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Verslagz6ebijeenkomstContactgroep
StedelijkeHydrologie
Openingen mededelingen
Degastheer HenriVergouwen heetdeaanwezigenhartelijk welkomengeeft hetwoord
^ n devoorzitter,FransvandeVen. Deze
opentdebijeenkomst, waarbij eeniederde
gelegenheid krijgt zichteintroduceren.
Vandesecretaris
Afgelopenjanuari isdoordeContactgroepStedelijke Hydrologie(CSH)een
reactieopgesteld opdeVierdeNota
Waterhuishouding enverstuurd naar het
inspraakpunt van het ministerievan
VerkeerenWaterstaat.Bijhet inspraakpunt zijn intotaal 88 schriftelijke reactiesbinnengekomen.Alsonderdeelvan
deregeringsbeslissingoverdeVierde
NotaWaterhuishouding zalookeen
Nota vanAntwoord verschijnen, waarin
inhoudelijk commentaar opdereacties
gegeven zalworden.
Hetaantal leden vandeCSHisgestaag
gegroeid totcirca85.TonBeenenvraagt
ofhijeenledenlijst kanontvangen.Deze
zalaan hetverslagworden toegevoegd.
RlONED
'on BeenendeeltnamensdeStichting
"JONEDhetvolgendemee:
Devoorlichtingsset 'VeiligWerken met
Asbestcementbuizen' isgereed.Tevensis
eenvoorlichtingsvideo beschikbaar.
Hetbeproevingsprotocol voorhet beoordelenvanhet functioneren vanIBA's is
klaar.Ditbetekentdat keuringvanIBA's
mogelijkis.
Onderzoeksprojecten voordekomende
tijd waarinRIONEDbetrokken is,zijn:
nietingvandewerkingvaneenV.I.S.rioolin Delft,
hetmeten van afstromingspercentages
vanverschillendetypen (on-)verhard
oppervlak.Hetlopendeonderzoek in
Stolwijk,gemeenteVlist,doet vermoeden
datdegemiddelde afvloeiingscoëfficient
indepraktijk kleiner isdanoverhet
algemeenaangenomen wordt,
hetafronden vanhetonderzoekaande
infiltratievoorziening indewijk Geren in
Zwolle.
DeLeidraad Rioleringzalookopcd-rom
verschijnen. IndeLeidraadzullenextra
modulesover'water indestad', 'infiltratie'en'Real-Time-Control'opgenomen
worden.
OpdeAquatechzaleen gezamenlijk
paviljoen komen vanalle waterinstanties
(RIONED,STOWA, NVAetc.).
° 0rmeerinformatie:sttchriryRIONED,telefoon

NVA

NamensdeNVAdeeltFransvandeVenhet
volgendemee:
Voordezomerzaleenexcursienaarde
wijkStadshagen inZwollegeorganiseerd
wordenomdeaanlegvan infiltratievoorzieningen bij tewonen.
Dedatum isnognietbekend.
Bijprogrammagroep2zalkomendjaar
met namehetthema 'Grijs waterof
B-water'centraalstaan.
Internationaal
Van30augustus t/m 3 september1999
zalinSydney(Australie)de8eInternationalConference onUrban Stormwater
Drainagewordengehouden.
Meerinformatie bijdr.JamesBallvande
UNSWWaterResearchLaboratory.Fax: 00-61199494 188, Emai!:J.Ball@UNSW.edu.au
Van19t/m 30juli 1999wordt doorde
IAHSendeIUGGinBirmingham(GrootBrittannie)eenconferentie gehouden
metalsthema:ImpactsofUrban Growth
onSurfaceWaterandGroundWater
Quality.
Meerinformatie:00-44-181 3611726.
Verslat)z$e. bijeenkomstop 30oktober1997
Hetverslagvande25ebijeenkomst wordt
doordevergaderinggoedgekeurd envastgesteld.
Werkgroep Riolering
Hetafgelopen halfjaar zijn indewerkgroep
Rioleringtweethema's behandeld:Heteerste
thema stond in het tekenvandeverspreide
afvalwaterlozingen. TonBeenenvanStichtingRionedheeft eeninleidinggegeven
waarin isingegaan opdestand vanzaken.De
inleidingisafgesloten metdevraagwelke
aanbevelingen gedaankunnen wordenvoor
deactualisatievanmoduleA1200vandeLeidraadRiolering.Aandehand vandeervaringenvandediverseaanwezigen wordtgeconcludeerddatdeaandacht vooraldient uit te
gaan naardecertificatie vanIBA'senhet bijbehorende handhavingsbeleid.
Tevensdient aandacht tewordengeschonken
aandemeestvoorkomende misverstanden.
Het tweedethema betrofdeaanpakvan
riooloverstorten. Hierbij isingegaanophet
rapport vandeparlementaire werkgroep,de
commissieMeijer 'Eenstelselmatigprobleem;AanpakRiooloverstorten'. Belangrijksteconclusievandediscussieisdat gestreefd
moetworden naareenstandaard informatie
formaat omdegegevensoverdeoverstorten
vasttekunnen leggen.

