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StedelijkwaterplanDordrecht
MATTY N I E R O P , WITTEVEEN+BOS
TEIJE DALSTRA, ZUIVERINGSSCHAP HOLLANDSE EILANDEN EN WAARDEN
PLEUN N O T E N B O O M , WATERSCHAP DE GROOTE WAARD

Hetstedelijkwaterplanvan DordrechtisafgelopenzomerdoordeStichting Natuur en Milieuende
provincialeMilieufederaties uitgeroepen totbestewaterplan van Nederland.Op ij novemberjl.
ondertekenden debetrokkenpartijen deovereenkomstwaarin demaatregelen uithetplanzijn vastgelegd.Demeerwaarde van hetplan tenopzichtevan anderestedelijkewaterplannen ligt in liet
daadwerkelijk meerruimtegeven aan water. Inditartikelwordt ingegaan op driekernpuntenvan
lietplan:hoeveelmeerwaterinDordrecht, hoemoethetwaterruimtelijk worden vormgegevenen
ingepast en hoewordthetcreërenvan meerruimtevoorwatergefiuaucicrd?
OmDordrechtdroogtehoudenisinde
periodetot2050circa51hectareextraopen
waternoodzakelijk,waarvan 37 hectarevoor
rekeningkomtvandewaterpartners.Devraag
naarwaterisaangegrepenombinnen hetstedelijk waterplanDordrechteen ruimtelijke
watervisievoordestadoptestellen.Hierinis
aangegevenhoehetwaterinbepaalde wijken
eruitzoumoetenzien.Hoekrijgt hetwater
daadwerkelijk eenvolwaardigeplaatsindestedelijkeplanontwikkeling? Hetwaterplanvan
Dordrecht,datopgesteld isdoordegemeente,
hetWaterschapDeGrooteWaardenhetZuiveringsschapHollandseEilandenenWaarden,
gaatvooraloverhetoppervlaktewater inde
stad.Rioleringende afvalwaterzuiveringsinstallatiewordenmeegenomen voorzovereen
relatiebestaat methetoppervlaktewater (bijvoorbeelddooroverstorten).Naastwateroverlastvormenthema'salswaterkwaliteit enecologieeenintegraalonderdeelvanhet
waterplan.Opdiethema'swordtinditartikel
nietingegaan.Voorhetgrondwater wordtgeziendefunderingsproblemen ineenaantal
oudewijken -eenapartenotaopgesteld.
Hoeveel meer water in Dordrecht?
Inhetstedelijkwaterplaniseenvisieneergelegdvoordelangetermijn: 2050.Debenodigdehoeveelheidvan51hectareextrawaterin
destadkomtvoortuitdevisieophetthema
'watervasthoudenenbergen'.Indezevisieis
opgenomendathetschoneregenwater bij
nieuwebebouwingvan(ordegrootte) 60procentvandeverhardeoppervlakkeninde
bodemofdirectopoppervlaktewater moet
wordenafgevoerd. Overigregenwater wordt
aangesloten opeenverbeterd gescheiden
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regenwaterriool.Bijbestaandebebouwing
wordtschoonregenwatervan40 procentvan
deverhardingdienunogisaangesloten opde
gemengde riolering,indebodemofdirectop
oppervlaktewater afgevoerd.Voorbestaand
gebied isditeenhogerpercentagedaninde
vierdeNotaWaterhuishouding,aangeziende
planhorizon voorhetwaterplanverderligt.
Oplangetermijn magbijeenjaarlijkse
onweersbuigeenwateropstraat komendoor
eentekortaanafvoercapaciteit vanderiolering
enmagoppervlaktewater nietderioleringinstromen.Ineenperiodemetextreemveelneerslag(herhalingstijd 100jaar)maggeenoverstromingdoorhoge oppervlaktewaterstandcn
optreden (binnendijks,hetplangaatnietover
dewaterkeringstaak).Ditkomtovereenmetde
normeringinhetNationaal Bestuursakkoord
Water.Dewaterafvoer (mergemalen)vanuit
hetstedelijk gebiednaarderivierenblijft circa
20mmperdag. Ditbetekentdatdeberging
vooralinheteigenwatersysteem wordt
gezocht.
Omtebepalenhoeveelextra wateroppervlakinDordrechterbijzoumoeten komenom
aandenormvoorwateroverlast tevoldoen,
zijnberekeningengemaakt.Dezegeveneen
eersteindicatievanhetaantalhectaresbenodigdextrawateroppervlak.Inhetkaderisaangegevenhoedehoeveelheidwaterisberekend.
Waar komt het water en hoe geven
we dat vorm?
Sommigewijken inDordrechtzijn inhoge
mateversteend.Hetisnietrealistisch omin
dezewijkengroteoppervlakkenextraopen
watertewillenrealiseren,omdatditzeerkostbaaris.Terindicatie:eenberekening toonde

