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Hetnieuwewatersysteemvan
deVINEX-locatieLeidsche
Rijn
DRS. L. BrjLMAKERS, IWACO ADVIESBUREAU VOOR WATER EN MILIEU
IR. P.J. ROOIJMANS, INGENIEURSBUREAU GEMEENTE UTRECHT

Nietal tevaak krijgje inNederland dekans
omeensysteemteontwerpen datdewaterhuishoudingverzorgtvooreennieuwstedelijk
gebied vanmaarliefst2.400hectare.Inde
VINEX-locatie LeidscheRijn, tenwestenvande
stadUtrechtheeft dezegelegenheid zichvoorgedaan.Hierverrijzen in 15jaar tijd30.000
woningen:eenstad tergroottcvanDelftof
Leeuwarden!Alszo'n kansgeboden wordt,moet
hetookietsbijzondersworden.
Hetinditartikelgepresenteerde ontwerp
geeft aandathetgeluktisomdehogeambitiestevertalenineenduurzaam functionerendwatersysteem meteenhogebelevings-en
gebruikswaarde voordemensenkansenvoor
denatuur.Daarnaast wordtingegaanophet
planproces.Want:wilje nietalleenietsmoois
ontwerpen maarookrealiseren,daniseen
goedeinteractie metanderebetrokkenen bij
destedelijke ontwikkelingessentieel.
De opgave
DoordegemeenteradenvanVleuten-De
MeernenUtrecht isinaugustus 1995 hetMasterplan 'LeidscheRijn' vastgesteld.Ditplan
verwoordtenverbeeldt hetprogrammavan
eisenvoordezebouwlocatie.Denieuwinte
richtenwaterhuishouding wordt indit plan
genoemdalseenvandepeilersvanhetstedenbouwkundigplan.Hetontwerpzou moeten
resulteren ineenduurzaam functionetende
waterhuishouding vanbelangrijke ecologische
enrecreatievebetekenis.Hiermeevormtde
waterhuishouding eenbelangrijke bijdrage
aandekwaliteitvandewoonomgevingin
'LeidscheRijn'.

Vierniveaus
Hetwatersysteem van'LeidscheRijn' laat
zichhetbestbeschrijven aandehandvan
devierniveauswaaruit het isopgebouwd
(afb. ia).Devierniveaus vertegenwoordigen
elkeenseriespecifieke functies.
heteersteniveau:hetregionaleniveau
waarophetwatersysteem isverbonden
metdeboezem,deLeidscheRijnenhet
Amsterdam-Rijnkanaal. Hetvoorzietinde
mogelijkheid vanwateraanvoeren -afvoer
inextremegevallen.Geletophetnage-

Aft) ia.

streefde waterkwaliteitsniveau (matig
eutroofj, wordt hetwateruitdeboezemeerst
navoorzuiveringviaeenbiologischfilteringelaten;
hettweedeniveau:de hoofdwatergangen
inclusiefdenieuwaanteleggen Haarrijnseplas.Ditniveau heeft alsfuncties waterberging,ecologischeverbindingszone,
recreatieenwaterzuivering;
hetderdeniveau:dewijkwatergangen.Dit
niveau richtzichvooralopdebestaande
waardeninhetgebied(archeologieen
bebouwing)doorpeilhandhaving.Andere
functies zijn waterbergingenwaterzuivering;
hetvierdeniveau:devoorzieningenvoor
deinzamelingvanregenwater.Doelstellingopditniveauis80%vanhetregenwaterdatafstroomt vanverhardeoppervlakteninwoongebieden tebenutten voorde
grond-en oppervlaktewaterhuishouding.
Desamenhangtussenniveau2en3 ende
geplandekunstwerken is weergegevenin
afbeelding ib.
Landschappelijke inpassing
Eenbelangrijkuitgangspunt vanhet