Derolvanhetwaterschap inhetstedelijk
waterbeheer
doorir.A.K.vanBaaren, Hoogheemraadschap
vanRijnland
HetHoogheemraadschap vanRijnland is
bezigmetdeontwikkelingvanhetTweede
Waterbeheersplan 2000-2003. Hetwaterbeheersplan bestaat uiteenstrategisch deelen
perwaterkwantiteitsbeheerder eenoperationeeldeel.Stadswater isin hetWaterbeheersplaneen speerpunt.
Hiervoor wordt binnen het Hoogheemraadschapopdit moment beleid ontwikkeld.
Hetstreefbeeld voorstadswater isindeeerste
plaatsafhankelijk vandefunctie vanhet
water.Verdergeldtdat hetwaterbiologisch
gezonddient tezijn. Dit betekent:
helder water,
diversiteit inwater-enoeverplanten,
goede zuurstofhuishouding,
bacteriologisch gezond,
afwezigheid vanstank, vissterfte,
drijflagen vanalgenenkroos.
Hetbeleid ten aanzienvanstadswateris
vastgelegd invieritems,teweten:
a.Planvorming
HetHoogheemraadschapzietwateralseen
mede-ordenend element inde ruimtelijke
ordening.Omditookdaadwerkelijk gestalte
tegeven,isheteenvoorwaardeomreedsin
eenvroegstadium inhet planningsproces
betrokken teworden.Dehuidigeervaring
leertdatbetrokkenheid bijhetbestemmingsplan viaartikel 10vandeWetopde
Ruimtelijke Ordeningenhetbesluitopde
Ruimtelijke Ordeningvaaktelaat isomde
doelen nogtekunnen realiseren.
HetHoogheemraadschap streeft erdaarom
naar indetoekomst meervroegtijdig teoverleggenensamen tewerken.Tevensishet
strevenomin toekomstige bestemmingsplannen eenwaterparagraafoptenemen.
Mogelijk kanookhetstedelijk waterplan,als
ruimtelijke uitwerking vandevisievande
watersector,indetoekomst uitkomst bieden.
b.OppervIaktewater
HetHoogheemraadschap huldigt het standpunt dat hetwaterschapdebeheerdervan
water inhetstedelijk gebieddient tezijn.In
eersteinstantie ishetstrevenalhet primaire
boezemwater inbeheertekrijgen. Tercompensatievoordeovernamevandeonderhoudsplicht,stelt het Hoogheemraadschap
voordatdegemeenteéénofmeerbaggerdepotslevert.
Verder heeft hetHoogheemraadschapeen
aantal richtlijnen voorinrichting,beheeren
onderhoud opgesteld.Enkelevoorbeelden
hiervan zijn:
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eenmaximaleafvoer vanuit stedelijk
naar landelijk gebied van15
mi/min/100ha(= 2,5l/s/ha),
minimaal zesprocent vanhetoppervlak
indevormvanopenwater,
vandeoevers50 procent natuurvriendelijk ingericht;
- ontwerp-diepte vandewatergangen
minimaal 100cm(in zomersituaties
minimaal 50cm).
Vanuithetstrevennaareen duurzaam
watersysteem ishet Hoogheemraadschap
geenvoorstander van boezemcompartimentering,aangezien ditgeengarantie isvoor
eenbeterewaterkwaliteit.Tenaanzienvan
hetgrondwater ziethet Hoogheemraadschap
voorzichtzelfslechtseenstimulerende rol
weggelegd.
c. Waterketen
Indewaterketen isderolvanhet waterschap
met namestimulerend. Hierbij behoeft stimulering nietaltijd viafinanciële middelen
plaatstevinden.Belangrijke aandachtspuntenhierbij zijn:
hetstreven naareengelijkmatige belastingvandeRWZI. Hiertoewordtookeen
onderzoek naar heteffect vanwaterbesparingophetrendement vandeRWZI
uitgevoerd.
- duurzaam bouwen.Het waterschap sluit
zichhierbij aanbij hetpakketvanvaste
envariabeleelementen uit het pakket
duurzaam bouwen.
