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Watersysteeminde
VINEX-locatieHouten
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Tenzuidenvan debestaandekernvanHoutenwordtmomenteel drukgewerktaanderealisatievan
deVINEX-locaticHouten,waarvoorhetjaar2005ecukleine7000woningenmoeten verrijzen.
Onderdeelvandezewoningbouwlocatieislietwatersysteem datais integraal onderdeel inhet
ontwerpproces ismeegenomen. Inhetstedelijk watersysteem wordenenkele interessanteelementen
opgenomen.Doortoepassing vandeprogramma'sSIMGROenDUFLOW isinzichtverkregeninde
werkingvanhetwatersysteem.SIMGRO istoegepastvoordesimulatie vangroud-enoppervlaktewater, terwijl DUFLOW vooralisgebruiktvoordesimulatie vandewaterkwaliteit inhetoppervlaktewater.
Degebruikteprogrammatuur iseen
belangrijk hulpmiddelgeweestbijhetdimensionerenvandediversemaatregelen.Ookde
effecten vandiverse ingrepen ophet watersysteem konden hiermeegoedinbeeld worden
gebracht.Hetgaat hierbijom maatregelen
zoalshetinfiltreren vanregenwatervan
verhard oppervlakenhetgebruik vandivetse
bronnen vootwatetaanvoer.Diversevarianten
enmogelijke ingtepen konden hietdoormet
elkaarworden vergeleken waatdooreen gefundeerdekeuzemogelijk was.Doorgebruik te
makenvanhet modelDUFLOWkoneveneens
eenbeeldwordenverkregenvandewaterkwaliteit inhetstedelijk water.Beidemodellensluiten goedopelkaar aan.
Inhetalgemeen kanwordengeconcludeerddatbinnen deVINEX-locatieHouten
eenkwalitatiefgoedwatetsysteem kanwotden
ontwikkeld. Belangrijkepositieveelementen
zijn ondermeer:
• geenoverstottenopstedelijk oppervlaktewafel,maat naatzuiveringsfiltet inperiferie,
• gerichten beperktgebtuikvanwater uit
recreatiepias incombinatiemet flexibel
peilbeheer,
• infiltratie vanneerslagafkomstig van
vethardoppervlak
• eneengoedeaanpassingvanderegionale
watethuishoudingwaarbij gebiedsvreemd
watet wordtomgeleidendepeilen inde
omgevinggewaatbotgd blijven.
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Hetplangebied ligtopdeovergangvande
UtrechtseHeuvelrugnaarhetpoldctgcbied(zie
afbeelding 1). HetAmsterdam-Rijnkanaal heeft
eenstetkdrainerendewetking.In eenmasterplanzijn reedsenkelehoofdkenmetken vanhet
watetsysteemvastgesteld.Voordenadere
uitwerkingvanhetwatersysteem isuitgebreid
modelonderzoekuitgevoerd.Hierbij ishet
gtond-enoppervlaktewatersysteem volledig
geïntegreerd endynamischdoorgerekend met
behulpvanSIMGROen DUFLOW.Ten
behoevevanditonderzoekzijn beideprogramma'saanelkaargekoppeld,waarmeeindetail
hetkwantitatiefenkwalitatief functioneren
vanhetoppervlaktewatersysteem isberekend.
Opbasisvanhetmodelondeizoekisgekozen
vooreenduurzaam engevarieerd watersysteem
datgoedpastinhet stedenbouwkundig
ontwerpenhetgebiedseigen karaktervanhet
landschapenrekeninghoudtmetdeomliggendefuncties natuutenlandbouw.
DeHouterocwijkLoerik.
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SituatieindewijkLoerik.

