M E D E D E L I N G E N

Verslagvande25cbijeenkomstvan
deContactgroepStedelijkeHydrologie
(CSU),gehoudenop^ooktober1997
bijIngenieursbureauOranjewoud,
districtZuid teOosterhout
1. Mededelingen
RIONED
DeheerBeenendeeltnamensdeStichting
RIONEDhet volgendemede:
op22januari 1998zalinWoerdeneen
nieuwe reeksPRIONEDcursussen
starten;
op 1 december 1997 isvoordederdemaal
bij RIONEDdeworkshop 'Afkoppelen,
voorualgesneden koek?'gehouden;
op 18en 19 februari 1998zullen inde
RAIde 1ieRIONEDVakdagenplaatsvinden.Hierbij zal 18 februari meer
technisch en 19februari meer bestuurlijkgerichtzijn.Tevenszaltijdens deze
dagendetweedeRIOOLTECHworden
gehouden.
NVA
Namens programmagroep 2 vandeNVA
deelt FransvandeVenmee,dat in het
programma vanvolgendjaardethema's
'Grijs waterofB-water'en'IBA's'centraal
zullenstaan.Tevenszalweereenexcursie
rondafkoppeltechnieken wordengeorganiseerd.
Internationaal
Van21 tot 24september 1998zalinLonden
deVierdeInternationaleConferentieover
'Developments inUrban DrainageModelling'wordengehouden. Deze conferentie
wordtgeorganiseerd door het Imperial
CollegeofScience,Technology&Medicine
enwordtonder andereondersteund doorde
IAWQendeLAHR. InlichtingenbijD. Butler,
telefoon00-44-1715946099.
z.Verslag24ebijeenkomstd.d.19april1997
Hetverslagvande24ebijeenkomst wordt
doordevergaderinggoedgekeurd envastgesteld.
3.WerkgroepRiolering
Hetafgelopen halfjaar isdewerkgroep
Rioleringeenmaal bijelkaargeweestenwel
op 16september 1997. Tijdens de bijeenkomst isaandachtgeschonken aan twee
thema's.
In heteerstethema stond devraag'Wat
kanjemetjedakwater?'centraal.Hierbij is
doordeheerVanderWoudevanWAVIN
ingegaan opdemogelijkheden vande infiltratiekolk,desmart-drain ofwel scheidingsputeneen infiltratiesysteem bestaande uit
een bladvang indestandpijp,eenonder}o

H20

l-1998

grondsezandvangeneen met vliesdoek
omwikkelde ribbelbuis.Ookisaandacht
geschonken aanhet'Azura'-systeem,een
ondergrondse tank van2 m' voorhetopvangenvandakwaterom hetalshuishoudwatcr
tegebruiken.
Het tweedethema betrofdejuridische
aspecten vanafkoppelen en infiltreren.
Hierbij zijn devolgendevragenaandeorde
geweest:
Kandeburger vandegemeenteeisen
datdegemeentealtijd zijn hemelwater
moet inzamelen?;
Kandegemeentedeburger verplichten
regenwater te infiltreren?
Geconcludeerd kan wordendatjuridische
problemen vooralvoortkomen uitdedefinitievanhetafvalwater indeWetMilieubeheer.Hetinitiatieftotaanpassing vande
definitie ligt bij het ministerievanVROM.
4.WerkgroepGrondwater
Het laatste halfjaar isdewerkgroepGrondwaterbijeen geweestop21 meien6oktober
1997.Tijdens delaatstevandeze bijeenkomsten isonder andereeen reactieopgesteldop
het regeringsvoornemenvandeVierdeNota
Waterhuishouding.
5.Proe/projectinfiltratie Geren-Noorddoor
drs.S.P.deJong,TauwWaterbv
Vannovember 1993 totjuni 1997isdoor
TauwWater inopdracht vandegemeente
Zwollegemeten aande infiltratievoorziening indewijkGeren-Noord. Indezewijk
ligteengescheiden rioolstelsel,waarvan in
éénstraat 52 woningen zijn afgekoppeld
enzijn aangesloten opeen infiltratievoorziening.Devoorzieningbestaat uiteen
grindkoffer omgevendooreen filterdoek,
waarin indelengterichting tweedrains
gelegdzijn.Devoorziening ligt inhetwegcunet onder het fietspad. Voordedimensioneringvandevoorzieningzijn viermethodesgebruikt, waarbij uiteindelijk demethodedieresulteerdeindekleinste voorziening
isaangehouden. Demaatgevendeneerslagbelastinghadeenherhalingstijd vaneensin
detweejaar,terwijl indevoorzieningeen
overstort aangebracht isvoorhet verwerken
vanzwaardere belastingen.
Het meet-en bemonsteringsprogramma
waszowelgericht ophet hydraulischals
het milieutechnisch functioneren. Het
hydraulisch onderdeel bestond uit eenvooronderzoek,eenbeheerfaseeneen afrondend
onderzoek.In het vooronderzoekzijnde
grondwaterstand, debodemopbouw ende
doorlatendheid vandebodem bepaald.Inde
beheerfase isdeinloopgemeten door middel
van neerslagmeting.Tevenszijn degrondwaterstanden (tweewekelijks) endewater-