- drinkwaterbesparing, zoalsviaspaarknoppen en-koppen,hergebruikvan
regenwateren grijswatercircuits.
d.Samenwerking
Samenwerking ismet namevanbelangbij
nieuwbouwprojecten enstadsrenovaties.Het
uitdragen vanhet beleid vanhet Hoogheemraadschapdient hierbij eencontinu proceste
zijn.Aandachtspunten inhetproceszijn:
hetafstemmen vanambities enhet
opstellen vaneenprogramma vaneisen,
hetafstemmen enonderkennen van
belangen,
hetafstemmen vanbeleidvandewaterbeheerdersonderling,
het toezienopdeuitvoering.
Conclusie
Concluderend kangesteld wordendat het
beleidgericht isopverminderingvan
water(gebruik) indewaterketen en vermeerderingvanwater(berging) inhetwatersysteem.Hetbelangrijkste instrument hiervoor
issamenwerking.
Voormeerinformatieoverderolvan hetwaterschapinhetstedelijkwaterbeheerkuntucontact
opnemenmetAnjavan Baaren,telefoon(071)
5168z68.
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Communicatie bijhetafkoppelen vanverhardoppervlak
doorir.F.J.P.vanSwol,DienstStadswerken
GemeenteEindhoven
DegemeenteEindhoven dient tot hetjaar
2007voor230miljoen gulden aan randvoorzieningen tebouwenomaandebasisinspanningtekunnen voldoen.Ditbedragzalnog
hogerworden,omdatdegemeentevervolgensnogaanvullendemaatregelen moet
nemenomdatalleoverstorten indegemeentelozenophetecologisch belangrijke riviertje deDommel.Opbasisvandeze informatie
heeft degemeenteonderzochtofalternatieve
maatregelen mogelijk zijn. Uitéénvande
onderzoeken bleekdat het indegemeente
praktisch haalbaar isomten minste25 procentvanhetverhard oppervlakaftekoppelen.
Omdit terealiseren ismedemetbehulpvan
Europesesubsidiehet project 'DeBlauwe
Transformatie' opgestart.Deoorspronkelijke
opzetvan hetproject wastechnisch gericht.
Omdat echterdejuistewijzevancommunicerenlastiger bleekdan het realiserenvan
eentechnisch haalbareoplossing,isvervolgensdenadrukgelegdopdecommunicatie
bijafkoppelen. Hetproject dient nu omervaringoptedoen metdeverschillendeprocessenmetbetrokkenenenom hetdraagvlaken
debetrokkenheid onder bewonersen betrokken instanties tevergroten. Uiteindelijk
dient hetproject teresulteren ineen handboek.
Dewijzevancommuniceren wordt indeeersteinstantiebepaalddoordebetrokkenen.
Daarnaastspelendeaanleiding tot afkoppelen,deplanmatigeentechnische randvoorwaarden,hetbudget endebeschikbarecapaciteit,deschaalgrootteenhet moment waaropje in hetprocesbetrokken wotdteen
belangrijke rol.
Opbasisvandezefactoren zijn viermogelijkecommunicatiemethodes onderscheiden,
waarbij hetonderscheid met namewordt
bepaalddoordeschaalgroottevanhetproject.Demethodeszijn vooralgerichtopde
wijzevancommuniceren met bewoners. De
viercommunicatiemethodes zijn:
informeren. Dezewijzevancommunicerenwordtgebruikt in woonstraten,
waarbij deprojecten gerichtzijn ophet
verbeteren vandewoonomgeving,het
herstraten vandeverhardingen rioolvervanging.
medewerkingleveren.Dezecommunicatiemethode wordt toegepast in buurtstraten.Tenopzichtevan woonstraten
spelen hierookaspectenals reconstructie
enopenbaar vervoer.
- oplossingbijsturen. Demethode waarbij
bewonerseenbelangrijke inbrenghebben indeuiteindelijkeoplossing wordt

