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Voorwoord
In opdracht van het RIZA is door Tauw Civiel en Bouw een onderzoek
uitgevoerd naar de mogelijkheden om duurzaam stedelijk waterbeheer in de
praktijk te realiseren. In het kader van dat onderzoek zijn 34 interviews
afgenomen. In dit deelrapport worden de vers lagen van alle interviews
gepresenteerd. De verwerking en analyse van de interviews is opgenomen
in deelrapport A.
Het onderzoek is begeleid door een commissie bestaande uit:
ing . H. Warmer (voorzitter) (RIZA);
ir . M .P.G. Bijl (RIZAl;
ir. A.H. Dirkzwager (RIZA);
ir. G. Martijnse (VROM-DGM);
ing . L.V.M. Teurlinckx (RIZA) ;
ir . J .A.W. de Wit (RIZA).
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1 Inleiding
1 . 1 Achtergrond
Enige jaren geleden leek het erop dat de discussie rond stedelijk waterbeheer een 'rustpunt' zou bereiken na de volledige ontwikkeling van het verbeterd gescheiden rioolstelsel. Door de CUWVO (Coördinatiecommissie
Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren) werd in 1992 de
aanbeveling gedaan in nieuwbouwgebieden een verbeterd gescheiden
rioolstelsel aan te leggen (of een qua vuiluitworp gelijkwaardig systeem).
Door veel gemeenten en zuiveringschappen werd vanaf toen het verbeterd
gescheiden stelsel standaard voorgeschreven in nieuwbouwgebieden.
De ontwikkelingen in het stedelijk waterbeheer gingen echter door, ten
gevolge van verscheidene drijvende krachten, zoals:
1. De operationalisering van het begrip 'duurzame ontwikkeling'
Eén van de hoofdlijnen van het landelijk beleid op het gebied van waterhuishouding, milieu en ruimtelijke ordening is het streven naar een
duurzame ontwikkeling. Dit is onder andere verwoord in de derde Nota
waterhuishouding (1989) en het Nationaal Milieubeleidsplan (1989) .
Onder duurzame ontwikkeling wordt hierin verstaan: een ontwikkeling
die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder daarmee
voor toekomstige generaties de mogelijkheid in gevaar te brengen om
ook in hun behoeften te voorzien. De zorgvuldige omgang met de hulpbron water vormt hierin een belangrijk aspect. Of het toepassen van
een verbeterd gescheiden rioolstelsel hierbij het optimum van duurzaamheid representeert, is nog maar de vraag.
2. De opkomst van de stadsecologie
De ideeën die in de jaren '70 zijn ontwikkeld op het vlak van de stadsecologie, met name aan de TU Delft, begonnen eind jaren '80 door te
werken in de praktijk van stedebouwkundige ontwerpers. De Ecopolisstrategie waarin water en verkeer de belangrijkste dragers worden voor
stedebouwkundige plannen, deed daarbij haar intrede.
3. De integrale benadering van projecten
In de afgelopen jaren is duidelijk geworden dat een sectorale benadering niet de oplossing is voor de aanpak van complexe problemen. Integrale plannen kunnen een meerwaarde hebben ten opzichte van sectorale plannen. Met name het in samenhang beschouwen van water en
groen leidt tot nieuwe inzichten. Vaker wordt geprobeerd vorm en
inhoud te geven aan interdisciplinaire samenwerking.
4. Vergroting van de kennis en de beschikbaarheid van computermodellen.
De toegankelijkheid van kennis vanuit landen met veel ervaring op het
gebied van het vasthouden en benutten van regenwater is de laatste
jaren toegenomen. Tevens is het mogelijk geworden met behulp van
computermodellen riolering, oppervlaktewater en grondwater in samenhang te simuleren. Ook de toegenomen kennis ten aanzien van vuiluitworp en waterkwaliteit, bijvoorbeeld door de studies van de NWRW
(Nationale Werkgroep Riolering en Waterkwaliteit), heeft bijgedragen tot
de ontwikkeling van nieuwe ideeën .
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1.2 Probleemstelling
Het stedelijk waterbeheer is in de huidige praktijk gericht op een snelle
afvoer van regenwater via het riolerings· en oppervlaktewatersysteem.
Ook in veel nieuwbouwgebieden is het beheer er in hoofdzaak op gericht
om 'de voeten droog te houden'. Als gevolg hiervan kunnen, in meer of
mindere mate, nadelige effecten optreden.
In theorie wordt bij het verbeterd gescheiden stelsel alleen de verontreinigde first-flush naar de zuiveringsinrichting afgevoerd en het overige deel
van het afstromende hemelwater naar open water in het gebied . In de
praktijk blijkt echter dat maar liefst 75-90% van het regenwater dat op
verhard oppervlak valt, via een verbeterd gescheiden stelsel afgevoerd
wordt naar de zuiveringsinrichting. De aanvoer van grote hoeveelheden
regenwater op de zuivering bemoeilijkt het zuiveringsproces door verdunning van het te behandelen water. Als gevolg hiervan kan het ontvangende
oppervlaktewater extra worden belast met verontreinigingen.
Door het regenwater dat op verhard oppervlak valt, via een rioolstelsel af
te voeren is de grondwateraanvulling in stedelijk gebied aanzienlijk lager
dan in een overeenkomstig landelijk gebied. Dit werkt verdroging van het
stedelijk gebied, en mogelijk de omgeving, in de hand.
Daarnaast leidt een snelle afvoer van overtollig water in natte perioden tot
een tekort aan water in droge perioden . In de zomer moet daarom in veel
stedelijke gebieden water van buiten worden ingelaten om het oppervlaktewater op peil te houden. Dit inlaatwater heeft vaak een eutroof karakter.
Naast de grote afvoer van water uit het stedelijk gebied staat ook een
grote aanvoer van water om te voldoen aan de vraag in de verschillende
huishoudens naar water voor koken, schoonmaken, wassen, toiletspoeling,
autowassen, etc . Hiervoor wordt standaard kwalitatief hoogwaardig drinkwater gebruikt.
In stedelijke gebieden waar een gemengd rioolstelsel ligt, treden bij hevige
neerslag vanuit het stelsel overstortingen op open water op. Uit praktische
en economische overwegingen is het niet zinvol gemengde rioolstelsels zo
te dimensioneren dat ook de extreme buien in het stelsel geborgen kunnen
worden. Het nadeel van dit stelsel is dat het overstortwater leidt tot verontreiniging van het ontvangende oppervlaktewater.
In Nederland is het ondertussen in grote kring duidelijk geworden dat de
standaard benadering van stedelijk waterbeheer nogal wat nadelige effecten met zich mee kan brengen en dat een geheel andere benadering van
het waterbeheer mogelijk een oplossing vormt. Gedurende de laatste jaren
zijn, mede als gevolg van de ontwikkelingen die in de vorige paragraaf zijn
geschetst, woningen en woonwijken ontwikkeld waarbij gekozen is voor
een andere benadering van het waterbeheer. Hierbij kan een duidelijk onderscheid gemaakt worden naar maatregelen op woningniveau en maatregelen op wijkniveau. In de woning wordt veelal gezocht naar drinkwaterbesparende maatregelen als doorstroombegrenzers op kranen, waterbesparende douchekoppen en toiletten, composttoiletten en benutting van regenwater voor toiletspoeling of wasmachines . Op wijkniveau wordt gekeken naar het vasthouden van gebiedseigen (schoon) water door verharde
oppervlakken van de riolering af te koppelen en een ander peilbeheer te
voeren.
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Belangrijke vragen ten aanzien van deze ontwikkelingen zijn:
- heeft deze nieuwe benadering van stedelijk waterbeheer een duurzamere
ontwikkeling tot gevolg dan de standaard benadering?; zo ja, waarom?;
welke factoren zijn bepalend voor het al dan niet slagen van een andere
dan standaard aanpak?; wat zijn daarbij de knelpunten?; hoe wordt
omgegaan met onzekerheden?;
moet in de vierde Nota waterhuishouding aandacht worden bestreed aan
de 'alternatieve' benaderingen voor de stedelijke waterhuishouding?; zo
ja, hoe en in welke mate?; wat is de relatie met het beleid op het gebied
van natuur, milieu en ruimtelijke ordening?.

