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Duurzaam stedelijk
waterbeheer:een
vroege tussenbalans
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Hetzendingswerkophetgebied vanduurzaamstedelijk waterbeheer(dsw) maakt langzaam plaats
voordeeersteconcreteplannenenproefprojecten. Zelfsprojectontwikkelaars zijn inmiddels
overtutcjdvandevraag'mde marktenscharenzichinderijvanwoningstichtingengemeente.
Ook bestaandstededjk^chied enbedrijfsterreinen blijken^ocde mogelijkheden rebiedenvoordsw.

Bijveelstedelijke plannen staat een
duurzame ontwikkeling centraal.Dat hierbijduurzaam stedelijk waterbeheer wordt
meegenomen, isalvrijwel gemeengoed
geworden. Devraagwaar iedereen mee
worstelt:hoemoet dedaadwerkelijke implementatie vandswinhet stedebouwkundig
planprocesvorm krijgen? Eenkeuzevoor
dswbetekent inbeginsel dat veelprincipiële
keuzesgemaakt moeten worden.
Zomoeten deplannenmakers kiezen
voordemanier waarop deduurzaamheidsprincipesbewaakt zullen gaan worden.
Maatregelen zijn immers nooit eendoelop
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zich.Ookdevraagofeen schoon watersysteem opparticulier terrein ofopopenbaargebied moet worden afgewikkeldis
zo'n principiële vraag.Immers afwikkeling
opparticulier terrein lijkt voordeontwikkelende partij vaakaantrekkelijk, toekomstig beheerenhandhaving neigen
echter meer naar ontvangende systemenop
het openbaar gebied.
Eenandere lastigevraagbetreft de mate
vanafkoppeling. Kanalhethemelwater,of
slechtshetwater vanbepaalde verharde
oppervlakken ineenduurzaam watersysteem worden opgenomen?DebcslisboomuitdeLeidraadAfkoppelen blijkt vaak
wel,maarjammer genoeg nietinallegevallenpraktisch hanreerbaar. Zoblijven parkccrplaarsen lastigom te beoordelen.
Veruitdemoeilijkste keuzesdiede
plannenmakers moeten maken betreffen de
verschillende technieken die inmiddelsop
talvan plaatsenzijn ontwikkeld.Als het
hemelwater wordtafgekoppeld moet het
water opeenanderewijze worden opgevangen.Welkerechniekdaarvoorhetmeest
geschikt ishangt sterkafvandeomstandigheden maar infiltratie indebodem ismeestaldebesteoplossing.

Ondergrondse infiltratie
Alleenalophet gebied van ondergrondse infiltratie (percolatie)strijden veel
verschillende technieken omdeeer.
Lekkende,infiltrerende riolen en raintanks
zijn alveelindepraktijk toegepast en
vormen inmiddels bijna standaardtoepassingen.Nieuw isde toepassing van
eensysteem waarbij drainageen infiltratie
worden gecombineerd. Opdezewijze wordt
inhetplanWeihoek inRoosendaaldemoge-

lijkheid om teinfiltreren geoptimaliseerd
terwijl ookwateroverlast ineen natte
periode wordt voorkomen.Drainage wordt
hierbij tothetallerlaatste moment uitgesteld doordat hetdrainagepeil opbasis
van 'realtime monitoring' van het grondwaterpeil kanworden aangepast. Opdeze
wijze wordealleenwatergeloosd wanneerer
daadwerkelijk problemen van grondwateroverlast dreigen teontstaan.

Bovengrondse infiltratie
Meermanifest zijn de bovengrondse
infiltraticvoorzieningen.Totvoorkort werd
stedelijk water vaakinrechte keurige
singels opgevangen. Het integreren van
bovengrondse infiltratietechnieken instedebouwkundige plannen betekent nadenken
overduurzame inrichting, toekomstig
beheer en beeldkwaliteit van voorzieningen
diedan eensdroogendan eensnatkunnen
zijn. Ookhetbenodigde ruimtegebruik en
dekosten vandezevoorzieningen vormen,
zekerinhetlicht vande sturende
exploitatieberekening, een voortdurend
actueelonderwerp.Debenodigde rekentechnieken hiervoorzijn inmiddels echter
voldoende beproefd enbieden voldoende
aangrijpingspunten om toteen optimale
combinatie vangroeneninfiltratieblauw in
eenplan te komen.