DevierniveausvanhetwatersysteemLeidscheRijn

Aft.ia-1

Aft), ia - Il

Aft), ia - III

Aft), ia - IV

Het ontwerp
Ontwerpbenadering
Gekozenisvooreenintegraleontwerpbenadering,gebaseerd opaandacht voorde
samenhang tussen landschap,waterkwaliteit,
waterkwantiteit, ecologie,recreatieenmilieuaspecten.
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nieuwe watersysteem isde landschappelijke
inpassing. Het regionale reliefisbenut om een
min ofmeergesloten watersysteem te creëren,
gericht op het zoveel mogelijk sluiten van de
waterbalans opgebiedsniveau. Dit laatste om
de afhankelijkheid van het eutrofe boezemwater te minimaliseren. Ook wordt het aantal
peilscheidende kunstwerken (stuwen en
gemalen) beperkt.
Het plangebied van 'Leidsche Rijn' wordt
gekenmerkt door een centraal gelegen, hogere
stroomrug, gevormd door oude Rijnlopen,
overwegend bestaande uit zand op klei, met
aan weerszijden lager gelegen flanken (klei op
veen). Het hoogteverschil bedraagt maximaal
2,50meter. Binnen het ontwerp komt deze
tweedeling sterk terug. Op de hogere stroomrug issprake van een stelsel met relatief weinig oppervlaktewater. Watergangen zijn verdeeld in een aantal stuwvakken. Watergangen
en oevers zijn relatiefsmal; het profiel is afgestemd op de stedelijke omgeving (afb. 2a).De
ecologische expressie wordt vooral gevormd
door drijvende waterplanten als Gele plomp,
Waterlelie en Watergentiaan. In tegenstelling
tot de hogere stroomrug is in de lager gelegen
flanken het oppervlaktewaterstelsel nadrukkelijk aanwezig. Watergangen en oevers zijn
breed, wat het gebied een open en natuurlijk
karakter geeft (afb. 2b).Het stelsel ligt hier
vrijwel op één peilniveau, waardoor een uitgestrekt doorgaand oppervlaktewater ontstaat
van circa 33km aan wijkwatergangen en45
km aan hoofdwatergangen die ook de bouwlocatie verbinden met een nabijgelegen
natuurgebied. De recreatieve en ecologische
expressie wordt gevormd door zowel brede
helofytenrijke oevers alsondergedoken waterplanten. Integraal onderdeel van dit lager gelegen stelsel vormt de nieuw tegraven, tachtig
hectare grote Haarrijnse plas van de in totaal
175hectare water.

Afb. ib.

Hethoo/dwaterstelselendevoorziene
kunsnverken

Afkoppdiiig en berging
Genoemde tweedeling in het gebied is ook
terug te vinden in degebruikte technieken om
het regenwater zoveel mogelijk afte leiden
naar het grond- en/ofoppervlaktewater. In het
hogere deel wordt zoveel mogelijk water in de
bodem geborgen via infiltratiesystemen
(afb. 3a).Dit leidt tot fluctuaties in de grondwaterstand. Waar de infiltratiecapaciteit van
de bodem bepetkt is- bijvoorbeeld op zavelige
plekken - kunnen dezelfde technieken worden
gebruikt als retentiesysteem. Viadrains vindt
afvoer plaats naar het oppervlaktewater.
In het lagegebiedsdeel is berging in de
bodem niet mogelijk en wordt regenwater
oppervlakkig afgevoerd naar het oppervlaktewater (afb. 3b).Door de bermen aan de waterkant te verhogen wordt echter ook hier een
bodempassage geforceerd, voordat het regenwater het oppervlaktewater bereikt. Berging in
oppervlaktewater is mogelijk doordat de peilen vrij kunnen fluctueren binnen een marge
van 30centimeter. Dit geldt overigens voor het
gehele stelsel. Op deze wijze is niet alleen
bovengronds sprake van een gesloten systeem,
maar isdit ook ondergronds het geval. Het
regenwater dat in het hoge deel infiltreert,
treedt uit in de lager gelegen watergangen van
het plangebied. Hierdoor isook het regionale
grondwatersysteem gesloten en is er nauwelijks sprake van waterverlies naar de omgeving
(afb. 4).Met het geohydrologische model
TRIWACO isvastgesteld dat in eenjaar met
gemiddelde neerslag(verdeling) de waterbalans
sluitend iszonder waterinlaat. Dit in tegenstelling tot de huidige situatie, met een overwegend agrarische functie van het gebied,
waarinjaarlijks 5à8miljoen m 3 water moet
worden ingelaten.
Waterkwaliteit
Doordat de inlaat van water nagenoeg
overbodig is, worden de interne bronnen van
verontreiniging bepalend voor de uiteindelijke
waterkwaliteit van het stelsel. De belangrijkste
bronnen worden gevormd door de nalevering
via de kwelgelet op de agrarische functie die
het gebied had (fosfaat) en door dediffuse verontreinigingen door de stedelijke functie die
het gebied krijgt (verkeer).Puntlozingen kent
het systeem niet ofnauwelijks. Er loost geen
rwzi op het stelsel en overstorten uit rioolstelsels komen slechts in zeer beperkte mate voor.
Opgrond van onder andere praktijkonderzoek
naar de kwaliteit van afstromend hemelwater
wordt gemiddeld 20%vandeverharding in
woongebieden aangesloten op een verbeterd
gescheiden stelsel. In industriegebieden is dit
circa 60%.Opgrond van ditzelfde onderzoek is
besloten om de bestrating - ongeacht het aantal voertuigen - nooit rechtstreeks te laten
afwateren naar het oppervlaktewater, maar
altijd via een bodem- ofbermpassage. Dit