toegepast bij particuliere ontwikkeling
vanenigeomvang.Hetgaathierom
inbreidingsplannen enrenovatiesdoor
woningbouwverenigingen, projecten
waarbijoverhetalgemeen het verharde
oppervlakaanzienlijk toeneemt.
(mede)initiéren.Bijdezecommunicatiemethodewordendebewonershetmeest
inhet ptocesbetrokken.Demethode
wordt toegepast ophet niveau van wijkenofstadsdelen waarbij bijvoorbeeld
herinrichtingen opwijkniveau plaatsvindenofsprakeisvanalgemeenvoorkomendegrondwateroverlast.
Omhetafkoppelen inEindhoven testimulereniseensubsidieregeling indemaak,waarbijdedeelnemende bewonereenbedragper
m1 afgekoppeld oppervlakontvangt.Deverwachting isdat het bedragindeordevan
11 gulden pervierkante meterzalliggen.
Voormeerinformatieoverhetcommunicerenbijhetajkoppelenvanverhardoppervlakin
de.gemeenteEindhovenkuntucontactopnemen
metFrankvanSwol,tele/oon(040)23861 26.
Afkoppelen in debestaande stad, over
T=io buien en m u ^ e n
dooring. R. Bosselaar,DienstStadswerken
.gemeenteDordrecht
Dordrecht iseenstadvan 120.000inwoners
en48.000woningen.Vandestad is84procent
voorzienvaneengemengd rioolstelsel.De
wenstot afkoppelen komt voortuit hetmoetenvoldoenaandebasisinspanning.
Vandehiervoor terealiserenzevenbergbezinkvoorzieningen wordenertweegerealiseerdenzijn deoverigevijfvoorlopig inde
wachtkamer gezet.Hetstteven isdoorbronmaatregelen alshetafkoppelen vanverhard
oppervlakzeoverbodigtemaken.Demogelijkheden vanhetafkoppelen vanverhard
oppervlakwordenvooreengrootdeelechter
beperktdoordehogegrondwaterstand van
80tot90cmbeneden het maaiveld.
Omteonderzoekenofafkoppelen vanverhardoppervlakeenhaalbaremaatregel isin
degemeenteDordrecht,zijn eenaantal
proefprojecten opgezet.Dezeprojecten worden begeleiddooreenprojectteam, waarin
naastdegemeenteookdewaterkwantiteitsenkwaliteitsbeheerder, deTUinDelft enhet
adviesbureau vandegemeente vertegenwoordigd zijn.
Deproefprojecten liggen ineenwijk uitde
jaren zeventig,waar tevensproblemen zijn
doorsterkfluctuerende grondwaterstanden.
Omdezuiverende werkingteonderzoeken
vaneenfilterende bodemlaagbij het infiltre
renvanregenwater, isonderscheid gemaakt
ineenpercolatievoorziening eneen infiltratievoorziening.Vanuit beheersoogpunt is
gekozen voorcentrale voorzieningen inde
openbareruimte.Devoorzieningen zijn
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opgebouwd uit NIDAPLAST-blokken en