standen indeinfiltratievoorzicning (continu)gemeten.Inhetafrondend onderzoekis
dedoorlatendheid vandevoorziening
bepaald.
Watbetreft het hydraulisch functioneren
valtopdatdevoorzieninggedurendede
meetperiodegeenenkelekeervolledig
gevuld isgeweest.Demaximalevullingsgraad bedroeg68%. Deledigingstijd van
devoorziening bedroeggemiddeld 3,5dag,
demaximalegrondwaterstandstijging als
gevolgvandeinfiltratie indedirecteomgevingvandevoorziening was8cm.
Ookhet milieutechnische onderzoek
bestond uiteenvooronderzoek,een beheerfaseeneenafrondende fase.In hetvooronderzoekzijn degrondwaterkwaliteit,
debodemkwaliteit endekwaliteit van het
aggregaat indevoorziening bepaald.
Vervolgenszijn indebeheerfase dekwaliteit
vandeneerslag(viermaalperjaar),de
waterkwaliteit indevoorziening(viermaal
perjaar)enhetconcentratieverloop inde
voorziening(tweemaal)bemonsterd.Inhet
afrondende onderzoek isopnieuw hetconcentratieverloop indevoorziening bepaald.
Uit het milieutechnische onderzoekvaltop
dat nademeetperiodedirectonderdevoorzieningnogvoorgeenenkeleparameterde
streefwaarde wordt overschreden.Welzijn
deconcentratiesvanparametersalschroom,
nikkelenzinkmeteenfactor 2 tot 10 toegenomen.UitzonderingvormendePAK's,
waarvandeconcentratiedirectonderde
voorzieningzelfs lagerisdandeconcentratie
inhetafstromende regenwater.
Waarschijnlijk blijft eendeelvanPAK'sal
achter in hetrioolstelselofophet oppervlak.
Het milieutechnisch onderzoek toont tevens
aandatzoweldekwaliteit vanhetafstromendregenwater alsdekwaliteit van het
grondwater sterk variëren.Mogelijk speelt
bij hetgrondwater despreiding inde
(natuurlijke) achtergrondconcentratie een
grotere roldan detoevoeging van het infiltratiewater.Deinfiltratievoorzicning heeft
namelijk weiniginvloedopdekwaliteitvan
het grondwater.
Voormeerinformatieoverhetproefproject infilrrarieGeren-Noordkuntucontactopnemenmetde
heerBasdeJong,telefoon(0570)699299.
6. WaterplanDenHaagdoor
ir.H.H.C.Vergouwen,DienstStadsbeheer
DenHaag
AlsuitwerkingvandeDerdeNotaWaterhuishoudingen het provincialewaterhuishoudingsplan Zuid-Holland heeft de
gemeenteDenHaaginaugustus 1996ervoor
gekozen om naast het Rioleringsplan ook
eenintegraal Waterplan optestellen.Inhet
plan wordt hetgemeentelijke beleidvoor
hetwater-en rioolbeheer,grondwater en
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waternatuur uitgewerkt voordekomende
15jaar.Geletopdebeheersbaarheid van
het proces,deomvangvandata ende bijbehorendeverwerkingiservoorgekozenom
drinkwater, hetdieperegrondwater ende
rwzibuiten beschouwing telaten.Naasthet
beleidsplan worden operationele plannen
opgesteld vooreen periodevan vijfjaar. Aan
hetWatcrplan wordendezelfdeeisengesteld
alsaan het Riolcringsplan.
HetWatcrplan wordtopgesteld samen met
het Hoogheemraadschap van Delfland en
het ingenieursbureau Witteveen+Bosenin
overlegmetdeomringendegemeenten. Het
planzalalsbouwsteengaan fungeren voor
hetwaterbeheersplan vanhet Hoogheemraadschap.Opdit moment bevindt het
beleidsplan zich indeeindfase, indezomer
van 1998 zal hetvastgesteld worden.In het
planningsproces wordtgebruikgemaaktvan
bestaandeoverlcggroeperingen,zoalshet
gemeentelijke platform stadsecologie,
deLokaleAgenda 21 endemilieuadviescommissie.Detebenaderen doelgroepen,de
tebereiken doelstellingen,deuit tedragen
boodschapendein teschakelen media zijn
vastgelegd ineen communicatieplan.
Degemeente DenHaagbestaat vanwest
naaroost uit eenaantalduingebieden,een
boezemgebied endiversepoldergebieden.
Hierbij ishet oppervlaktewatersysteem
dominant doordegrote invloedophet
ondiepegrondwater. Inde poldergebieden
'sveelkwelaanwezigvanwege waterinfiltratie indeduinen.In hetbeleidsplan isde
gemeenteopbasisvaneen systeemanalyse
ingedeeld indiversedeelgebieden.
Vervolgenszijn drieambitieniveaus vastgesteld,welkepergebiedzijn toegekend.Per
ambitieniveau zijn maatregelen vastgesteld,
waarvandoor middel vanmodellende effectenopdeecologischekwaliteitzijn onderzocht.Alsstuurparameters zijn de nutriëntenfosfaat en nitraatgebruikt.Zowel bij
hethoogheemraadschap alsbijdegemeente
w
asonvoldoende informatie beschikbaar
omanderestuurparameters tehanteren.
Ue