1.3 Doelstelling
De doelstelling van het project 'Water in de stad' is het toetsen van de
(on)mogelijkheden van een alternatieve benadering van het stedelijk waterbeheer aan de hand van thans lopende of recentelijk afgeronde woningbouwprojecten. Deze woningbouwprojecten, waar alternatieven voor het
traditionele denken over inzameling, transport en zuivering van communaal
afvalwater zijn voorgesteld, (al dan niet met succes) zijn geïntroduceerd of
als (te revolutionair) idee zijn verworpen, worden geïnventariseerd en geevalueerd. Daartoe wordt per project een aantal betrokkenen geïnterviewd.
Bij de analyse wordt tevens de zienswijze van een tiental ter zake deskundigen betrokken.
De bedoeling van het project is met name inzicht te krijgen in de kansen en
bedreigingen die van toepassing zijn bij de totstandkoming van duurzame
watersystemen in nieuwe woonwijken. Het gaat daarbij voornamelijk om
de processen. Het is zeer zeker niet de bedoeling om met dit project een
blauwdruk te leveren voor integraal stedelijk waterbeheer.

1.4 Selectie woningbouwprojecten
De laatste jaren zijn verschillende woningbouwprojecten ontwikkeld waarbij duurzame ontwikkeling een belangrijke rol in het planproces heeft gespeeld . Uit een lijst met 30 van dergelijke projecten zijn tijdens twee selectieronden zeven projecten geselecteerd . In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van de projecten die bij de aanvang van het onderzoek voor selectie in aanmerking kwamen.
Tijdens een eerste overleg zijn in een vrije discussie 1 0 projecten geselecteerd waarbij in ieder geval de intentie bestond om een andere dan een
standaard benadering te volgen . Binnen deze selectie waren de drie te
onderscheiden schaalniveaus vertegenwoordigd: regionaal niveau, plangebied (wijkniveau) en perceelniveau. Daarnaast was sprake van een redelijke
geografische spreiding over Nederland. In een tweede overleg zijn op basis
van beschrijvingen van de benadering van het waterbeheer 7 projecten
geselecteerd voor nader onderzoek. Bij deze zeven projecten is het planproces reeds afgerond of grotendeels doorlopen. Naast projecten waarbij
de oorspronkelijke inzet daadwerkelijk is gerealiseerd, zijn projecten geselecteerd waarbij uiteindelijk in meer of mindere mate is afgeweken van de
intentie om meer dan een standaard stedelijk watersysteem aan te leggen.
Vergeefse pogingen en belemmeringen zijn namelijk minstens zo belangrijk
als geslaagde projecten.
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Ter vergelijking zijn daarnaast drie gemeenten geselecteerd waarbij duurzame ontwikkeling in mindere mate een rol heeft gespeeld bij recent ontwikkelde plannen: de nieuwbouw in Almere, het plan Maaspoort in Den Bosch
en de nieuwbouwwijken Paddenpoel en Gagels 11 in Steenwijk.
De zeven geselecteerde projecten waarbij het begrip 'duurzame ontwikkeling' in de planontwikkeling een rol heeft gespeeld, zijn:
Het Groene Dak in Utrecht
Bij het Groene Dak hebben de toekomstige bewoners de aanzet gegeven voor het plan. De maatregelen hebben betrekking op woningniveau: toepassing van composttoiletten en regenwaterbenutting voor
wasmachines, behandeling van huishoudelijk afvalwater in vloeikassen
en rietvelden.
Ecolonia in Alphen aan de Rijn
In Ecolonia zijn bij een beperkt aantal woningen maatregelen getroffen
waardoor daar op een andere manier met water wordt omgegaan: regenwaterbenutting voor toiletspoeling en grasdaken.
GWL-terrein in Amsterdam
De hoogbouw langs de rand van het plangebied krijgt een vegetatiedak,
de laagbouw in het plangebied wordt voorzien van een systeem voor
regenwaterbenutting. In een eerdere fase was ook sprake van een grijswatercircuit en afstroming van regenwater over het maaiveld naar een
centrale vijver.
Zenderpark in IJsselstein
De maatregelen die in Zenderpark genomen gaan worden, hebben betrekking op wijkniveau: waterconservering en afkoppelen van daken
waarbij het regenwater gedeeltelijk over het maaiveld wordt afgevoerd.
Op beperkte schaal zal het regenwater van daken wellicht worden geïnfiltreerd.
Morra Park in Drachten
In Morra Park zijn de daken en wegen in het woongebied afgekoppeld.
De afvoer van regenwater afkomstig van daken vindt gedeeltelijk via
greppels en gedeeltelijk via een ondergronds buizenstelsel plaats. De
afvoer van regenwater van wegen geschiedt via molgoten.
Stadshagen in Zwolle
Bij deze Vinex-locatie, waarvan de bouw volgens planning in 1996 zal
beginnen, worden infiltratievoorzieningen aangelegd waarop in ieder
geval de daken aangesloten worden. Ten behoeve van dit plan zijn in
Zwolle twee kleine infiltratievoorzieningen aangelegd . Afhankelijk van
de resultaten van het proefproject worden ook de wegen op de infiltratievoorzieningen aangesloten .
Ruwenbos in Enschede
In dit, nog niet uitgevoerde, plan worden de daken en wijkwegen afgekoppeld van het rioolstelsel. Het regenwater dat van de afgekoppelde
oppervlakken afstroomt, wordt over het maaiveld naar wadi's - 30 tot
40 cm diepe greppels - gebracht. Ter plaatse van de greppels kan het
regenwater in de bodem infiltreren.
Tauw Civiel en Bouw bv is bij drie van de genoemde projecten betrokken
geweest bij het onderzoek naar de te realiseren waterhuishouding: Zenderpark in IJsselstein, Stadshagen in Zwolle en Ruwenbos in Enschede.
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1 . 5 Opzet interviews
Om antwoord te kunnen geven op de onderzoeksvragen zijn enerzijds
specifiek op de projecten gerichte interviews gehouden met diverse actoren en anderzijds algemene interviews met een aantal deskundigen op het
gebied van het stedelijk waterbeheer.
Per project zijn verschillende actoren benaderd voor een interview (zie
tabel 1.1 ). Bij elk project is de betreffende gemeente benaderd. Daarnaast
is veelal met de betrokken waterkwantiteits- en/of waterkwaliteitsbeheerder gesproken . Indien andere actoren een belangrijke rol bij de totstandkoming van het project hebben gespeeld, zijn deze ook geïnterviewd. Bij het
Groene Dak is bijvoorbeeld contact gezocht met de gelijknamige bewonersvereniging die het initiatief tot het plan heeft genomen, bij Ecolonia is
de Novem benaderd vanwege de grote betrokkenheid.
Bij de interviews met actoren van de verschillende projecten is de volgende
opzet aangehouden:
A Achtergrond informatie project
Wanneer was voor het eerst sprake van het betreffende project? In welk
stadium is de waterhuishouding bij de planvorming betrokken? In welke
fase bevindt het project zich op dit moment?
B Waterhuishoudkundige inrichting
Hoe is de waterhuishouding van het betrokken project ingericht of, indien
het project nog niet is afgerond, hoe ziet de inrichting er volgens de laatste
plannen uit?
C Duurzaam (stedelijk) waterbeheer
Wat wordt binnen de betreffende organisatie of door de geïnterviewde
verstaan onder een duurzame ontwikkeling in het (stedelijk) waterbeheer?
D Waterhuishoudkundige doelstellingen
Wat zijn de waterhuishoudkundige doelstellingen van het project? Waarom
zijn deze doelstellingen gekozen? Wijken deze doelstellingen af van de
doelstellingen die gewoonlijk door de instantie van de geïnterviewden worden nagestreefd? Passen de doelstellingen van het project binnen de eerder opgegeven invulling van het begrip duurzame ontwikkeling?
E Planproces
Hoe is de planvorming van het project verlopen? In welke fase is de betreffende instantie bij het plan betrokken geraakt? Had dit in een ander
stadium moeten plaatsvinden?
F Actoren en hun inbreng
Wie was de initiatiefnemer van het project? Welke actoren hebben bij het
project een rol gespeeld? Wat is de inbreng van de verschillende actoren in
het project? Is dit ook de inbreng die gewenst is of verwacht wordt? Hoe
was de afstemming tussen de actoren? Zijn duidelijke afspraken gemaakt
over verantwoordelijkheden ten aanzien van inrichting en beheer? Zijn er
beperkingen aan de rol van de actoren opgelegd?
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Tabel1.1

Geïnterviewde actoren per project.