Rondvraag

Riolering

Atlantic D'rain tanks.

Door Frans van de Ven wordt gevraagd of het

- basisopleiding Riolering; 32dagdelen; start-

Ineetste instantie wotdt alleen het wegop-

wenselijk isde terminologie over infiltratie

Petvlakafgekoppeld, waar mogelijk worden

en infiltratievoorzieningen te standaardise-

datum september 1998
- Juridische aspecten bij inzameling, trans-

ookde voorzijden van de woningen afgekop-

ren. Over het algemeen wordt dit echter

port en behandeling van afvalwater; 15dag-

peld. Het coaten van zinken dakgoten wordt

(nog) niet alseen probleem ervaren.

delen; startdatum september 1998

hierbij betaald door degemeente. Ter stimulering ontvangen de betrokken bewoners van
degemeente een regenton voor de achterzijdevan de woning.
Een uitgebreid meetprogramma vormt een

- TEWOR+;2 dagdelen; startdatum oktober
Volgendebijeenkomst
De volgende bijeenkomst zal worden gehouden op donderdag 29oktober bij Adviesbureau Arcadis in Arnhem.

onderdeel van het project. De meetperiode

Overiij cursusaanbod
- Stekkerdoos water; 4dagdelen; startdatum
6oktober 1998

bedraagt vierjaar, waarvan het eerstejaar

Informatie

w

ordt benut om het functioneren van de

Voor meer informatie over de Contactgroep

oorziening te controleren. Deoverige jaren

Stedelijke Hydrologie kunt u contact opne-

v

1998

- Toegepaste statistiek voor waterlaboratoria;
6 dagdelen; startdatum 7september 1998

zullen met name gericht zijn opde analyse

men met Erwin Rebergen, TauwMabeg civiel

Voormeerinformatie zieinternet:

v

en bouw bv.Postbus 3015,3502GA Utrecht,

http://www.waterland,net/wateropleidimjenof

telefoon (030)2824812.

bel:(030)2984784.

an de processen diezich in de voorziening

zullen afspelen. Op basis van de meetresultate

n kan vervolgens het beheer van de voor-

zieningen geoptimaliseerd worden.
Eenprobleem bij de uitvoering van het project vormde decommunicatie met de bewoners. Doordat voor het project Europese subs

'die isaangevraagd, kwam het project al snel

'n depubliciteit. Degemeente was hierdoor

rr« Ä

stichtin9
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Wateropleidingen

BasisopleidingRiolering (vernieuwd)
doelgroep:

Startdata van enkeleopleidingen en
cwsusussen in het cursusjaar 1998-1999

gedwongen een informatieavond voor bewoners te beleggen, voordat de herinrichtings-

Watersystemen

plannen voor de wijk bekend waren. Het

- Integraal waterbeheer (integratie van

medewerkers riolering (planning, ontwerp, aanleg, onderhoud, vergunningen)

niveau:

hbo

data:

30avonden en 1 excursiedag in
de periode september 1998-mei

gevolgwas dat de avond een zeer vakinhou-

waterkwantiteit en waterkwaliteit); 18dag-

1999vanaf week 36

delijk karakter kreeg en de reeds ontstane

delen; startdatum 7oktober 1998

Den Haag (dinsdag van 19.00-

Weerstand niet weggenomen kon worden.
v

ervolgens is klankbordgroep van omwonen-

den samengesteld, dieeen enqulte hebben
ült

gezet in de wijk. Uit deenqulte bleek veel

Kritiek op het plan.Alsgevolg van de kritiek
Wordtde infiltratievoorziening in de Kinke'enburg niet gerealiseerd. Erwordt nu
gezocht naar een alternatieve locatie voor het
oeproeven van het infiltratieconcept.
Ue
c

gemeente heeft uit het verloop van het

°mmuncatieprocesgeconcludeerd dat in de

bekomst twee communicatiemethodes
m

°gelijkzijn:

- Integraal waterbeheer en onderhoud;

zelfstudie:

1998

deelnemers: 20per locatie

- Stedelijke waterplannen; 8dagdelen; start- Ruimtelijke ordening en waterbeheer;
4dagdelen; startdatum 13oktober 1998
t u m 2oktober 1998
- Meetprogramma's voor het watersysteem;
12dagdelen; startdatumjanuari 1999

e

- basisopleiding Drinkwaterproductie;

'nrichting van de woonomgeving. Daarbij

" na deze inspraakavond een aparte avond

54dagdelen; startdatum 1 septembet 1998
en kwaliteitszorg; 24dagdelen; startdatum
oktober 1998
- functieopleiding Projectmatig werken bij
de totstandkoming van productie-installaties; 30dagdelen; startdatum oktober 1998

'ngen. Nu de plannen op korte termijn

Distributie van drinkwater

°rden uitgevoerd, wordt in de wijk door

- basisopleiding Drinkwaterdistributie;

n^'ddel van inloopdagen extra informatie
e

8 geven over het afkoppelen van daken en
et

sansluiten van particulier terrein op

°Penbare drainage.
Voormeerinformatie overde ajkoppelproJ ect en in Dordrecht kunt ucontact opnemen met

per module)
1 bene:

de opleiding wordt afgesloten
met een examen

Inhoud
- beleid en bestuur (wetgeving, beleid, rioleringszorg, planstructuur en integraal
- ontwerp (rioolsystemen en rioolstelsels,
vloeistofmechanica, grondslagen en normen, materialen en sterkteleer, ontwerpen
en berekenen, leidraadmodule
B2000/C2100);

- beheer (rioolgegevensbeheer, reparatie- en
renovatietechnieken, inspectie, kosten);
- uitbesteden (managen van projecten, aanbesteden, begeleiden en beoordelen van uitbesteed werk).

elegdover degeplande percolatievoorzien

f3.350,- (losse modulen f1.250,-

waterbeheer);

Debewoners pas betrekken als een com-

^'er hebben de bewoners inspraak gehad bij

5uur per week

- Ecologisch beekherstel; 6dagdelen; startda-

Winning enproductie van drinkwater

percolatievoorziening in de naburige

pnjs:

datum oktober 1998

van bewoners in het project.

ouurt 'Luchtenburg' wordt wel gerealiseerd,

(maandag van 19.00- 21.30 uur)

heer; 6dagdelen; startdatum 8 september

- functieopleiding Procesvoering productie
Ue

van 18.45- 2 1 1 5 u u r ) . Zwolle

- Interactieve planvorming voor waterbe-

Vanafhet begin streven naar participatie

pleet plan gepresenteerd kan worden.

21.30uur),Den Bosch (maandag

12dagdelen; startdatum maart 1999

53dagdelen; startdatum 1 september 1998
- Schoonmaken van waterleidingnetten; 4

Voormeerinformatie: Wateropleidin^en,Wilma
Nap, telefoon (030)zpS4792 Internet:
http://www.waterland.net/wateropleidimjen/

dagdelen; startdatum 12november 1998
- Opstellen van spuiplannen voor drinkwaterleidingen; 6dagdelen; startdatum
15 oktober 1998

ändert Bosselaar. telefoon (078)6& 6606.
HiO
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