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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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Oppervlaktewatermodelberekeningen met
behulp van het programma DUFLOW
voor dedimensionering van het waterhuishoudkundig systeem;
Grondwatermodelberekeningen met
behulp van het programma TRIWACO,
voor de berekening van de waterbalans en
de hydrologische effecten van de toekomstige stad op de omgeving;
Berekening van de oppervlaktewaterkwaliteit en rendement van helofytenfilters op
basis van de uit het voorgaande berekende
waterstromen,gebruikmakend van
spreadsheetbcnaderingen expertjudge-

De technieken die zijn gebruikt zijn zodanig opgezet en op elkaar afgestemd, dat wijzigingen in het ontwerp op snelle en efficiënte
wijze konden worden doorgerekend. Dit vereist, naast flexibele rekentechnieken, een grote
mate van afstemming tussen betrokken partijen. Kijkend naar het eindresultaat van het

Afo. ï

ontwerp van het watersysteem mag worden
gesteld dat het proces van het ontwerp van een
dusdanig complex systeem naar volle tevredenheid is verlopen.

Water in balans
Her gebied dat isbestemd voor deToekomstige VINEX-locatiebestaat uit twee duidelijk van elkaar verschillende gedeeltes: de
hogergelegen, zandige stroomrug van de
Oude Rijn in het centrale gedeelte van het
gebied en aan de noord- en zuidzijde de lager
gelegen (kwel)poldergebieden. Deze specifieke
gebiedskenmerken zijn een belangrijke sturende factor geweest in het ontwerp van het
toekomstige watersysteem (zie afb. 1).De
hoger gelegen stroomrug isgebruikt om de
mogelijkheden voor berging in grondwater af
te tasten, door afkoppeling van neerslagwater.
Door infiltratiesystemen kan dit neerslagwater
in de woonwijk aan het grondwater ten goede
komen. In de poldergebieden wordt het neerslagwater direct afgevoerd naar het oppervlak-

\
Legenda
Deelgebied met nummer

^t
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Bestaande bebouwing
Toekomstige bebouwing
Bedrijfsterrein
Open water

4Lt
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Centraal groen binnen plangebied

^ »

Landelijk gebied (Haarzullens,valt buiten plangebied}

C3

Gebied met eigenwatersysteem (vatt buitenstudie)

H20

Waterlopen
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Het stelsel wordt zo ingericht dat natuurlijke peilflucruaties kunnen worden toegestaan van maximaal 30cm. In de winter is het
oppervlaktewaterpeil hoog, waardoor een
maximale hoeveelheid water kan worden
gebufferd, in de zomer mag het peil maximaal
30cm zakken. Door deze manier van peilbeheer ontstaat een buffermogelijkheid voor de
zomerperiode voor de totale VINEX-locatie van
600.000m s . Het peilbeheer isoverigens omgekeerd aan het in de huidige periode gangbare
peilbeheer.

Berekeningen aan het waterhuishoudkundig stelsel
Door deProjccrgroep iseen programma
van eisen opgesteld waaraan her te ontwerpen
watersysteem moest voldoen. Enkele van deze
eisen hebben betrekking op de afwatering van
het systeem. Zozijn eisen gesteld aan de maximale toelaatbare peilstijgingen gedurende een
toelaatbare tijdsduur en maximaal toelaatbare
stroomsnelheden. Ook de maximale verblijftijden en hiermee samenhangend minimaal
gewenste stroomsnelheden zijn van belang
voor het behalen van degewenste waterkwaliteit. Gezien de omvang en de complexiteit van
het nieuw aan te leggen watersysteem en het
feit dat het systeem getoetst moest worden
aan degestelde eisen isgebruik gemaakr van
het niet-stationair computerprogramma
DUFLOW, versie 2.04.

Overzicht deelgebieden entoekomstigwaterstelsel LcidscheRijn

~\

tewatersysteem, waardoor het overtollige
water weer kan worden ingezer voor verder
gebruik binnen 'Leidsche Rijn'. Dit is een
andere manier van waterbeheer dan in de huidige situatie wordt toegepast, waarbij in periodes met een wateroverschot wordt uirgemalen
op de boezem en in periodes met een waterrekort weer wordt ingelaten.