heeft te maken met degemeten hoge stikstofwaarden (circa4mg/l Kj-N totaal), vermoedelijk veroorzaakt door hondenpoep in autoluwe
straten.
Samengevat bestaat het systeem om een
hoge waterkwaliteit tebereiken uit de volgende elementen:
viagericht materiaalgebruik en bewonersgedrag wordt primair getracht te voorkomen dat het systeem wordt belast (brongerichte aanpak);
verontreinigende en eutrofié'rende stoffen
afkomstig van verhard oppervlak worden
deels teruggehouden in bodempassages
(fysische en biochemische processen);
stoffen die het oppervlaktewater bereiken
worden door de inzet van biologische zuivering verwijderd ofworden vastgelegd in
het bodemslib. Het actiefverwijderen van
stoffen en dus het beheer van het stelsel
(maai- en baggerbeheer) ishiermee een
essentiële factor voor het bereiken van de
beoogde waterkwaliteit.
Onzekere factor blijft vooralsnog de eutrofiëring alsgevolg van nalevering. Uiteindelijk
wordt een waterkwaliteit verwacht die conditionerend is voor een snoek/zeeltgemeenschap
en diezwemrecreatie in tenminste de plassen
mogelijk maakt (zichtdiepte > 1 m.).
Ecologie en recreatie
Het nieuwe watersysteem voor 'Leidsche
Rijn' wordt gekenmerkt door eengrote samenhang in ontwerp, inrichting en beheer. Gezamenlijk vormen deze de basiscondities voor de
ontwikkeling van een kwalitatief hoogwaardig
watersysteem dat mede door zijn omvang, een
grote variatie in recreatieve gebruiksmogelijkheden en een hoge ecologische diversiteit, faciliteert. Voorbeelden zijn het samenhangend
netwerk van kano-en schaatsroutes en de
strand/zwem-recreatie ter plaatse van de
Haarrijnse plas.
Daarnaast zijn de voorwaarden gecreëerd
voor het ontstaan van een kilometers lang ecologisch lint:de hoofdwatergang in het lage
stelsel met haar glooiende oever verbindt het
nabijgelegen natuurgebied met het woongebied. Vistrappen worden ingezet ter plaarse
van deenkele peilscheidingen die het lage stelsel kenmerkt
Aldus ontstaan condities waatin kritische
soorten alsde ringslang en doelgroepen als de
eerder genoemde snoek/zeeltgemeenschap
zich kunnen ontwikkelen.

Kosten

Investeringen
Per saldo laten de investeringskosten voor
het watersysteem zich niet volledig dekken uit
H 2 0 ••- 13-1998
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'LeidscheRijn' wordt echter niet in enkele
jaren, maar over een periode van zeker 15jaar
gerealiseerd. Het hoeft daarom geen probleem
tezijn dat het benodigde geld nog niet voor
100%aanwezig is.Erisruimte om zowel te
zoeken naar besparingen als naar financieringsmiddelen buiten degrondexploitatie. Een
bestuurlijk ijkmoment is afgesproken per
december 1999,

Hoofdwatcrgvtf i»je itctMl

Wrjkwateryaog lage irrliel

Beheer

Afo. zb.