Project

Instantie

Geïnterviewden

Almere

gemeente Almere

dhr van Delft
dhr Dekker

heemraadschap Fleverwaard

dhr Landheer
dhr van Dam

gemeente Den Bosch

dhr Visser
dhr Spierings

waterschap De Maaskant

dhr Zijlstra
dhr Stam

gemeente Steenwijk

dhr Wessels

projectontwikkelaar Markegelder

dhr van Gelder

zuiveringschap West-Overijssel

dhr Drost

Maaspoort

Paddenpoel
en Nieuwe
Gagels 11
Het Groene
Dak

stichting Het Groene Dak

dhr Post

SEV

dhr Fokkema

Ecolonia

Novem

dhr Maessen

Bouwfonds

dhr Jelier

gemeente Alphen a/d Rijn

mw Kruiderink
dhr Rombout
dhr van Es

stadsdeel Westerpark

mw Karemaker

RWA

dhr Koedood
dhr Potthoff

woningstichting Zomers Buiten

dhr Groothuizen
dhr Bakker

Zenderpark

gemeente IJsselstein

dhr van der Zouwen
dhr Prosman

MorraPark

gemeente Smallingerland

dhr de Haas

waterschap Het Koningsdiep

dhr Hiemstra

gemeente Zwolle

dhr ldema

waterschap IJsseldelta

dhr ter Brake

zuiveringschap West-Overijssel

dhr van Berkurn

gemeente Enschede

dhr Bruins
mw Bungener

waterschap Regge en Dinkei

dhr Kwakkel
dhr Hesselink

GWL-terrein

Stadshagen

Ruwenbos
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G Aspecten met betrekking tot gekozen benadering waterbeheer
Zijn bij de inrichting van de waterhuishouding aspecten meegenomen die
gericht zijn op een duurzame ontwikkeling? Zijn aspecten meegenomen die
afwijken van wat de instantie van de geïnterviewden in het algemeen meeneemt?

Hebben stimulerende instrumenten als subsidies, voorlichting of kennisoverdracht eraan bijgedragen om duurzame aspecten mee te nemen in de
uitvoering? Hebben sturings- of regelmechanismen invloed gehad op de
uitwerking van het plan?
In het geval dat geheel of gedeeltelijk voor een standaard benadering is
gekozen : zijn alternatieven overwogen? Zo ja, waarom zijn deze afgewezen? Zouden alternatieven wel zijn doorgevoerd indien subsidie verkregen
was of onzekerheden door onderzoek weggenomen zouden zijn?
Welke onzekerheden of leemten in kennis zijn geconstateerd en hoe is
daarmee omgegaan?
H Afwijking ontwerp ten opzichte van oorspronkelijke ideeën
Zijn gedurende het planproces ideeën gesneuveld? Zo ja, wat is de reden
dat deze ideeën niet zijn verwezenlijkt?
I Resultaten en verwachtingen
Indien het project is afgerond: heeft een evaluatie plaatsgevonden ? Worden metingen verricht? Voldoet het ontwerp aan de verwachtingen?

Worden bepaalde elementen van het plan als negatief of minder geslaagd
ervaren? Welke bijstellingen zijn in het planproces of bij de uitvoering nodig om dergelijke ervaringen te voorkomen?
Worden bepaalde elementen van het plan als positief ervaren? Zijn dit
elementen waaraan door stimulerende instrumenten of sturings- en regelmechanismen een bijdrage is geleverd?
In hoeverre wordt met het gekozen ontwerp bijgedragen aan het verminderen van:
- verdroging?;
- de overstortproblematiek?;
- de verontreiniging van water en waterbodem?;
- de laagwaardige toepassing van drinkwater, onder andere voor toiletspoeling?

J Leer- en verbeterpunten
Wordt bij een eventueel volgend plan gekozen voor dezelfde inrichting of
aanpak als bij het besproken plan? Wat zijn de redenen om in de toekomst
al dan niet af te wijken van de in dit plan gekozen inrichting of aanpak?
K Knelpunten en aanbevelingen
Welke knelpunten die het doorvoeren van een alternatieve benadering voor
het stedelijk waterbeheer bemoeilijken, is men bij de planvorming tegengekomen?
Kunnen aanbevelingen gedaan worden om knelpunten weg te nemen of
positieve ontwikkelingen te stimuleren?
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In de interviews met de deskundigen is meer ingegaan op algemene zaken
als:
- de ideeën ten aanzien van een duurzaam waterbeheer;
- de knelpunten en positieve punten in het huidige waterbeheer;
- de knelpunten en positieve punten om tot een duurzaam waterbeheer te
komen;
- de actoren die betrokken zouden moeten worden in het proces om te
komen tot een duurzaam waterbeheer in de stad;
- de onderdelen van het planproces en de benodigde instrumenten (juridisch, financieel, communicatief);
- aanbevelingen voor de vierde Nota waterhuishouding.
Indien deskundigen een rol hebben gespeeld bij de ontwikkeling van één of
meer van de bekeken projecten, is hier bij de interviews op ingegaan. Tjerk
Reijenga is bijvoorbeeld betrokken geweest bij Ecolonia en Het Groene
Dak, Sybrand Tjallingii heeft een inbreng gehad in de plannen voor Ecolonia en Morra Park.
In onderstaande tabel staan de geïnterviewde deskundigen vermeld.
Tabel 1.2

Geïnterviewde deskundigen (in alfabetische volgorde).