\

Het ontwerp van het watersysteem is
geschematiseerd tot een netwerk van waterlopen (zieafb. 1).Vervolgens isinformatie toegevoegd over profielen, bodemhoogten, weerstanden, peilen, sruwen, pompen en de sturing van dezelfde stuwen en pompen. Aan elk
knooppunt iseen afstromingsgebied gekoppeld waarbinnen een ofenkele gebiedstypen
kunnen voorkomen. Deafvoer vanuit de verschillende gebiedstypen isvoor elk punt
afzonderlijk bepaald. Door een optelling te
maken per tijdeenheid kan zo voor elk afwateringsgebied een totale afvoer op een watergang
bepaald worden. Hierin zijn de afvoer van het
rioolstelsel, de wadisysremen en rechtstreekse
afvoeren van daken van o.a. bedrijfshallen
meegenomen. Voor industriegebieden wordt
uitgegaan van een afkoppelingspercentage van
35%.Dit zijn veelalde dakvlakken langs watergangen. Voor woongebieden is in deze studie
uitgegaan van 80%afkoppeling. Het hemelwa-
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tervanhetverhardeoppervlakzalvooreen
belangrijk deelzichtbaar afstromen naar infiltratievoorzieningen. Deoverigeverhardingis
aangesloten opeenverbeterdgescheidenrioolstelsel.Deinfïltratievoorziening wordtzodaniggedimensioneerd datdeingebouwdeoverstortpasinwerkingtreedtwanneereenpeil
wordtoverschreden,datnaar verwachting
eenspertweejaar voorkomt.Heteffect dat
infiltratievoorzieningen latertotoverstorting
komendanrioleringisindeverschillendescenario'smeegenomen.Hieruit blijkt ookdatde
infiltratievoorzieningen eenbelangrijke rol
spelenbijderetentie vanhemelwater.Vooral
hierdoor ishetgoed mogelijk omdeafvoer
vanuit woongebieden en bedrijventerreinen
naardegrotewaterpartijen viarelatiefkleine
watergangen relaten plaatsvinden.
Uiteindelijk isvoorvierscenario's,te
wetendrievoorextreemnattesituaties eneen
vooreendrogesituatie,langsiteratieveweg
gekomen toteenontwerp waarbij voldaan
werdaandeeisenvoordestroomsnelheid,verblijftijden, afvoerdebieten endemateenduur
vanopstuwing.
Hetontwerp isregelmatigaangepastaan
detussenresultaten vandezestudiemaarook
naaraanleidingvanuitkomsten vande
TRIWACOberekeningen,waarinkwelenwegzijgingwordtberekend.Zoishetbijhetbepalenvanminimaleverblijftijden enhiermee
samenhangend depompcapaciteiten voorhet
rondpompen vanbelangomdekwelofwegzijging pergebiedmeetenemen inde
DUFLOW-studie.
Berekening waterbalans en effecten
op de omgeving
Eenvandebelangrijke uitgangspunten bij
hetontwerpen vanhet waterhuishoudkundig
systeemwaseensluitende watetbalans.Om
dittekunnen bepalenisinzicht nodiginde
belangrijkste termen,diedetoekomstige
waterbalansgaanbepalen.Dezetermen zijn:
deinfiltratie vanafgekoppeld neerslagwaterindeondergrond vandenieuwewoonwijken inhethogegedeelte,rekening
houdendmetdeextra infiltratiemogelijkheden alsgevolgvan afkoppeling;
dekweleninfiltratie alsgevolgvanhet
nieuwewaterstelsel.
Deeerstewaterbalansterm isberekend
uitgaandevangemiddelde klimatologische
gegevens.Hieruit isafgeleid hoeveelvande
neerslag(eninwelkeperiode)vanuit dewoonwijken inhetgrondwater kanworden geïnfiltreerd.Dezeondergrondsebuffering heeft als
grootvoordeeldater(afhankelijk vandeuitvoeringvandeinfilttatievoorziening) nauwelijkssprakeisvanruimtebeslagendattoch
aanzienlijke hoeveelheden neerslagwater inde

Legenda
Elementennetwerk
Waterlopen

Ajb.2

Modelnenvcrk

natteperiodekunnen wordengeborgen.Deze
hoeveelheid isindedrogeperiodeweer
beschikbaar alshetgrondwater indelager
gelegenwaterlopen weer uittreedt.
Hoeveelenwaarhetgrondwater infiltreertenweeropkweltisberekendmeteen
niet-stationair TRIWACO-model,waarbij
maandelijkse veranderingen indeinvoerparameterszijn opgenomen.Inhetgrondwatermodelzijn alletoekomstigewaterlopenvan
hetnieuw teontwerpen watersysteemopgenomen.Aangezien hetontwerpeenaantal
malen isaangepast, isookhet modelnetwerk,
waarindewaterlopenzijn opgenomen,enkele
malenaangepast.Inafbeelding 2 ishet uiteindelijke modelnetwerk weergegeven.Het uiteindelijkegrondwatermodel isingezetvoor
hetberekenenvandeuiteindelijke waterbalansvan'LeidscheRijn'envoorhet berekenen
vandeeffecten opdegrondwaterstand ten
opzichtevandehuidigesituatie,zowelopals
buitendelocatie.Intotaalzijn 5 varianten