Omgang met regenwater
Binnen hetplangebied wordenproblemen
inhetwatetsysteemzoveelmogelijk bijde
bron aangepakt.Regenwater afkomstig van
verhardoppervlak wordrbijvoorbeeld zoveel
mogelijkgeïnfiltreerd. IndewijkLoerikiseen
infiltratievoorziening aangelegdwaatmee
sindseenjaar ervaringwordropgedaan(zie
afbeelding renfoto).Opbasisvandezeervaringwordtookvoorander wijken eensoortgelijkeinfilttatievoorzicning voorgesteld.
Zuiveringsjilter
Hetregenwatervanvervuildeoppervlakkenwordtsamen methet huishoudelijk afvalwaterafgevoerd naarhetverbetetd gemengde
stelselvanderiolering.Bijhevigebuien stott
ditstelsellangsdezuidzijde vanhetplangebiedoveropeennogterealiserenzuiveringsfilter.Naastdezuiverende werking
krijgen ookanderefuncties zoalsnatuur hier
eenplaats.Zuiveringwordtbereiktdooieen
combinatievaneendiepeplas,een helofytenfilter eneenzonemetondergedoken waterplanten.
Overgang van droog naarnat
Hetvanoostnaatwesthellendeplangebiedisinhetoostelijkedeelrelatiefdtoogen
wotdtinwestelijke richtingsteedsnattet.In
hetoostelijke drogeredeelbevindenzich
slechtsenkelekleinerewatergangen.Hier
wordtregenwatet afkomstig vanvethatde
oppervlakkengeïnfiltreerd. Inwestelijke lichtingwordt inhetnatteredeelvanhetplangebiedmeeropen watergerealiseerd.
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Scheiding van schoon en vuil water
Het kwalitatief minder goede en vooral
voedselrijke water dat thans in grote hoeveelheden het gebied wordt ingepompt isvoor het
stedelijk gebied niet langer gewenst. In het
stedelijk gebied zal zo veelmogelijk het relatiefschone gebiedseigen water worden vastgehouden. Deaan- en afvoerstromen die het
plangebied doorkruisen zullen worden omgeleid. Het gebiedseigen schone water is echter
beperkt en zalzonder aanvullende maatregelen wegzakken in de bodem. Aangezien
met name in het oostelijke deel sprake is van
sterke wegzijging zullen de daar aanwezige
watergangen worden voorzien van een kleiafdichting. Een belangrijke 'doorvoerleiding'
binnen het plangebied die niet geïsoleerd kan
worden isde Houtense Wetering, die het
gebied van zuid naar noord doorsnijdt. Langs
deze wetering zal de bestaande, soms kwetsbarebebouwing, worden gehandhaafd. Hiervoor dient deze wetering op peil te worden
gehouden zodat verlaging van de grondwaterstand en alsgevolg hiervan zettingen, worden
voorkomen. Hiervoor isveelwater nodig. Om
toch zuinig om te kunnen gaan met het
gebiedseigen water zal de Houtense Wetering
worden losgekoppeld vanderest van het
watersysteem.Aanvoer van water vanuit het
landelijk gebied zal worden gehandhaafd.
Binnen het plangebied zal het schonere
gebiedseigen water de Houtense Wetering
kruisen viaeen sifon.
Realisatie van rccreatieplas
Binnen het oostelijke deel van het plangebied zaleen recreatiepias worden gerealiseerd. Het uit deze plas vrijkomende zand zal
worden gebruikt binnen de bouwlocatie. Deze
plas zal vervolgens in het stedenbouwkundig
plan worden geïntegreerd. Dezeplas heeft een
oppervlak van circa 14ha. Naast een recreIii/iltraticvoorztenitujindewijkLoenk.
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atieve functie vervult dezeplas een bufferfunctievoor suppletie naar het oppervlaktewater
binnen deVINEX-locatie. Hierdoor kan de
waterkwaliteit binnen het plangebied op een
hoog niveau worden gehandhaafd en is het
watersysteem binnen her plangebied niet
afhankelijk van de aanvoer van gebiedsvreemd
voedselrijk water uit de omgeving.
Flexibel peilbeheer
Ookin het peilbeheer isgetracht een meer
duurzame situatie tebereiken. Inde zomerperiodemaghet waterpeil circa20cm uitzakken
voordat water wordtgesuppleerd. Hierdoor kan
deaan-enafvoer vanwaterworden beperkt.

Onderzoeksvraag
Voor het ontwerp en dedetaillering van de
maatregelen is nauwkeurig inzicht noodzakelijk in de werking van het watersysteem. Daar-

naast isvan belang inzicht te hebben in de
gevolgen voor het watersysteem binnen en
buiten het plangebied. Dit inzicht is nodig
voor alle maatregelen samen, maar ook voor
elke maatregel apart. Wordt voldoende water
vastgehouden en geïnfiltreerd om de verlaging
van degrondwarerstanden te beperken? Isde
onttrekking uit de recreatiepias in de zomersituatie toelaatbaar? Vooral in de omgeving van
het plangebied kan een verlaging van grondwaterstanden leiden tot schade aan natuur en
landbouw. Om deze onderzoeksvragen te
kunnen beantwoorden iseen geohydrologisch
modelonderzoek uitgevoerd met het
programma SIMGRO.Aansluitend op dit
onderzoek is in beeld gebracht hoe het oppervlaktewatersysteem zal functioneren, zowel
kwantitatief alskwalitatief Hiervoor iseen
koppeling gerealiseerd met het niet-stationaire programma DUFLOW.Tevens is het
oppervlaktewatersysteem buiten het plangebied opnieuw gedimensioneerd met een
DUFLOW-model.