Deskundige

Instantie

G.O. Geldof

Tauw Civiel en Bouw

E. Jacobs

Riolering en Waterhuishouding Amsterdam

J .F. Jonkhof

Rijkspianalogische Dienst

G. Lettinga

LU Wageningen

K.J. Provoost

provincie Noord-Brabant

T. Reijenga

BEAR-architecten

S.P. Tjallingii

IBN-DLO

F.H.M. van de Ven

TU Delft, Civiele Techniek/RIZA

J.B.M. Wiggers

TU Delft, Civiele Techniek

L. de Wit

Stichting Natuur en Milieu

N. Zuurdeeg

IKC-NBLF

1 . 6 Leeswijzer
De verslagen van de interviews worden per project gepresenteerd. Als eerste worden, op alfabetische volgorde van de naam van de betreffende
gemeente, de drie projecten behandeld waarbij duurzame ontwikkeling in
mindere mate een rol in de planontwikkeling heeft gespeeld: Almere
(hoofdstuk 2), Maaspoort in Den Bosch (hoofdstuk 3) en Paddenpoel en
Nieuwe Gagels 11 in Steenwijk (hoofdstuk 4).
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Vervolgens komen de projecten aan bod waarbij duurzame ontwikkeling
wel een belangrijke rol in het planproces heeft gespeeld . Eerst worden de
projecten met vooral maatregelen op perceel- of woningniveau behandeld.
Daarbij wordt begonnen met het project waar dit op beperkte schaal
plaatsvindt en geen maatregelen op grootschaliger niveau zijn getroffen
(Het Groene Dak, hoofdstuk 5), daarna het project waarbij tevens de intentie bestond om ook maatregelen op wijkniveau, dat wil zeggen betreffende
het plangebied, te nemen (Ecolonia, hoofdstuk 6), en vervolgens het project waarbij op grote schaal maatregelen op woning- of perceelniveau worden getroffen en waarbij tevens gekeken is naar maatregelen in het plangebied (GWL-terrein, hoofdstuk 7).
Daarna worden de projecten besproken waarbij hoofdzakelijk maatregelen
op wijkniveau worden genomen. Eerst de projecten waarbij een deel van
het verhard oppervlak wordt afgekoppeld van het riool en waarbij het regenwater dat van deze oppervlakken afstroomt, naar open water wordt
afgevoerd: Zenderpark (hoofdstuk 8) en Morra Park (hoofdstuk 9). Vervolgens de projecten waarbij eveneens verhard oppervlak wordt afgekoppeld
maar waarbij het regenwater dat van deze oppervlakken afstroomt, wordt
geïnfiltreerd : Stadshagen (hoofdstuk 10) en Ruwenbos (hoofdstuk 11 ).
Elk hoofdstuk begint met informatie over de achtergrond van het project
en een beschrijving van de gekozen benadering van het waterbeheer. De
gebruikte informatie is afkomstig uit literatuur, aangevuld of verduidelijkt
op basis van de interviews. Na de inleidende stukken volgen de verslagen
van de verschillende interviews die over het betreffende project zijn gehouden.
De verslagen van de interviews met de deskundigen zijn in alfabetische
volgorde opgenomen.
In bijlage 2 wordt aandacht besteed aan de ideeën ten aanzien van duurzame ontwikkeling die op een workshop voor de SoCoMa (Source Control
Management) naar voren zijn gekomen .
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2 Almere
2. 1 Algemene informatie
In 1976 betrokken de eerste inwoners van Almere hun huizen. Op dit
moment heeft de gemeente circa 110.000 inwoners. Rond 2050 zal het
aantal inwoners gegroeid zijn tot ongeveer 250.000.

2.2 Benadering waterbeheer
In Almere is in het algemeen sprake van een gelijkmatige ontwateringssituatie: doordat Almere in een polder ligt, is de ontwateringsdiepte overal min
of meer gelijk. Plaatselijk komen kleine verschillen voor. In Almere-Haven
treedt bijvoorbeeld kwel op. In verband met deze kwel zijn de stadsgrachten in dit gedeelte van Almere afgedicht met keileem. Worden de grachten
geschoond, dan moet dit met de nodige voorzichtigheid gebeuren om te
voorkomen dat de afdichtende laag wordt afgegraven. De ligging van de
grachten in Almere-Haven is afgestemd op de bodemkundige situatie,
zodat de grachten nogal grillig lopen. In de andere delen van Almere is het
oppervlaktewater meer afgestemd op de poldersituatie: rechte patronen
voor de watergangen en een differentiatie in de grootte van de watergangen zoals die in polders wordt aangetroffen. De laatste jaren wordt de
ligging van de watergangen meer gerelateerd aan de bestaande situatie.
Voor elk nieuw te ontwikkelen gebied binnen de gemeente Almere wordt
een eigen waterhuishoudkundig plan gemaakt waarin de gewenste or>twateringsdiepten zijn opgenomen. In het verleden werd in Almere meer water
aangelegd dan uit waterhuishoudkundig oogpunt nodig was voor ontwatering en berging (Witteveen +Bos, 1995). In stedebouwkundig opzicht werd
het water namelijk gezien als een ordenend element. De laatste tijd wordt
minder water aangelegd in de uitbreidingen.

De ondergrond in Almere bestaat uit lichte zeeklei met veenlagen van 4 tot
8 m dik. Alle bouwterreinen worden integraal opgehoogd met 80 cm zand.
Om kruipruimten droog te houden wordt een drooglegging van 1,30 m
gehanteerd. Aanvullend wordt in het openbaar terrein drainage gelegd. Bij
elk project wordt tevens een advies uitgebracht voor drainage in particulier
terrein.
Het open water in Almere is gescheiden van het water in het landelijke
gebied. Eén van de uitgangspunten voor het waterbeheer is dat ter bescherming van de waterkwaliteit geen gebiedsvreemd water in Almere
wordt ingelaten . In tegenstelling tot het landelijk gebied komen in Almere
in het open water bijvoorbeeld geen bestrijdingsmiddelen voor : onkruid
wordt door de gemeente op mechanische wijze verwijderd. Het gehalte
aan nutriënten in het stadswater is ook lager dan in het water in het landelijk gebied. Omdat geen gebiedsvreemd water wordt ingelaten voor het op
peil houden van de oppervlaktewaterstand in het stedelijke gebied, wordt
het peil in het voorjaar opgezet. Het water dat daardoor wordt vastgehouden wordt gebruikt om de droge zomerperiode te overbruggen.

19

Water in de stad

In heel Almere, met uitzondering van de meest recente uitbreiding, ligt een
gescheiden rioolstelsel. In een onlangs opgeleverd nieuwbouwgebied is
een verbeterd gescheiden rioolstelsel aangelegd. Voor de gemeente Almere
staat niet vast of in volgende uitbreidingen ook het verbeterd gescheiden
stelsel zal worden aangelegd . Voor drukke wegen en parkeerplaatsen
wordt, in verband met de verontreinigingen die hiervan afstromen, het
verbeterd gescheiden rioolstelsel overwogen. Het gescheiden stelsel onder
de hoofdinvalsweg wordt op grond van deze overweging omgebouwd naar
een verbeterd gescheiden stelsel.

