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KOPER E N ZINK VAN GEBOUWEN I N AMSTERDAMSE GRACHTEN

Zinkendakgoten
krijgenrubberenjasje
DegcmcaucAmsterdamgaat dezinkendakgotenvaneenaantalhuizencoatenmeteen
nibberiaagjeomdeuitspoeluy vanzinknaardegrachtenenhetgrondwatertegen tegaan.
Uitonderzoekblijktdatmeerdande helftvanhetzink inslibopdebodemvan de^rachten
ajkomstig isuitdakgoten.
DevervuilingvanhetAmsterdamse slib
isdusdanig,darreinigen ongeveer100
gulden perkubieke meter kost.Doorde
vervuilingmetonder anderezink terugte
brengen,valthetslibineenandereklasse.
Datkanuiteindelijk een besparingvan
500.000tot1 miljoen gulden perjaar opleveren.DeMilieudienstAmsterdam gaat
daarom bijwijzevanproefde uitlogingvan
gecoatezinken dakgoten vergelijken metde
uitstoot vanniet-gecoategoten.Daartoe zijn
zeswoningen aandeAmsterdamse Heggerankweggecoat,enisopverschillende
punten inenaandehuizen meetappararuur
aangebracht.
Deresultaten vandezehuizen meteen
gecoatedakgootworden vergelekenmetde
resultaten vaneenaantal huizen meteen
'normale'dakgoot.Als daadwerkelijk
minder zinkwordt uitgeloogd, wordt over-
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wogen omallezinken dakgoten inAmsterdamtecoaten.Eerstkomendewoningen
vandewoningbouwcorporaties aande
beurt,particuliere bezitters worden alslaatsrebenaderd.Overigens worden nieuwe
woningen vaakaluirgerust metkunststof
goten,zodathetprobleem daar niet
optreedt.

Nonnen ruim overschreden
Het wetenschapsmuseum NewMetropolisaanhetI]draagrookbij aandewatervervuiling.Degevelvanhetgebouwis
bekleed metkoperen plaren,ennaelke
regenbui spoelt koperhetIJin. Datblijkr uit
onderzoek vandeStichting Reinwater.
Reinwater onderzocht opverschillendelocatiesinAmsterdam deuitstoot vankoper,
zinkenlood(zietabel).Dewaterkwaliteitsnormen worden ruim overschreden.Volgens
een woordvoerder vandestichtingzijnde

EmissiesuitbouwmaterialenbijsteekproeveninAmsterdamdoorstichtingReinwaterinhetvoorjaarvan

Waterkwaliteitsnorm (oppervlaktewater)
Regenwater afstromend vandakmetloodslabben,
zinkendakgootendakbekledingwoonhuis
Amsterdam
Regenwater afstromend vangeoxideerdkoper
NewMetropolisAmsterdam
NewMetropolisAmsterdam (20januari2000)
Regenwaterafstromend vanonbewerktkoper
SonestakoepelAmsterdam
Regenwaterafstromend vialoodslab,zinkendakgoot
enkoperen regenpijp Nicolaaskerk
Amsterdam(20januari 2000)
idem
idem
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Drinkwater(nanachtstilstand)
Drinkwater(nadoorstroming)
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emissiewaarden vergelijkbaar met'fabriekslozingen bij metaalverwerkende industrieën
inWallonie'.Niet alleen hetmuseum draagt
bijaandekoperverontreiniging, maar ook
hetgebruik vankoperen waterleidingen,
volgensdestichtingReinwater. Reinwater
pleit daarom voorhetgebruik van andere
materialen voorwaterleidingen, dakgoten
engevels.Destichtingnoemt onder meer
kunstrubber (EPDM),polyester ofstaalals
alternatievebouwmaterialen, f
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Duurzaam
waterbeheerinZwolle
De.gemeenteZwolle,deprovincieOverijssel,
Waterleidingmaatschappij OverijsselenWaterschapGrootSalland^aansamenwerkenin het
WaterpactZwolle. Desamenwerkingmoetleiden
totduurzaamwaterbeheereneenverbetering van
dewoon-enleejomgeving.
Departijen overlegden inhetverledenal
regelmatig,maar vindendatde samenhang
in hetmakenvanhetbeleid nogkanverbeteren.DoorhetnieuweWaterpact wordrde
samenwerking indehelewaterketen beter.
Bijdeplanningvannieuwbouwlocatieskan
nu ineenvroegstadium rekening worden
gehouden metdevoor-ennadelenvanveel
ofweinigwater inhetgebied.Desamenwerkinglevertookvoordelen opvoorhet
natuurvriendelijk beheerenonderhoudvan
water.
Het Waterpact Zwolleisbezigmeteen
aantal concrete projecten.Zozaleenwaterplan voorhetgebied worden opgesteld,
waarineenlange-termijnvisie voor duurzaam waterbeheer inZwollezalworden
opgesteld.Ookwordtgewerktaaneen
waterbank waarin verschillende waterleveranciersen-afnemers metelkaar verbonden
worden viaeenindustriewaternet.Een
derdevoornemen iseenonderzoek naar
samenwerking ophetgebied vangezamenlijk leidingnetbeheer. Datbetekent datde
partijen eentotaaloverzicht krijgen vanalle
leidingen (riolering,drinkwater- enpersleidingen).
Hierdoor kanéén'waterloket', waar
burgers vooralhunvragenover water
terechrkunnen, optermijn wellichtook
gerealiseerd worden. %
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