aandatde kostenvooropenwaterinbestaand
bebouwdgebiedcircaachtkeerhogerzijn dan
inbestaandegroenzones.Bij herstructurering
vandewijkmagoplangetermijn (50jaar)
hooguiteenhalvetottweeprocentextrawater
wordenverwacht(endaarzalnoghardaan
moetenwordengetrokken).Daaromiservoor
gekozenombepaaldedelenvandestadaante
wijzen waarinmeerwatermoetwordengeborgen,ookvoorwijkendienietzelfin hun
waterbergingkunnen voorzien.Indezedelen
vande stadliggennogkansendoorintegratie
vanwaterinhetgroenofdeinbrengvanwater
innieuwbouwlocaties.Opeenkaartisaangegevenwaarhetwateruitwoonwijken met
onvoldoendebergingnaartoemoet.Bijdeze
keuzevoorhetzoekennaar bergingsgebieden
indestadhoortdeinvesteringinwaterverbindingenomhetwatervanuitdewijken naarde
bergingsgebieden tekunnen transporteren.
Indevisieisopgenomendatin2050alle
hoofdwatergangen zijningerichtconformeen
specifieke watertypering(nattedijkvoet,kil,
rietkraag,stedelijkevaartofsingel,park).Hierdoorversterkenwaterenruimtelijke ontwikkelingelkaar(weer).Hiervoorissamenmet
landschapsarchitectenbureau H+N+Seen
watertyperingenkaartgemaakt.Onderstaande
perspectievenzijndoorH+N+Sgemaakt.De
Stadssingel
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Rietkraag.
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Benodigd wateroppervlak

capaciteitgehandhaafd. Hetuitgangspunt hierbij isdatdepolders
hetwateroverschotniet(meerdanindehuidigesituatie) afwentelen
opderivier.

Teneerstezijndemaatgevendesituatiesbepaald:eenjaarlijkse
onweersbuieneenperiodemetextreemveelneerslag.Dejaarlijkse
onweersbuikomtmetenigeregelmaatvoorensluitalsmaatgevende
situatieaanbijhetgemeentelijk rioleringsplan.Bijdezejaarlijkse
onweersbuiisgestelddathetoppervlaktewaterpeil niethogermag
komendandelozingspunten uitderiolering(nuzijn hetveelal
gemengdeoverstorten,in2050vooralregenwaterriolen endergelijke).
Ditisomlokaal,incidenteelwateropstraattevoorkómen.
EenperiodemetextreemveelneerslagisvoorDordrechtbepaaldop
eensituatiemeteenherhalingstijd van100jaar(overeenkomstighet
NationaalBestuursakkoordWater).Gesteldisdatbijdezesituatie
geenoverstromingvanhetmaaiveld(vanuithet oppervlaktewater)
magoptreden.
Bijdezemaatgevendebuienisrekeninggehouden metdeverwachte
klimaatsverandering indetoekomstvolgenshetKNMI-rapport'De
toekomstvanhetklimaat inNederland'.Hierinwordtgeadviseerd
omvoorjaarlijkse onweersbuienin2050rekeningtehoudenmettien
procentmeerneerslagdannu.Ookvoordeextremeneerslagsituatie
hebbenwedezeextrapolatieaangehouden.