2.3 Gemeente Almere
Dienst Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting en Milieu
Interview met de heer H. van Delft, landschapsarchitect bij de dienst RVM,
afdeling stedebouw en verkeer.
Duurzaam stedelijk waterbeheer
Almere is ontstaan als reactie op de hoogbouw in de Bijlmermeer. In Almere wilde men geen hoogbouw, maar juist laagbouw met bij ieder huis een
eigen tuintje . De denkbeelden van de club van Rome hebben ook een rol
gespeeld in de ontwikkeling van Almere 1 • De begrippen milieu en duurzame ontwikkeling speelden bij de ontwikkeling van Almere dan ook een
belangrijke rol. De wijze waarop deze begrippen zijn ingevuld, was sterk
gebonden aan de tijd. In veel opzichten liepen de plannen vooruit op de
rest van Nederland; door de 'maagdelijkheid' kon Almere dienen als proeftuin voor de rest van Nederland (zie: Witteveen +Bos, 1995). Met name op
het vlak van mobiliteit, duurzaam bouwen en energie-besparing werd veel
overwogen en deels gerealiseerd: voorrang aan langzaam verkeer en openbaar vervoer, stadsverwarming, isolatie van woningen, dubbele beglazing.
Ten aanzien van water en de waterhuishouding is de relatie met milieu en
duurzame ontwikkeling echter niet duidelijk naar voren gekomen. Het water diende met name als ordenend element voor de stedebouw. Later is de
waterstructuur uit oogpunt van beheersbaarheid strakker en functioneler
geworden.
Gekeken naar de
de laatste jaren
kwijt is en zelfs
gedaan: men wil

ontwikkelingen op het gebied van duurzaam bouwen van
kan geconstateerd worden dat Almere zijn voorsprong
achter loopt. Dit is volgens de gesprekspartner bewust
de trekkersrol niet meer vervullen .

In 1972 bracht de Club van Rome het rapport 'De grenzen aan de groei' uit. Eén van
de hierin opgenomen denkbeelden is dat met alle hulpbronnen zo efficiënt mogelijk
omgegaan moet worden. Want, zoals aangegeven door de oprichter van de Club van
Rome, Aurelio Peccei: " De aarde is eindig. Groei van fysieke dingen, inclusief de
samenleving met haar auto's, gebouwen en fabrieksschoorstenen, kan niet eeuwig
doorgaan." (Meadows et al., 1992) .
In Almere hebben de denkbeelden van de Club van Rome invloed gehad op de verkeers- en vervoersstructuur, zodat het openbaar vervoer en het langzaam verkeer
prioriteit kregen bij de ontsluiting, en - samen met de oliecrisis van 1973 - op de
energiebesparing (Witteveen + Bos, 1995).
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Waterhuishoudkundige doelstellingen
Eén van de uitgangspunten voor de waterhuishouding in Almere is dat een
bepaald percentage aan open water wordt aangelegd. In het begin werd
dit percentage naar boven afgerond; in de loop van de tijd is het percentage open water - in het stedelijk gebied - echter steeds kleiner geworden,
zoals hiervoor reeds is aangegeven . In het begin werd aan het water alleen
een bergingsfunctie toegekend. Tegenwoordig worden ook recreatieve en
ecologische functies meegenomen.
In verband met de nutriënten in het water in het landelijke gebied zijn de
watersystemen van de polder en de stad gescheiden. Voor de watergangen wordt veelal een standaard profiel aangehouden: een breedte op de
waterspiegel van 1 5 m en - in verband met de grondslag - een talud van
1 :5. De maximale afstand tussen watergangen is circa 1200 m.
Planproces
In 1984 is Almere een zelfstandige gemeente geworden. De laatste 10 tot
15 jaar is de gemeente druk bezig geweest met het uitvoeren van de basisplannen die in de jaren zeventig door de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders (RIJP) zijn gemaakt. Door de vele plannen die moesten worden
uitgevoerd, is men niet opnieuw de doelstellingen van de plannen ter discussie gaan stellen. In de afgelopen periode zijn dan ook weinig nieuwe
ideeën naar boven gekomen in Almere. Bovendien had men in de jaren
tachtig te maken met bezuinigingen waardoor een hoop van de "milieu- of
ecofranje" (Witteveen +Bos, 1995) uit de plannen is verdwenen.
De plannen die de laatste jaren zijn uitgevoerd, zijn ook nog op de oude
'RIJP' -ideeën geënt. Er zijn wel aanzetten voor nieuwe uitbreidingsplannen
maar deze zijn nog nauwelijks ingevuld.
Aspecten met betrekking tot gevolgde benadering waterbeheer
In Almere ligt een gescheiden stelsel. In 1982 is voor een uitbreiding in
Almere-Buiten een studie uitgevoerd naar de mogelijkheden voor een gemengd stelsel. Volgens de gesprekspartner wordt tegenwoordig een verbeterd gescheiden rioolstelsel voorgeschreven.
De laatste 8 jaar is bij de gemeente een grote verandering opgetreden in de
houding ten aanzien van de inrichting van oevers. De natuur krijgt nu ook
een kans in de vorm van ecologische verbindingszones en natuurvriendelijke oeverinrichtingen.

Almere, 5 december 1995.