maatregelen betreffen scenario's waarin
maatregelen alshetbaggeren vanwatergangen, het wel/niet inlaten van boezemwater,deaanlegvan natuurvriendelijke
oevers,hetafkoppelen vanverhard oppervlakendeaanlegvanhelofyten worden
gecombineerd.Alsuitgangssituatie geldt
merbijdatdebasisinspanning voorderiolering in 2000zalzijn gerealiseerd endatde
kwaliteit van het boezemwater gelijk isaan
dekwaliteit in 1996. Omdekwaliteitvan
hetboezemwater tebepalen,hebben in1996
diversemetingen plaatsgevonden.

Opbasisvandetotnu toeopgedaneervaringen wordt,geziendecomplexiteit van het
proces,aanbevolen dedoelstelling vanhet
Waterplan duidelijk en haalbaar tekiezen.
Tevensishetvanbelangomtedenken in
kringlopen inplaatsvandisciplinesente
zorgen voorgoedecommunicatieeneen
evenwichtigesamenstellingvandeprojectgroep.
MeerinformatieoverlietWaterplanDenHaa,g is
verkrijgbaarbijdeheerHenriVerbouwen,
telefoon(070)353 63 50.
7.Duurzaamstedelijkewaterbeheerin
Gelderlanddooring. G.P.Meijers,
ProvincieGelderland
Derolvandeprovincieals waterbeheerder
indestad blijft indehuidige situatie
beperkt totsituaties met(grote)grondwateronttrekkingen.Deafgelopen maanden heeft
deprovincieGelderland zichgebogenover
devraagwelkeroldeprovincieverderinhet
stedelijk waterbeheer kanvervullen. Hierbij
isdeinvloed vandestedelijke ontwikkeling
indewaterhuishouding alsinvalshoek
gekozen.
Destedelijke ontwikkeling kanworden uitgebeeld ineenaantal fases,tebeginnen bij
delocatiekeuzevanhetstedelijk knooppunt
endenieuwewoonwijk. Vervolgensvolgt
deinrichting vandenieuwewoonwijk met
eendoorkijk naar hetontwerpendebouw
vandewoningen.Delaatste fases zijn de
beheersfase endeeventuele renovatiefase.
Redenerend vanuit dezecyclusdient bepaald
tewordenhoeinelkefasemet het watersysteemomgegaan wordt.
Deafgelopen vijftien jaar isvoorelkwatersysteemeenlangetermijn-visie ontwikkeld,
dieisvastgelegddoor middelvantoegekendefuncties. Debijdefuncties behorende
aanpak isuitgewerkt viaeenmixvan instrumenten.Visieenaanpakzijn vastgelegd in
onderandererijksnota's alsdeVierdeNota
Waterhuishouding, provincialewaterhuishoudings-enmilieuplannen en plannen
vangemeenten enwaterschappen als'Water
Centraal'en'Bouwenopdraagvlak'.Indeze
plannen ontbreekt hetechter veelalnogaan
een(langetermijn) visieoverhoeomgegaan
moetworden metdediverseonderdelenvan
dewaterketen, hetdrinkwater,deriolering
endewaterzuivering.
DeprovincieGelderland ziet indit proces
vanduurzamestedelijkeontwikkelingvoor
deprovincieeenbelangrijke stimulerende
enondersteunende rol.Alseerstestapindit
procesisdaarom intern het Platform DuurzameStedelijke Ontwikkelingopgericht.

waarin eenspermaand overleg plaatsvindt.
Daarnaast isinhetkadervan stedelijk
waterbeheer eenaantal projecten gestart,
waarindesamenwerking tussendediverse
actoren binnen destedelijke ontwikkeling
versterkt wordtenervaringen kenniswordt
opgedaan.