Een intensieve verkenning is gepleegd
naar de toekomstige beheerskosten. Ook deze
zijn vergeleken met een meer traditionele
situatie. Opgrond van hedendaagse inzichten
ishet de verwachting dat in de meest optimistische variant de beheerskosten licht dalen
(-3%) en in de meest pessimistische variant
stijgen (+19%). Het belangrijkste verschil wordt

Principe-profielenvanhoofd-enwijkwater/jangen inde lagere flanken.

degrondexploitatie. Het tekort ontstaat vooral op het tweede niveau. Op
het derde en vierde niveau kan het systeem kostenneutraal worden aangelegd in vergelijking met een meer traditionele inrichting met onder
meer een verbeterd gescheiden rioleringsstelsel. De tekorten op het
tweede niveau worden vooral veroorzaakt doordat in de oorspronkelijke
grondexploitatie geen rekening isgehouden met de verbinding van het
watersysteem met het belendende natuurgebied, de meerkosten voor
een aantal bruggen ter plaatse van het ecologisch lint en het inlaatfilter.
Daar staat tegenover dat bij het ontwerp van de nieuw te bouwen eindgemalen en rwzi rekening isgehouden met een reductie opde regenwateraanvoer van50%.

Afb.ia.

stroomrug
infiltratiegebied: lagere grondwaterstand

Principe-profielen vanhoofd-enwijkwatetgcutgenopde hogerestroomrug.
Hoofdwatergang hoge stelle

Afb.)a.

Berging van neerslagwareropwijkniveau opdehogerestroomrug.

Afb. jb.

Herging van nccrslagwateropwijkniveau indelagerejlanken.

ca. I 5 m

flank
kwelgebied: hogere grondwaterstanden

retentievoorziening

Wijkwatargang hog««elie-l

ca.I 7 m

Afb. 4.

Berging uigrond- enoppervlaktewater: dwarsdoorsnede doorhetplangebied.
stroomrug
intiltratiegebied

flank
kwelgebied
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veroorzaaktdoordetoenamevanhetmaaioppervlak(brede,verlandendeoevers). De
bandbreedteinkostenwordtvooralbepaald
doordemogelijkheidaldanniet tijdelijke
depotsinterichten voormaaiselenbagger.
Optimalisatiezalmoetenwordenverkregen
uitinnovatieinhetbeheervanduurzaam
ingerichtesystemen.
Risico's

Niets isrisicovrij:ookdit watersysteem
niet.Derisico'slatenzichgroeperen rondde
volgendethema's:ambitie,financiëlehaalbaarheid,beleving,debetrouwbaarheid vande
modelmatigevoorspellingen enhetgehalte
beproefde techniek.Uiteindelijk ontmoeten
dezeelkaarineenonzekerheid overdetebehalenwaterkwaliteit.Opdemeesteelementen
diedaaraanbijdragen kan wordengestuurd.
Sturingopbelevingvindtplaatsviacommunicatie.Hetgehalte'beproefde techniek' neemt
toegedurendedeperiodevantien tot vijftien
jaar waaroverhetsysteem wordtaangelegd.
Enkeleonzekerheden latenzichechterniet
sturen.Metrecht kunnen diedanookrisico's
wordengenoemd.Hetbelangrijkste risico
wordtgevormddoordenaleveringvannutriënten uithetgebied viadekwelstromen.
Naderonderzoek opdit puntmoetdeomvang
kwantificeren.

Communicatie
Hetontwerpwordtondersteund dooieen
communicatieplan.Decommunicatie heeft
zichtijdens hetontwerpprocesvooralgericht
opdejuistedoorvertalingvandeideeënnaar
destedenbouwkundige ontwerpersenvertegenwoordigers vanmaatschappelijke geledingenenhetbestuur.Ineenlatetstadiumisde
communicatiegerichtopdegroepdiedaad-

werkelijk metdewoningbouwaandeslag
moet:deprojectontwikkelaars eninhetverlengdedaarvanarchitecten.Zoalsbij nagenoeg
iedereenblijktookbijdezegroepveelsympathietebestaanvoordeideologie,maarismen
terughoudend indetoepassingvanenkele
praktische uitwerkingen.Insamenwerking
metdeontwikkelaars wordenprincipedetails
ontwikkeld waarindepartijen zichkunnen
vinden.Debelangrijkste communicatieparagraafisechterweggelegdvoordehuidigeen
toekomstigebewonersinhetgebied.Viahun
gedragzullenzeeenbelangrijk stempeldrukkenopdekwaliteitvanhetwaterendaarmee
ophetkwaliteitsniveau vandewoonomgeving.
Destrategiediedaarbij wordtgekozenisdeze
groepbewusttemaken vandewerkingende
meerwaardevanhetsysteem.Ookwordteen
voorzetgegevenvoordebijdragediezekunnen
leveren.Ditbetreft bijvoorbeeld hetuitlaten
vanhondenopdaarvooraangewezenplaatsen.
Planproces
BijdeontwikkelingvandeVINEX-locatie
'LeidscheRijn' issprakevaneenaantalsimultaneplanuitwerkingen, dienormaliterelkaar
in tijd opvolgen(structuurplan, deelplannen
enthematische plannen).Ditvergdedarvanuitdedeelplannen voortdurend moestworden
vooruitgelopen opderesultaten van bijvoorbeeldhet thematischplan 'waterhuishouding'.Ofschoon ditzekererisico'sgeeft, bleek
ditookvoordelen tehebben.
Aanbevelingen vootsuccesrijkeimplementatie zijn:
betrekvanafheteersteuurdetoekomstige
beheerders/vergunningverleners (waterschap,provincieengemeenrelijk beheerders)éndeprojectontwikkelaars;