Dienst Gemeentewerken
Interview met de heer F. Dekker, hoofd bureau hoofdriolering en weg- en
waterbouwkundige projecten, dienst gemeentewerken, afdeling stadsbeheer.
Duurzaam stedelijk waterbeheer
Op het vlak van duurzaam waterbeheer heeft de gemeente Almere geen
concreet beleid. In het milieubeleidsplan zijn wel speerpunten van beleid
opgenomen waaronder het bereiken van een zo goed mogelijke waterkwaliteit en het streven naar natuur- en milieuvriendelijke oeverinrichtingen.
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Tot voor kort werden in Almere hoofdzakelijk 'harde' oevers aangelegd. De
oevers die uit de beginjaren van Almere dateren, zijn inmiddels aan herstel
toe. In dat kader wordt bekeken in hoeverre mogelijkheden aanwezig zijn
om de betreffende oevers natuur- en milieuvriendelijk in te richten. De investering voor aanpassing van een oever moet passen binnen het budget
dat is toegekend voor het oeverherstel. De onderhoudskosten voor een
natuur- en milieuvriendelijke oeverinrichting mogen bovendien niet meer
bedragen dan de onderhoudskosten van de harde oever.
De gemeente Almere is bezig dit structureel inhoud te geven met het project functietoekenning stadswateren, waarbij de verschillende stadswateren in drie categorieën worden ingedeeld : de groene aders met de hoofdfunctie natuur, de blauwe aders met de functie recreatievaart en de blauwgroene aders met een gemengde functie. Uit de functietoekenning moeten
voorwaarden volgen voor inrichting en beheer van de verschillende typen
stadswateren.
Dat Almere hier nu pas mee bezig is, wordt veroorzaakt door het feit dat
de nadruk binnen de gemeente tot nu toe heeft gelegen op groei en uitbreiding. De laatste tijd pas krijgt instandhouding meer accent.
Volgens de heer Dekker moeten we toe naar een integraal waterbeheer
waarbij de actoren die belang hebben bij een project, hier ook daadwerkelijk bij betrokken worden. Welke actoren voor projecten op het vlak van
stadswateren benaderd moeten worden, hangt af van de functie van het
water. Of een dergelijke aanpak een duurzame ontwikkeling tot gevolg
heeft, is bij de gesprekspartner niet bekend; in ieder geval zal het wel een
stap in de goede richting zijn. Bewustwording, ook van de burger, speelt
hierbij een belangrijke rol. In zekere zin voelen burgers in Almere zich al bij
de waterhuishouding in hun wijk betrokken: ze reageren op de conditie
waarin het water verkeert. Vertrouwt men de kwaliteit van het stadswater
- waarin gezwommen wordt door kinderen - niet, dan geeft men dit door
aan gemeente of politie.
Waterhuishoudkundige doelstellingen
Basisrandvoorwaarden voor de waterhuishouding in Almere als waterdiepte, breedte, structuur en dergelijke, staan vermeld in een document dat
door de RIJP is opgesteld. Deze randvoorwaarden worden voor het merendeel nog steeds aangehouden; sommige zijn in de loop van de tijd aangepast. Zo werd tot nu toe een oppervlak aan open water aangehouden van
3 tot 4%. Dit oppervlak is vereist voor berging van regenwater dat via het
gescheiden rioolstelsel wordt afgevoerd naar het open water. In een onlangs opgeleverde uitbreiding is minder water aangelegd. Hier ligt namelijk
een verbeterd gescheiden rioolstelsel waardoor minder regenwater naar het
oppervlaktewater wordt afgevoerd. Het water dat in de betreffende uitbreiding is aangelegd heeft meer een sierwaarde. Het is geconcentreerd in een
centrale vijverpartij .
Of in de toekomst doorgegaan wordt met het verbeterd gescheiden stelsel
is nog niet bekend. Dit type stelsel is door de koppeling van regenwaterriool en vuilwaterriool en de grotere benodigde capaciteit van riool- en
tussengemalen tamelijk duur. In Almere wordt bij het bouwrijp maken in
het algemeen drainage aangelegd. Bij het verbeterd gescheiden stelsel mag
de drainage niet worden aangesloten op het regenwaterriooL Bij het gescheiden stelsel is dit wel toegestaan.

22

Water in de stad

Een alternatief voor het verbeterd gescheiden stelsel is handhaving van het