Bijaldezeprojecten isdegemeentein principedespildiedediversepartijen aan tafel
vraagt.Hetwaterschap ishiervan inde
meestegevallendebelangrijkste partij,
gevolgd door hetwaterleidingbedrijf,de
provincie,hetenergiebedrijf, dewoningbouwcorporaties,debewonersendiverse
belangenvertegenwoordigers.
Voorbeelden vandezeprojecten zijn in
bestaand stedelijk gebied hetproject 'Blauwe
TornadoHoenderloo',diverse afkoppelprojecten inwoongebieden en het project
industrieterrein Ermelo.Voornieuwestedelijkegebieden kunnen projecten alsdewijk
KernheminEde,hetKAN-gebiedenOoy
genoemd worden.Ookvindt binnende
provincieonderzoek plaats naar het functioneren vanvijftien bestaande infiltratievoorzieningen.
Destimulerende rolvandeprovinciezou
kunnen liggenindeontwikkelingvan
diversehulpmiddelen en instrumenten,
zoalsbijvoorbeeld delocatiekeuzekaart
stedelijk gebied.Indetoekomst kandit
uitgebreid worden met hetverstrekkenvan
informatie overstimuleringsregelingen in
hetstedelijkgebiedenhetuitwisselenvan
kennisoverenontwikkelingen in vernieuwendwaterbeheer. Erwordtgewerktaan
eenbestuurlijk platform voortbouwendop
het bestaandeBestuurlijk OverlegRiolering
Gelderland(BORG).
Meerinformatieoverderolvandeprovincie bij
duurzaamstedelijkwaterbeheerinGelderlanden
overdediverselopendeprojectenisverkrijgbaarbij
deheerBertMeijers,telefoon [oz6)35988 13.
8. Rondvraag
Tijdens derondvraagwordt doorFransvan
deVendevraaggesteldofhetwenselijk is
namensdeContactgroepeen gezamenlijke
reactieoptestellenopdeVierdeNota
Waterhuishouding,zoalsookbijdeVisienotitie'Ruimtevoorwater'isgebeurd.
Voorgesteld wordteerst meteenaantal
geïnteresseerden ineenbijeenkomst een
conceptreactieoptestellen.Dezewordt
vervolgenstoegezonden aanalleleden,
zodateen iederdemogelijkheid heeft
hieroptereageren,waarnadereactienaar
het inspraakpunt gestuurd wordt.
DoordeheerVerhoevenvan Oranjewoud
wordtdevraaggesteldofhetniet wenselijk
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zouzijn deverantwoordelijkheid voor infiltratievoorzieningen volledigbijdegemeente
teleggen.Hiermeewordt hetcomplexeprobleem vanhet verkrijgen van betrokkenheid
vandeburger vermeden.Consequentieis
weldat infiltraticvoorzieningen altijd inde
openbare ruimteaangelegd moeten worden.
Dealgemene reactieopdezevraagisdat het
toch wenselijk isdatdegunstigste locatie
vaninfiltratievoorzieningen vangeval tot
geval bepaald wordt.
9.Volgende bijeenkomst
Devolgendebijeenkomst vandeContactgroepStedelijke Hydrologiezalworden
gehouden opwoensdag29 april 1998om
14.00uur bijdeDienstStadsbehcervande
gemeenteDenHaag,Spui70,teDenHaag.
Informatie
HeeftuinteresseindeelnameaandeContactgroep
StedelijkeHydrologieofheeftuvragenof
opmerkingen,neemtudancontactopmet
ir.E.W. Rebergen,Gronrmij,Postbuszo},
Ulo AEDeBilt,telefoon(030)6965668.
Metingangvan 1Jebruan 1998:
TauwMabegcivielenbouwbv, Postbus3015,
3502GAUtrecht,telefoon(030)zSz4824.