Aanpak geohydrologisch
modelonderzoek
Vanwege de stetke telatie tussen het
grond- en oppervlaktewatet in en rond het
plangebied isgekozen voor het programma
SIMGRO.SIMGRO iseen met-stationair
programma ten behoeve van regionaal waterbeheer. Her bestaat uit drie onderling gekoppeldedeelmodcllen;het oppervlaktewater, het
verzadigde en her onverzadigde grondwater.
Door gebruik te maken van dit programma
ontstaat inzicht in deeffecten op de grondwaterstanden van alle maatregelen samen,
maar ook voor alle afzonderlijke maatregelen.
Het programma genereert tevens waterbalansen waarmee de koppeling met het DUFLOWmodel is gerealiseerd.
H2O
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InSIMGRO is met behulp van GISeen
model voor het onderzoeksgebied en de ruime
omgeving opgezet.Dit model is ter plaatse van
het plangebied verder gedetailleerd en geijkt
voor de huidige situatie. Hierbij is gebruik
gemaakt van gemeten grondwaterstanden en
gemeten afvoeren in het oppervlaktewater ter
plaatse van het plangebied. Vervolgens iseen
model gemaakt voor de nieuwe situatie na
realisatie van de bouwlocatie. Hierin zijn
kenmerken van het plangebied ingevoerd
zoals aanlegniveaus, stelsel van watergangen,
de recreatiepias,de hoeveelheid verharding en
de kenmerken van het rioolstelsel. Vervolgens
zijn enkele berekeningen uitgevoerd waarbij
apart en in de totale samenhang onder meer
inzicht is verkregen in het effect van de aanleg
van de recreatiepias,de verharding van het
gebied, de toepassing van infiltratie binnen
het plangebied en verschillende opties voor
wateraanvoer (suppletie vanuit recreatiepias
en aanvoer van gebiedsvreemd water).

Naast de kaartbeelden geeft het programma
ook uitvoer in de vorm van waterbalansen.
In figuur ï iseen voorbeeld van een met
SIMGRO berekende waterbalans weergegeven
voor de locatie van derecreatiepias.In de
figuur ishet verschil tezien tussen de huidige
situatie en de situatie na realisatie van de
recreatiepias.

Aanpak onderzoek oppervlaktewater
Belangrijk resultaat van deSIMGRO-berekeningen isde waterbalans voor het oppervlaktewater. Dezewaterbalans isook voor zeer
kleine tijdstappen gegenereerd en vervolgens
als invoergebruikt voor het DUFLOW-model
van het oppervlaktewater.Na toetsing en
beperkte bijstelling van het kwantitatieve
model zijn de verschillende parameters voor de
waterkwaliteit in DUFLOWingevoerd waaronder de kwaliteit van het ondiepe en diepere
grondwater, het inlaatwater, de neerslagen de
initiële kwaliteit van het oppervlaktewater.
Vervolgens isvooreengemiddeldjaar (met een
droge zomer) de waterkwaliteit berekend.
Hiervoor isgebruik gemaakt van het binnen
DUFLOWbeschikbare model EUTROFi.In dit
model zijn de fosfaat- en stikstofcyclus
beschreven.Ten opzichte van het oorspronkelijke EUTROFi-model zijn enkele verbeteringen doorgevoerd. Met dit waterkwaliteitsmodel kan bijvootbeeld ookde algengroei worden
berekend onder invloed van licht, temperatuur
en voedingsstoffenconcentratie. De resultaten
zijn vooralgeanalyseerd op het verloop van de
concentratie van totaal-fosfaat, totaal-stikstof
en chlorofyl. Aangezien op het stedelijk water
geen overstorten lozen isgeen aanvullende
berekening gemaakt vooreen korte periode na
een overstortgebeurtenis. In een dergelijk geval
wordt een hoeveelheid BZVgeloosd en is het
interessant om na tegaan hoe het verloop is
van de zuurstofconcentratie.