gescheiden stelsel. Dat betekent dat een zekere vuiluitworp wordt geaccepteerd. Het stadswater in Almere heeft een goede kwaliteit, hoewel het
bijna geheel is voorzien van een gescheiden rioolstelsel.
Het gescheiden stelsel brengt één probleem met zich mee: het gedrag van
de bewoners kan de waterkwaliteit beïnvloeden. Zo is het lozen van olie
via straatkolken verboden maar is toch wel eens een oliefilm op het water
te zien als gevolg van het lozen van olie in straatkolken. Als calamiteiten
optreden die gevolgen hebben voor de waterkwaliteit, wordt hieraan in de
media aandacht besteed en de werking van het gescheiden rioolstelsel uitgelegd. Nieuwe bewoners in Almere krijgen bovendien voorlichtingsfolders
waarin onder andere het type rioolstelsel en de consequenties daarvan
worden uitgelegd. Bewoners in Almere kunnen dus zeker op de hoogte zijn
van de gevolgen van het lozen van vervuilende stoffen via straatkolken.
Planproces
Voor uitbreidingsplannen in Almere wordt een standaard planproces doorlopen. De waterhuishouding is hierin als één van de aspecten verweven.
Allereerst wordt een verkavelingsplan voor de uitbreiding gemaakt waarin
aangegeven wordt welk deel uitgeefbaar is en welk deel niet. Daarbij vindt
vergelijking plaats met een standaard inrichting. Vervolgens wordt, indien
het project financieel haalbaar wordt bevonden, een matenplan gemaakt
waarin de maatvoering wordt vastgelegd. In het daarop volgende inrichtingsplan wordt de inrichting van het openbaar gebied aangegeven. Het uit
te geven gebied blijft in dit plan blanco.
De plannen worden getoetst op kosten, onderhoud en beheer, gevolgen
voor de waterhuishouding en de garantie op een goede waterkwaliteit.
Actoren
De gemeente speelt de belangrijkste rol in uitbreidingsplannen. De dienst
Stadsontwikkeling neemt het initiatief. Deze dienst bepaalt tevens de keuze voor het rioleringssysteem en de waterstructuur.
Bij de verdere uitwerking van plannen heeft het Grondbedrijf de projectleiding. De uitvoering van de plannen ligt bij de dienst Gemeentewerken.
Deze dienst beoordeelt de plannen ook op beheersaspecten.
Met het heemraadschap Fleverwaard is afgesproken dat plannen d ie het
waterbeheer betreffen, voorgelegd worden aan het heemraadschap. Het
heemraadschap kan, indien nodig, op de plannen reageren. Zo kan het
heemraadschap de gemeente bijvoorbeeld wijzen op bepaalde zaken die
over het hoofd gezien zijn.
De gemeente is tevreden over de rol van het heemraadschap: de rol die
het heemraadschap in de planvorming speelt, is tegelijk de rol die door de
gemeente gewenst wordt.
Het heemraadschap is de waterkwaliteitsbeheerder in Almere. Uit die functie bewaakt het heemraadschap de kwaliteit van de stadswateren. Het
heemraadschap heeft geen invloed op de inrichting van uitbreidingsplannen; het schap kan wel aangeven of de kwaliteit van het water al dan niet
in het geding komt bij de voorgestelde inrichting. Tot nu toe zijn door het
heemraadschap geen beperkingen opgelegd aan de gemeente.
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Aspecten met betrekking tot gekozen benadering
De standaard-oeverinrichting in Almere heeft een plasberm en harde beschoeiing. Alleen plaatselijk, met name in parkachtige omgevingen met
extensieve recreatie, zijn, soms al in de tijd van de RIJP, natuurvriendelijke
oevers aangebracht zonder beschoeiing. Tegenwoordig wordt gekeken
naar meer variatie in de oeverinrichting.
Resultaten en verwachtingen
De metingen van het heemraadschap Fleverwaard wijzen uit dat de waterkwaliteit aan de eisen voldoet. De gemeente zelf neemt waterbodemmonsters. De monsters geven een wisselende waterbodemkwaliteit aan. Incidenteel, bij uitmondingen van het riool in het oudere deel van Almere (Almere-Haven), worden waarden aangetroffen die onder baggerspecie klasse
111 vallen. Ter plaatse van bruggen worden verhoogde zinkgehalten aangetroffen ten gevolge van uitloging van de zinken brugleuningen. De monsters in Almere-Stad vallen alle onder specie klasse I; Almere-Stad bestaat
echter nog niet zo lang .