Bijdejaarlijkseonweersbuimoeteenwaterschijfvancirca20mm(van
80procentvanhetoppervlak)inhetoppervlaktewaterwordengeborgen.Hethuidigepercentageopenwaterindestadiscirca5,3procent,
zodatwewetendatdattoteenpeilstijgingvancirca30cmleidt.Een
aantaloversrortdrempelsligtmomenteelechtermaarenkelecentimetersbovenhetinhetpeilbesluitvastgesteldepeil.Voordetoekomstis
gestelddatmaatregelenaandebestaanderioleringkunnenworden
getroffen, zodatdeoverstortdrempelskunnenwordenverhoogdtot
minimaal25cmbovenhetvastgesteldepeil.Ditisnodigomdatbij
grootschaligafkoppelen debergingenpompovercapaciteitvanderioleringkleinerwordengemaakt,waarbijinloopinderioleringsneller
totwateropstraatkanleiden.Bijdezeverhogingvandeoverstortdrempelsisdepeilstijging tijdensdejaarlijkseonweersbuinogvijf
centimeter tehoog.InDordrechtmoeterindeperiodetot2050circa51
hectarewateroppervlakbijkomenomhetverschiltekunnenbergen.
Bijdeextremeneerslagsituatiemoeteenwaterschijfvancirca90mm
(van80procentvanhetoppervlak)inhetoppervlaktewater worden
geborgen.Hetwaterpeilmagindezesituatieechterstijgen totaan
hetmaaiveldendatiseenpeilstijgingvangemiddeld 1,25mten
opzichtevanhetpolderpeil.Uitberekeningen blijkt datde51 haextra
openwaterdiebenodigdisomdejaarlijkseonweersbuitekunnen
bergen,ruimvoldoendeisomookbijeenextremeneerslagsituatie
geenwateroverlasttehebben.Dejaarlijkse onweersbuiisdusmaatgevend!

Uiteenanalysevandeverschillendetypenoppervlakken(verhard,
welofnietgerioleerd,verwachtpercentageafgekoppeld oppervlak,
onverhardoppervlak)isaangenomendatin2050deneerslagvancirca
80procentvanalhetoppervlakinDordrechtwordtafgevoerd naar
oppervlaktewater.Deoverige20procentwordtviahetriool afgevoerd
naardeafvalwaterzuivering, wordtgeborgenindebodemeninplassen.Daarnaastvindtookbemalingplaats.DehuidigegemaalcapaciteitinDordrechtisgemiddeld 20mmperdag.Vooralsnogblijft deze

kaartgecfrbijvoorbeeldaandatbredenatuurvriendelijke oeversmetveelrietenbiezenwel
passenindewijkSterrenburg,bijdeoudekilrestantendieonderdeelzijn vandestedelijke
ecologischestructuur, maarnietindewijk
Krispijn,waarhetwaterdevormheeftvan
strakkestedelijke vaarten.
Natte dijkvoet
Dordrechtheeft eenuniekedijkenstructuur,diedestedebouwkundigestructuurvan
destadmetduidelijk afgebakende polders
benadrukt.Omdedijken betertothunrechtte
latenkomenisdetypering'natte dijkvoet'
geïntroduceerd.Beidezijdenvandedijk
wordenverschillend:deenezijdeeennattevoet
metzoveelmogelijkruimzicht,breedwateren
eenflauweoevermetwaterplanten-enmoerasvegetatie.Aandeanderekantvandedijkkomt
meermassazoalsbebouwingofgroen.

Rietkraag
DerietkraagiseentyperingvoordeDordwijkzone,eengroenezoneindestaddietevens
onderdeeluitmaaktvandestedelijkeecologischestructuur.Detyperingbestaatuitbreed
water,waarjedoorhetvelerietweinigvanziet,
hetgeeneenzekerebeslotenheidgeeft.Derietkraagdoetvolledigmeeindewaterberging.

Stedelijke vaart ofsingel
Deflauwegroenetaludsmetsolitaire
bomengevendeomgevingvandesingels
grandeurenruimte.Desingelshebbenvooral
eencultuurlijk karakterenondersteunende
stedebouwkundigestructuur vandewijken.
Zekunnentevenseenbelangrijke rolvervullen
indetransportfunctie vanhetwaternaar

Kaartmetdewatertyperiryen.
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Kil
Dekillenzijnoudekrekeninhetbenedenstroomsegebiedvanhetrivierenlandschap.Binnendestadzijndevoorheenbredewaterenverlandenversmaldtotkleinewatergangen,hetgeennauwelijksmeernaardeontstaansgeschiedenisrefereert.Metdezetyperingwordtbeoogd
hetoudewijdsekaraktervandekillenterugte
krijgenindestadeninvullingtegevenaande
stedelijkeecologischestructuurvanDordrecht.
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waterbergingsgebieden. Deze watertypering
ligt momenteel in de meer versteende wijken.
Aan allewatertyperingen zijn concrete
ontwerpkenmerken meegegeven die houvast
bieden voorde stedelijke planontwikkelaar.

