot gevolg heeft,
lijkt logisch. Het waterleven in Nederland
heeft inderdaad op veelplaatsen de kenmerken
van een vervuild ecosysteem. Toch zijn de
effecten vanzware metalen niet altijd met het
blote oogen niet voor iedereen waarneembaar.
Laboratoriumonderzoek naar de toxische effecten van stoffen oporganismen biedt uitkomst.
Degehalten koper in het Nederlandse oppervlaktewater blijken op een niveau te liggen dat
toxische effecren laat zien bij onder andere
plankton, mosselen en watervlooien, en tot
vermijdingsgedrag leidt bij zalmachtigen, zo

Tabel 1.

blijkt uit testen met ptoeforganismen in bioassays.Zink komt voor m hoeveelheden die bij
laboratoriumtoetsen effecten teweeg brengen
bij dansmuggen en plankton, en eveneens vermijdingsgedrag laten zien bij forellen en
zalmen. In het veld worden remming van de
groei en de voortplanting waargenomen bij
diverse soorten, effecten dieonder meer
worden gerelateerd aan zware metalen zoals
koper en zink (Van Oorschot, 1998).In het
rapport van de Gezondheidsraad over zink in
ons milieu, staan enkele onderzoeken beschreven waar uit veldwaarnemingen bijkt dat zeer
geringe concentraties zink (onder de huidige
grenswaarde van 30 g/l) al leiden tot
remming van groei bij waterorganismen in
aquatische ecosystemen (Gezondheidsraad,
1998).

Waterplan IJburg
Door deDiensr Waterbeheer en Riolering

Emissie-etsenvoorIJburg(Koedood&Blaauw, 1998).

De waterkwaliteit dient te voldoen aan deMTR-normering (Maximaal Toelaatbaar Risico).
In de woningbouw worden alternatieven gebruikt voor koper, lood,zink en bitumen.
Vetduurzaamd hout, lood,zink, bitumen, teerhoudende coatings,tin- en koperhoudende
anti-foulings zijn verboden.
In deopenbare ruimte worden niet-uitlogende materialen gebruikt. Voor verduurzaamd
hout en verzinkte materialen (straatmeubilair) worden alternatieven gebruikt.
Op woonboten worden alternatieven gebruikt voor met name verfsystemen die ongewensteemissies veroorzaken van koper, tin en PAK.Ook alternatieven voor bitumen dakbedekking zijn noodzakelijk. Tevens worden er geen zinken ofverzinkte materialen toegepast.
Emissies afkomstig van reguliere overstorten mogen niet plaatsvinden.
Overstorten opdie plaatsen lokaliseren waar dedimensie van het watersysteem voldoende
isom de (tijdelijke) belasting te kunnen dragen, zonder dat zich opkorte termijn bijvoorbeeld massale vissterfte voordoet.
De emissies afkomstig van (onachtzame) handelingen van de aankomende bewoners dient
viagoede voorlichting te worden voorkomen. Ook kunnen verschillende vormen van toezicht en stimulatie van milieuvriendelijke producten het gedrag beïnvloeden.
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(DWR)ishetwaterplan Haven-enRieteilanden opgesteldmetalsdoeltekomentot
eenwoonwijkwaarbijhet waterhuishouding
ontwerpvanhetinternewatersysteemoptimaal wordtgerealiseerd (Koedood&Blaauw,
1998). Hetwaterplaniseenleidraadenbevat
eenpakketvaneisen,(randvoorwaardenen
maatregelen,omdegewenstedoelstellingen te
kunnen realiseren.Detenemen maatregelen
eneisengeldenvoorhetinterne watersysteem
vanhetHaven-enRieteiland (zieafbeelding 5).
Hetinternewatersysteem bestaat uittwee
waterlopendieoost-west lopenenenkele
dwarsverbindingen heeft. Hettotaleoppervlak
vanhetwatersysteem iscircaréhectare,hetgeen n,5procent isvanhettotaleoppervlak.
Hetstreefpeil vandit watersysteem isNAP
-0,20menNAP-0,40m.Driesluizen fungeren
alsin-enuitlaatpunt enhet tebouwen
poldergemaal krijgt eengemaalcapaciteitvan
0,4m3/s.Terwaarborgingvaneengoede
water(bodem)kwaliteit geldendeemissie-eisen
diezijnweergegevenintabelr.
Deemissie-eisen zoalsweergegeven in
tabel 1 zijndoordeDWRvertaaldnaareen
concretesettoetepassenalternatieve,duurzamebouwmaterialen.Aanhet adviesbureau
'W/Eadviseursduurzaambouwen'was
gevraagd tijdens deexpert-meetingeenlijst
metemissie-armematerialen tepresenteren,
alsstreefbeeld vooremissie-arm bouwen.In
tabel2wordenbeidemogelijkheden weergegeven.
Tijdens deexpert-meeting werd duidelijk
dathetWaterplan voorhetHavcneilandende
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Rieteilanden quauitgangspunten enuitte
werkenmaatregelen tenaanzienvanemissiearmbouwenvoldoendegarantielijkt te
biedenvoordewaterkwaliteit.Dit hadechter
niet totgevolgdatdedeelnemers uitgebreid
achterovergeleundverdergingen.IJburgvaart
degoedekoerstenaanzienvanemissie-aspecten,maardehavenisnoglangnietin zicht.
Debedreigingvooreenambitieusplanalshet
Waterplan,ligtmetnameinafzwakking en
concessies indeloopdertijd.Hoekandit
wordenvoorkomen?Deexpertsdedeneen
suggestie.
Organisatie bouwproces
Debelangrijkste aanbevelingvande
expertsaanIJburg,wasomdedoelstellingen
vooremissie-arm bouwengedurende hethele
bouwprocesterdegetebewaken.Voorsucces
ophetgebiedvanwaterkwaliteit,zowerd
gesteld,ishetvangrootbelangdatgaandeweg
deplanvorming,deuiteindelijke bouwen
zelfsbijdeeerstebewoners,dehuidigedoelstellingen opnieuwnaarvorenworden
gebracht.Daarvoorzijn mensennodigdieals
aanjager functioneren, mensendiehetsignaal
uitdragen enwaarnodigversterken.Het
projectbureau IJburggafaandatzijditalséén
vanhaartakenbeschouwde.Vooreenbuitenstaander alsStichtingReinwaterzoueenrol
weggelegd kunnen zijn alssignaalversterker
voordewaterkwaliteitsaspecten.
Voorlichting
Allevoorbereidingen tenaanzienvan
duurzaamenemissie-arm bouwen tenspijt,is
debewoneruiteindelijk natuurlijk mede-