Methodenentechniekenvoor
hetontwerpvanhetwatersysteemLeidscheRijn
F.J. VAN DER L I N D E N , IWACO, ADVIESBUREAU VOOR WATER EN M I L I EU
E. JANSEN, I N G E N I E U R S B U R E A U G E M E E N T E U T R E C H T
M. FELLINGER. IWACO, ADVIESBUREAU VOOR WATER EN M I L I E U

Waterinbalans,datbetekent hetopelkaar
afstemmenvanneerslag, oppervlaktewateren
grondwater.Vanallecomponentenmoeteen
dusdanigehoeveelheid voorradigzijn, dateen

nieuweVINEX-locatiealsLeidscheRijnzichzelfkan bedruipen.Dooreen beterebenutting
vangebiedseigeuwateriswateraanvoervan
eldersineennormalehydrologischesituatieniet

werkvangrofnaarfijn,maardeels: detailleervooruit.Appeleerdaarnaastaaneen
creatievebetrokkenheid vananderen:
zekerbijeengroterplanalsditverloopt
hetontwerpprocesoverveleschijven.Om
hetsignaaldatje uitzendt viaje ontwerp
niettelatenverflauwen, moetje erzeker
vanzijndatje 'steunzenders' organiseert:
betrokkenenbijhetrealisatieprocesdieer
voorzorgendatde(ontwerp)beslissingen
diewordengenomendeontwikkelingvan
hetgewenstewatersysteem inpositieve
zin beïnvloeden;
toetsvantijd tot tijdderealisatie.Inde
uitvoeringmoeten regelmatigkeuzen
wordengemaakt overeenbreedspectrum
aanambities,dietotverbuiten het thema
'water'reiken.
Verantwoording
Hetontwerp vanhetwatersysteemvoor
'LeidscheRijn' istotstandgekomen ineen
samenwerkingsverband vandevolgende
bureaus: IWACOadviesbureau voorwateren
milieu,H+N+S landschapsarchitecten,Ecologischadviesbureau WaardenburgenhetIngenieursbureau vandegemeenteUtrecht.De
verantwoordelijkheid vootde totstandkoming
lagbijeenprojectgroepbestaande uitvertegenwoordigers vandeopdrachtgevende
instanties,tewetendegemeentenVleuten-De
MeernenUtrecht,deprovincieUtrechtenhet
Hoogheemraadschap DeStichtse Rijnlanden.
Hoofdrapport enalle achtergrondrapporten
zijn tegen kostprijs verkrijgbaar bijhet Informatiecentrum LeidscheRijn,Beneluxlaan2,
3527HTUtrechr,telefoon (030) 2958658.
WijdankenH+N+SLandschapsarchitecten
voothetterbeschikkingsrellenvan afbeeldingen, f

meernodiß. Vooraldekwaliteitvanhetoppervlaktewaterprofiteert vande meergebiedscigen
samenstelling, waardoordemogelijkhedenvoor
eenecologischwaardevolle inrichtingworden
vergroot.
Ditwaskortgeformuleerd deuitdaging
waarmeewedoordeProjectgroep WaterhuishoudingLeidscheRijn oppadzijn gestuurd
[zieBijlmakers enRooijmans,ditnummer].
DoorIWACO,Adviesbureau voorwateren
milieu,enhetIngenieursbureau gemeente
Utrechtzijn diverse(deel)studies uitgevoerd
tetonderbouwing vandeinrichtingvanhet
waterhuishoudkundig stelstel,dewaterbalans
endeoppervlaktewaterkwalireitvan'Leidsche
Rijn'.Inditartikel iseenkorte beschrijving
gegevenvandegebruikte methodeentechnieken.Dit betreft:
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