doorgerekend,dievanelkaarverschillenin
aannames tenaanzienvanpeilenwijzevan
aanlegvandeverschillende waterelementen.
Dewaterbalans isopgesteld opmaandbasis,
waarbijrekeningisgehouden met 18deelgebieden.Uitdeberekeningen blijkt datvoor
alledoorgerekendevarianten ineen normaal
hydrologischjaar dewaterbalans sluitendis.
DitbetekentdatindezesituatiedeVINEXlocatietotaalzelfvoorzienend isvoorwat
betreft hetoppervlaktewatetsysteem.Alsdit
wordtafgezet tegendehuidigejaarlijkse aanvoerbehoeftc inhetgebied vancirca5tot8
miljoen m;,blijkt datdemaniervanwaterbeheerveelinvloedheeft opdeintelatenhoeveelheidgebiedsvreemd water.
DeaanlegvandeVINEX-locatieheeft aanzienlijkeeffecten opdegrondwaterstand.De
effecten zijn permaand uitgerekend, waarbij
isgeblekendatdeeffecten inmaartenaugustusdeextremenzijn.Indeafbeeldingen 3 en4
zijn deeffecten vanhetnieuwe watersysteem
H20
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opde grondwaterstand weergegevenvoorhet
laatstdoorgerekendescenario(voorkeursscenario)voorbeidemaanden.Indemaand
maart vindtinhetcentraledeelvandehogere
stroomrugeenaanzienlijke verhogingplaats
vandegrondwaterstand tenopzichtevande
huidigesituatie,doordeinfiltratie vanneerslagwater indebodeminditdeelvanLeidsche
Rijn.Inaugustus isvooralopvallenddeverlagingvandegrondwaterstand, diezichuitstrekt totverbuiten LeidscheRijn.Dezeverlagingen wordenbepaalddoorhetlagewaterpeildat wordtgehandhaafd indelageredelen
vanLeidscheRijn,vooralaandewestkantwaar
watergangen destroomrug doorsnijden.Een
anderdeelvandeverlagingwordt veroorzaakt
doordatdedeklaagdeelsofgeheelwordtvergraven,waardoorde oppervlaktewaterpeilen
sterkerdoorwerken naarhetwatervoerend
pakket.Metnameinhetgebied rondom het
landgoed Haarzuilenszijn deverlagingen in
dezomerperiodezodanigdarmomenteel nog
wordtgewerktaan alternatieven.

Afit.3

ïjjccten opgrondwaterstand in maart

De te verwachten waterkwaliteit van
het watersysteem
Opbasisvandemet hetgrondwatermodel
berekendewaterbalans(perdeelgebied)zijn
stofbalansen opgesteld.Ditominzichtte krijgenindeteverwachrenwaterkwaliteit,en
daarmeeindeteverwachtenecologischekwaliteit vanhetwatersysteem.Hetonderzoeksgebied isopgedeeld inhydrologisch homogene
deelgebieden dieonderlingmetelkaarinverbindingstaanviadehoofdwatetgangen.De
hoofdwaterstroom doorhetgebiedisweergegeveninafbeelding 5.Metcirculatiedoorhet
systeem kanoptimaalgebruikgemaaktwordenvandeingebouwde zuiveringsprocessen,
zoalshet inflltratiefilter.
Inhettoekomstige waterhuishoudkundigesysteemzijn zuiveringsprocessen
gepland dieleiden toteenverbetering vande
warerkwaliteit.Derendementen vandeverschillendezuiveringsstappen zijn inhetvoorspellingsmodel ingebrachr.Erisrekening