Resultaten geohydrologisch
onderzoek
Afbeelding z laat de verandering van de
gemiddeld laagstegrondwaterstanden in de
eindsituatie zien.Deverlagingen zijn onder
andere te verklaren uit deplaatselijk verlaagde
streefpeilen binnen het stedelijk gebied gekoppeld aan de verminderde wateraanvoer. Tevens
levert de toename van de verharding een
bijdrage aan de verlaging van de grondwaterstand. Ten westen van de Houtense Wetering
treden voornamelijk verhogingen van de
freatische grondwaterstanden op.Deverhogingen worden veroorzaakt door het ophogen
van het maaiveld en de hieraan gekoppelde
drooglegging. De verlagingen buiten de
VTNEX-locatiezijn veelal minder dan vijfcm
waardoor nagenoeggeen schade voor de landbouw opzal treden.

Resultaten DUFLOW-berekeningen

Op dezelfde manier isook inzicht verkregen in de verandering van de grondwaterstanden in het eerste watervoerend pakket.

programma SIMGROzijn kwaliteitsberekeningen uitgevoerd. De resultaten van de
kwaliteitsberekeningen laten zien dat binnen
het plangebied een kwalitatiefgoed watersysteem kan worden ontwikkeld. De gemiddelde concentraties in dezomer voor totaalfosfaat, totaal-stikstof en chlorofyl blijven
beneden de MTR-waarden zoals vermeld in de
VierdeNota waterhuishouding. Aan de
uitkomsten moet echter geen absolute waarde
worden toegekend. Het geeft in ieder geval een
indicatie van de kwaliteit van het oppervlaktewater. Deuiteindelijke waterkwaliteit is
echter van veelmeer factoren afhankelijk.
Denk bijvoorbeeld aan het beheer en onderhoud,de schaal waarop infiltratievoorzieningen zullen worden toegepast, de werking van
deze voorzieningen, het gedrag van de burger
en de mate waarin voedingsstoffen in het
water komen door bijvoorbeeld bomen langs
het water.

Vervolg
Naast dit modelonderzoek zijn diverse
andere onderzoeken uitgevoerd. Er is onder
meer een ontwerp gemaakt van de aanpassingen die noodzakelijk zijn in de regionale
waterhuishouding. Daarnaast isondet meer
het zuiveringsfilter langs de westzijde van de
VTNEX-locatie ontworpen en iseen onderzoek
uitgevoerd naar de te verwachten waterkwaliteit in de recreatiepias in verband met de
aanwezigheid van een spronglaag.
Op dit moment vindt uitwerking van
deelplannen plaats tot besteksniveau. De
resultaten van het onderzoek dienen als basis
voor de vergunningverlening door het Hoogheemraadschap DeStichtse Rijnlanden en de
provincie Utrecht. Deresultaten van het
onderzoek zullen tevens worden gebruikt voor
de voorbereiding van het peilbesluit. Met dit
onderzoek is voor de betrokken partijen het
kader gegeven waarbinnen verdere uitwerking
plaatsvindt. «

Na controle van de waterbalans in
DUFLOWop basis van de resultaten met het
LITERATUUR

Tabel i:

Grontmij (19515), 'Structuurmodel VINEX-locatie Houten,

Verandering waterbalans ter plaatse van recreatiepias.

verkenning waterhuishouding, riolering en aspecten bouw-

800

rijp maken'.

S huidige situatie
Dlsituatie na aanleg recreatiepias

600

F
E

400

c

200

•o
0)
-C
oj
0)

>

Grontmij {1996), 'Effecten afkoppeling en infiltratie VINEXlocatie Houten'.
Gronimij \t99y), 'Aanpassing regionale waterhuishouding
VINEX-locatie Houten'.
Grontmij U998), 'Watersysteem VINEX-locatie Houten,

n

(geo)hydrologische systeembeschrijving en modelonder-VOO

zoek'.

ci>

o
.c

Winaitd Staring Centrum Wageningen (15*98), 'Software docu-

-400

mentation for SIMGRO V3.0. Regional water manage-

-600

ment simulator'.
-800

Ministerie van Verkeer en Waterstaat [1998],'Vierde Nota

neerslag

16

H20

verdamping

wegzijging

onttrekkingvoor
VINEX

overige

waterhuishouding, Rcgeringsbeslissing'.