bepalend voordewaterkwaliteit.Bewoners
moetenervoorzorgendatIJburgschoon blijft,
door inhungedragrekeningtehouden met
water(denkbijvoorbeeld aanolieverversen
boveneenafgekoppeld rioolputje). Metvoorlichtingenhetvroegtijdig betrekkenvande
bewonersbijdeplannen,lijkt hetjuiste
gedrag tekunnen wordengestimuleerd.Met
namedeeerstegroepbewoners isbelangrijk.
Wanneerzijhetjuistegedragaannemen,
blijkt ditvaak'vanzelf overtegaanopde
nieuwebewoners.Overigenszalzelfs inde
idealesituatierekeninggehouden moeten
worden met'fout'gedrag,inzoweldeontwerp-alsdebewonersfase. Hetontwerpmoet
daaromvoldoenderobuustzijn,zodat fouten
binnen hetsysteemkunnen worden
opgevangen.
Conclusies
Opbasisvandehuidigekennisvanzaken
kangeconcludeerd wordendateengoede
waterkwaliteit haalbaar isvoorIJburg. De
emissie-eisenzijngeformuleerd endelijst met
toepasbareemissie-arme materialen iscompleet.Gaandewegdeplanvorming en tijdens
debouwenbewoningblijft hetvanbelang
aandachttevragenvoor waterkwaliteit.
Dewaterkwaliteitsbeheerder kaneen
belangrijke rolspelendoorvroegtijdig en blijvendbetrokken tezijn bijhetbouwproces.
Dooremissie-eisen optenemen inhetProgramma vanEisen,ofdoordezeeisenzelfs
vastteleggenindecontract-stukken met
bouwbedrijven, kanwordenbereiktdatin
nieuwbouw rekeningwordtgehouden met
emissie-aspecten.Hetstand-stillbeginsel lijkt
hiervooreenuitstekend vertrekpunt te
bieden, f

VergelijkingbouwmaterialenWaterplanIJburgmetstreefbeeld.
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