gehoudenmetdevolgendezuiveringsvoorzieningen (zieookafb. 6):
infiltiadefilters
moerasbufferstroken
berm-enbodempassages
wadi's (infiltratie/retentievoorzieningen)
opnamevanvoedingsstoffen doorplanten
waarnaplanrmateriaal geoogstwordt
bezmking
nalevering.
Demeestezuiveringsstappen zijn afhankelijk vanbiologische processen(opnameen
afbraak vanorganischestof).Zoalsbekendvan
biologischeprocessenverschiltdematewaarin
dezeprocessenoptredensterkperseizoen.
Dezevariatieoverhetjaar isdanookvetwerkt
inhetvoorspellingsmodel,zodat uiteindelijk
nietalleen inzicht inderuimtelijke variatie
(deelgebieden)maarookindetemporelevariatieisverkregen.Erzijn geenstandaard vuistregelsvoorhanden voorbepalingvanderendemenrenvanbovenstaande zuiveringsstappen.
Daaromiseersteen literatuuronderzoek
gedaanom zo goedmogelijk dezerendemententekunnen bepalenen onderbouwen.
Uithetonderzoekblijkt datdeingebouwdezuivenngssrappen inherontwerp leiden
toteenaanzienlijkeverbetering vandewaterkwaliteit invergelijking meteensituatiezonderdezuiveringen.Indeinfiltrariegebieden
wordtnaarverwachringzelfseen fosfaargchaltevan0,05 mgP/lgehaald. De belangrijkste
vrachtenopdestoffenbalans verschillensterk
perdeelgebied.Indekwelgevoedegebieden
vormtkwelwater de grootstebronaan fosfaat.
Debelangrijksre stikstofbron indekwelgebiedenishetneerslagwaterdatuit-enafspoelt
vanzowelverhardalsonverhard oppervlak.In
degebiedendiemetnameinfiltrerend zijn,is
aanvoerwarer uit hetlagegebiedeenbelangrijkebronvanzowelfosfaat alsstikstof
Wegensinfiltratie vanneerslagwaternaarhet
grondwater draagt uit-enafspoeling hier nauwelijks bijaandeverrijking vanhetoppervlaktewater.
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Dezuiveringsstappen dieaangrijpen opde
grootste nutriëntenbtonnen,zijn hermeest
essentieel.Voordekwelgebicdenzijn dirde
bufferstroken (moerasbufferstroken enbermenbodempassages).Optimaliseringvanbeheer
enonderhoud vandezestrokenzalleiden tot
eenverdereverkleiningvandevrachtaanvoedingsstoffen. Heraanvoerwatervormt het
groorsteprobleemvoorde infiltrariegebieden.
Vooralinrernezuiveringsprocessen zoalsher
oogstenvanwaterplanten zullenleiden tot
eenafname vandezevracht.Alvorenshet
wateropgepomptwordt naardehogerugpasseerrherwarer het inflltratiefilter. Dooreen
continueeirculatiestroomopgangrehouden.
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wordt dezezuiveringstap optimaal benut.
Bijde voorspelde nutriè'ntengehaltes is het
te verwachten dat het doorzicht goed tot zeer
goed is,en de kans op blauwwierbloei klein.
Eengoed doorzichr en een rijke vegetatie
maakt derealisering van het ecologisch streefbeeld, een snoek/zeeltgemeenschap, zeer aannemelijk.

Conclusies
Eengeïntegreerde benadering van het
ontwerp van het watersysteem levert een duidelijke meerwaarde op.Vooral de mogelijkheid
om interactiefen iteratief te werken isdoor de
betrokken partijen als noodzakelijk ervaren
om een dusdanig complex watersysteem te
kunnen ontwerpen. Het op elkaar afstemmen
van de verschillende methoden die in het ontwerp zijn gebruikt, is hierbij een noodzakelijkevoorwaarde gebleken, om snel op gewenste
veranderingen m het watersysreem in te kunnen spelen en deeffecten van deze veranderingen in beeld te kunnen krijgen. Het eindresultaat voor 'LeidscheRijn' isveelbelovend, met
een te verwachten gesloten waterbalans zonder aanvoer vangebiedsvreemd water en mede
daardoor een goede oppervlaktewaterkwaliteit
en ecologische kwalireit.
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Legenda
Nawoord
Aan de studie naar het watersysteem is een
belangrijke inhoudelijke bijdrage geleverd
door Michael de Burger (Ingenieursbureau
Utrecht, DUFLOW modellering) en Ewout van
den Berg(IWACO,TR1WACOmodellering). De
auteurs van dit artikel zijn hen erkentelijk
voor hun grote inzet bij het uitvoeren van de
studie. Het hoofdrapport en de deelrapporten
zijn tegen kostprijs verkrijgbaar bij het Informatiecentrum Leidsche Rijn, Beneluxlaan 2,
3527HT Utrecht, telefoon (030)2958658.«"
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Effecten op^rondwaterstand'maugustus

Vereenvoudigdstroomschema vanwatercirculatie doorverschillendedeelge-
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Overzicht zuiveringsvoorzienîngen

bieden van Leidsche Rijn.
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