Bestaand stedelijk gebied
In veelsteden worden opditmoment
wijkrenovatie- ofwijkontwikkehngsplannen opgesteld. Het isde verwachting
dat dswmet dezeontwikkelingen meekan
liften. Andersdan innieuwbouwwijken
waardehaalbaarheid vooralwordt bepaald
door deafstand toteenwatergang waarop
kanworden geloosd ofde doorlatendheid
vandebodem,zijn inbestaand stedelijk
gebied vooralsloop,wegreconstructiesen
rioolrenovaties deonderwerpen diede
financiëlehaalbaarheid vandeaanlegvan
duurzame watersystemen bepalen.Immers,
tegelijk methetnieuwe riool kanhet
hemelwater worden afgekoppeld enkan
bijvoorbeeld een infiltratievoorziening
worden aangebracht.
InTilburg enRoosendaal wordt gewerkt
met een kansenkaart waarbij aan de hand
vaneenaantal factoren de kansrijkdom,het
tebehalen effect endebijbehorende prioriteit van bestaande stedelijke gebieden opde
kaart worden ingekleurd.Hierbij wordt
speciaal ingezoomd opde wijkontwikkclingsplannen vandezesteden waarvoorop
dit moment plannen worden gemaakt.

Bedrijventerreinen
Het afkoppelen van hemelwaterop
bedrijventerreinen isnooit echtaandeorde
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alsnog worden besloten delen van dat
terrein tochaan te koppelen.
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geweestomdat het aftevoeren water per
definitie verdacht is.Inmiddels isechter het
inzicht ontstaan dat het water vandaken in
vrijwel allegevallen bruikbaar isvooreen
duurzaam watersysteem.Het concept van
duurzame bedrijventerreinen krijgt bovendien landelijk volopaandacht. Wellicht
stijgt hiermeedekans,omhet water vande
overigeverhardeoppervlakken ookafte
koppelen.

Zoworden bijvoorbeeld ophet toekomstige bedrijventerrein van het plan
DeGrooteWielen inDenBoschalleverharde oppervlakken afgekoppeld. Aande
afkoppeling zijn welallerlei randvoorwaarden gesteld;zowordt bijvoorbeeld de
ontsluitingsweg nogal eens uitgezonderd.
In het gevaldat met deaanvullende maatregelen bijeen bepaald bedrijf nogontoelaatbaresituaties kunnen ontstaan, kan

Drinkwatervervanging
Het lijkt erop,dat nahet realiseren van
eenaantal proefprojecten in het land, het
gebruikvanhemel-enoppervlaktewater ter
vervanging vandrinkwater daadwerkelijk
ter hand wordt genomen. Deprojecten in
EdeenDoetinchem hebben in iedergevalde
kansomeensucces tewotden.Devraagnaar
dergelijke oplossingen neemt in iedergeval
toe. Ookandere drinkwatetmaatschappijen
hebben dezemogelijkheid inmiddels serieus
in onderzoek. Hetgebruik van hemel-en
oppervlaktewater alstoiletspoeling lijkt
behalve technisch, ookfinancieel inveel
gevallen haalbaar.
Denieuwste ontwikkeling ishet lokaal
zuiveren van rioolwater (zwart water).Het
effluent kanvervolgens in debodem worden
geïnfiltreerd ofopnieuw inde woningen
voor toiletspoeling wordengebruikt.Deze
optieisalleen nogmaar in studie, maar
brengt het realiseren vaneen gesloten
waterbalans weereen stapje dichterbij.•"
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• huiswatermeters
• kleinwatermeters • Woltmann
watermeters • warmtehoeveelheidsmeters • propellerwatermeters
• elektromagnetische flowmeters
• ultrasone flowmeters: looptijd- en
dopplerprincipe • turbinemeters
• verschildruksensoren • tolvlottermeters • massaflowmeters • vortex-,
geleidbaarheids-. pH/Redox meters en
meters voor opgeloste zuurstof • tellers
• slibspiegelmeters» troebelheidsmeters • dosimeters • recorders
• flowcomputers • dataloggers
• stromingsbegrenzers
• service ...
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