LASSAgaat internationaal
Op6februari 1998organiseert LASSA
(LAndelijkeStudiegroepStatistiek inde
Aardwetenschappen) insamenwerking met
MarevanMeirvennevandeVakgroep
Bodembeheer(UniversiteitGent)eenstudiemiddaginGent.Delezingen vangenaanop
vrijdag6februari om 10.30uurenvinden
plaatsin hetAuditorium vanhetgebouw
Eremology(naastparkeerplaats aanachterzijde faculteit), Faculteit Landbouwkundige
enToegepaste BiologischeWetenschappen,
UniversiteitGent,Coupure653,9000Gent,
België.
Hetprogramma bevatonder meer:
- Welkomstwoord doorMareVan
Meirvenne,lokaleorganisator
- OpeningdoorAlfred Stein,voorzitter
LASSA
- KrisNackaerts(KULeuven,Vakgroep
Geografie):'BerekeningvanFuzzy
viewsheds'
- PeterTroch(UGent,VakgroepBos-en
Waterbeheer):'Ruimtelijke infiltratie en
drainagepatronen in stroomgebieden
uit multitemporeleSARsatellietbeelden'
- WilliamdeGenst(VUBrussel,Centrum
voorCartografie enGIS):'Modellering
vanonzekerheid indeBelgische
BiologischeWaarderingskaart'
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DiederikJacques&JanVandcrborght
(KULeuven,Inst.Land-&Waterbeheer)
'Stochastischesimulaties omhet effect
van bodcmvariabilitcitopcontaminanten transport tebegroten'
MareVanMeirvenne(UGent,Vakgroep
Bodembeheer):'KarteringvandeprobabilitcitomdelokaleCdsaneringsdrempel te overschrijden'
Slotwoord doorAlfred Stein,voorzitter
LASSA
Voorverdereinlichtingenkuntuterechtbij de
voorzittervandeLASSA,deheerAlfredStein
(0317)482420ofbijsecretarislassa,
dr. ir. M.F.P.Bicrkens,SC-DLO,Postbus 125,
6700AC Wageningen.