Wie betaalt het extra water?
Volgens het Nationaal Bestuursakkoord
Water zouden dewaterschappen de ruimte
voor water moeten betalen die nodig isom aan
de werknorm voor wateroverlast (T=ioovoor
stedelijk gebied) tevoldoen.In het waterplan
Dordrecht staat echter de conclusie dat om te
voldoen aan deze norm geen extra wateroppervlak nodig is.Welbestaan lokaal tekorten,
maar dat kan worden opgevangen met overschotten elders in destad. Extra wateroppervlak iswel noodzakelijk om tevoldoen aan de
doordewaterpartners gezamenlijk vastgestelde norm ter voorkoming van inloop van oppervlaktewater in het riool.
Daaromzijn voorhetstedelijk waterplan
Dordrecht devolgendeafspraken gemaakt:het

waterschap neemtondervoorwaardende waterverbindingen voorhaarrekening,dienodig zijn
omwater tetransporteren vanwijken met een
tekort aan wateroppervlak naar wijken met een
overschot,ofwel vandemeerversteende wijken
naardegroenewijken.Dezeverbindingen zijn
nodigom aandenorm zoalsgesteld in het
Nationaal Bestuursakkoord Watertevoldoen.
Over de financiering van extra oppervlaktewater dat nodig isom ervoor te zorgen
dat bij eenjaarlijkse onweersbui geen oppervlaktewater het riool instroomt, isnog geen
structureel besluit genomen. Aangesloten
wordt bij de mogelijkheden die lopende ruimtelijke ontwikkelingen bieden.
Uiteraard blijft degemeente verantwoordelijk voor maatregelen aan de riolering.In
relatie tot wateroverlast gaat het vooral om
maatregelen om deoverstortdrempels te kunnen verhogen en maatregelen voor het afkoppelen van verhard oppervlak van de riolering.

Voordestedelijke planontwikkelaars iseen
aantal concrete uitgangspunten opgesteld om
ervoor tezorgen dat het water een plaats krijgt
in deplanontwikkeling.Aandeze punten moet
worden voldaan om te kunnen voldoen aan de
watertoets (verplichte waterparagraaf in
bestemmingsplannen). Het voordeel van deze
uitgangspunten voorde planontwikkelaars is
dat reeds in een vroegstadium bekend ishoeveelwater in het plan moet worden opgenomen en wiewat betaalt.
Om tevoldoen aan de normen die in het
waterplan zijn gesteld is in Dordrecht 51 hectare extra open water nodig.Dit iseen stijging
van5,3ptocent open water nu naar zeven procent in de toekomst. Dit lijkt veel,maar is toch
veelminder dan de tien procent open water die
bijvoorbeeld in hetprovinciaal beleidsplan
Milieu enWater alsindicatie voor de hoeveelheid open water wordt gegeven.«

advertentie

KUNSTSTOF
VENTILATOREN
EN
AFZUIGINSTALLATIES

DynaSand®
het enige echte
continu zandfilter
Wereldwijd zijn er al meer
dan 20.000 units geplaatst.

Colasit ontwikkelt,
produceert en monteert
kwalitatief
hoogwaardige kunststof
ventilatoren en afzuiginstallaties voor industrie
en laboratorium.
In standaard uitvoering
of op maat gemaakt naar
uw specificaties.
Belt u voor meer
informatie:
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Continu zandfilter voor
• Drinkwater
• Proceswater
• Koelwater
• Afvalwater
• Grondwater
• Gecombineerde SS, P
en N verwijdering
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nordic water

COLASIT HOLLAND B.V.
Postbus1105
5200 BD's-Hertogenbosch
Telefoon073 - 6418315
Fax073 - 642 3682
E-mail:info@colasit.nl
Internet:www.colasit.nl
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Biologisch filter voor
• Nitrificatie
• Denitrificatie
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NordicWater BeneluxBV
Postbus 522
1940AM Beverwijk
Telefoon+31(0)251 210012
Telefax+31(0)251 224017
Internetwww.nordicwater.nl
E-mail nordicwater@ijmond.net