Tweedaagsecursuswaterbesparingmet
pinchtechnologie
datum
10en 11 februari 1998
plaats
BredaNederland
verzorgtdoorKeuken&deKoningB.V. en
UMIST(universiteit van
ManchesterUK)
kosten
ƒ1800,doelgroep (proces-)ingenieurs,procesontwerpersen projectmangers,
R&Dingenieurs,en vooracademicien HBO-ersdieuit hoofde
vanhun functie technisch
oftechnisch-beleidsmatig
betrokken en/ofgeïnteresseerd
zijn in hetontwerpvan watersystemen bijdeindustrie.
beschrijving Dezetweedaagsecursus wordt
in het Engelsgegeven en geeft
antwoord opdevragen:Hoe
minimaliseren wehet verswater
gebruikende afvalwaterproductie.Hoekunnen wehet
afvalwater zokosten-optimaal
mogelijk reinigen.Decursusis
opgedeeld inkortelessendie
allen wordengevolgddoor
oefenopgave.
informatie Keuken&deKoning,
telefoon +31 076-5301900
fax+31076-52259 34,
Postbus7052,4800GB Breda
c-mailkeuken.knk@pi.net.

Debiologischezwavelcydus:
milieuwetenschappen en-technologie
Doelstellingenvandecursus
Hetdoelvandezecursusisdedeelnemers
debasisprincipes vandezwavelcyclus(com-

partimenten enfluxen)bij tebrengenen
demechanismen diedezwavelcyclusontregelenenaldus hetmilieu vervuilen toete
lichten.Decursus beoogtdedeelnemerseen
inleidingtegeven tot:
debiogeochcmischczwavelcyclus:
compartimenten,fluxen,belang
nieuwewetenschappelijke technieken
omdezwavelcyclustebestuderen
(moleculaireproben, micro-elektroden,
NMR-technicken)
deinvloedvandezwavelcyclusophet
milieu
preventie-enremediatiestrategieènen
technologieën beschikbaar indemilieutechnologie
nieuweproecstoepassingenenbioreactor-ontwerpendiegebruik makenvan
dezwavelcyclus
Inhoudvan hetcursusprogramma
Decursuszaluiteenfundamenteel (1 dag)
eneen technologisch (4dagen)deel bestaan.
Zwavelconversiesgebeuren doordemetabolcactiviteit vanverschillende specifieke
groepen vanbacteriën (sulfaatreducerende
bacteriën,kleurlozezwavelbacteriën,thiobacilli),diegespecialiseerd zijn in het
gebruik vanzwavelcomponentcn.Deze
bacteriën bezitten uniekemetabolischeen
eco-fysiologische karakteristieken. Bijgevolg
wordendezebacteriën vaakgebruikt in
spcerpuntonderzockenindeontwikkeling
vannieuweanalytischetechnieken. Inhet
fundamentele deelvandecursuszullende
deelnemers ingeleid worden indeprincipes,
toepassingsgebieden enperspectieven van
enkelevandezetechnieken,waaronder
moleculair biologische(16S ribosomaalRNA,
incombinatiemetPCR)detectiemethoden,
inicro-electrodesen kernspinmagnetische
resonantie(NMR)procedures,omdepopulatiedynamiek, metaboleconversiesen
reactorhydrodynamica tebestuderen.
Hettechnischedeelzalde kwantificering
vandemilieu-impact vandevervuiling
doorzwavelverbindingen behandelenen
eenoverzichtgevenvandebeschikbare
remediatiestrategieën voora)oppervlakte-,
grond- enafvalwater (sulfide stripping,
fasegesepareerdereactoren),b)afvalgassen
(biologischeafvalgasontzwaveling, kalksteen-gipsproces,SCOTensulfuroxproces) en
c)vasteafvalstoffen, bodemsen sedimenten
(wetlands,ontzwavelen vanruwematerialen).Specifieke reactortechnologischcen
-ontwerpaspecten vandebeschikbare fysicochemischeenbiotechnologischcbchandelingsoptieszullen worden toegelicht.
Specialeaandacht zalwordengegevenaan
dekinetiek,modellering,procescontrole,
innovatieveproecsconfiguraties, relatietot
deverwijdering vanorganisch materiaal.