De overstortproblematiek speelt in Almere niet meer. Met uitzondering van
één locatie zijn alle overstortpunten vanuit het vuilwaterriool afgesloten.
De locatie waar nog wel een overstort vanuit het vuilwaterriool kan plaatsvinden, wordt gecontroleerd. Ten aanzien van de vuiluitworp blijkt (zie
hierboven) dat de vervuiling zich concentreert rond de mondingen van de
riolering en onder de bruggen .
Ten aanzien van het gebruik van drinkwater ontplooit de gemeente geen
initiatieven, tenzij extreme droogte optreedt. In dat geval wordt de burgers
geadviseerd zuinig te zijn met water. In Almere bestaan woningen waarbij
regenwater wordt gebruikt voor toiletspoeling. Dit is echter het initiatief
van projectontwikkelaars.
Knelpunten en aanbevelingen
In Almere zijn ten aanzien van water nog geen knelpunten naar voren gekomen. De plannen zijn bestuurlijk nog steeds goed afgedekt.

Almere, 16 januari 1996.

2.4 Heemraadschap Fleverwaard
Interview met de heren 0. Landheer en C. van Dam, beleidsmedewerkers
waterkwantiteit en waterkwaliteit.
Duurzaam stedelijk waterbeheer
Volgens de heer Van Dam kunnen alleen bronmaatregelen geheel worden
gerekend tot een duurzame ontwikkeling. Het probleem bij bronmaatregelen is echter dat het moeilijk is om te bepalen of voldoende maatregelen
worden genomen. Het is daarbij bovendien van essentieel belang om te
weten wat precies de bronnen van verontreinigingen zijn. Worden voldoende bronmaatregelen genomen, dan gaat de voorkeur van het heemraadschap uit naar het gescheiden rioolstelsel waarbij geen regenwater naar de
RWZI wordt afgevoerd . Het afstromende regenwater hoeft niet geheel
schoon te zijn.
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Bij het heemraadschap is echter niet bekend wanneer voldoende bronmaatregelen worden genomen. Daarom stelt men op dit moment voor nieuwbouwgebieden het verbeterd gescheiden stelsel voor of een gelijkwaardig
systeem. Het verbeterd gescheiden rioolstelsel is een stap op weg naar
een duurzaam waterbeheer. Het gaat daarbij wel om een effectbestrijding
en niet om bronbestrijding.
Door een aantal gemeenten binnen het beheersgebied van het heemraadschap is onderzoek gedaan naar alternatieven voor het verbeterd gescheiden rioolstelsel; volgens de gesprekspartners is ook door de gemeente
Almere een dergelijk onderzoek uitgevoerd. In alle gevallen bleek het verbeterd gescheiden stelsel uiteindelijk toch de beste keuze. Bij de gesprekspartners is niet bekend op welke gronden het verbeterd gescheiden stelsel
als beste naar voren kwam.
Waterhuishoudkundige doelstellingen
Ten aanzien van de kwaliteit dient het water in Almere aam de grenswaarden uit de Evaluatienota Water (1994) te voldoen . De doelstellingen op
kwantiteitsgebied zijn opgenomen in het structuurplan voor de waterhuishouding. Dit plan is rond 1980 opgesteld door de RIJP. Door de gemeente
worden de doelstellingen uit dit plan de laatste tijd meer en meer losgelaten. Omdat niet een vervangend structuurplan is opgesteld, ontbreekt
hierdoor een samenhangende visie; dit werkt volgens de heer Landheer
door in de uitbreidingsplannen. Het heemraadschap vindt het een gemis
dat de gemeente niet een actueel structuurplan heeft. Een zestal maanden
geleden is daarom door het heemraadschap aan de gemeente voorgesteld
om te helpen met het opstellen van een nieuw waterstructuurplan. Tot nu
toe is op dit aanbod geen reactie gekomen.

Het heemraadschap hanteert voor het oppervlak aan open water in stedelijk gebied bij toepassing van het gescheiden stelsel een richtlijn van 3% .
Aangezien tegenwoordig voor nieuwbouwgebieden een verbeterd gescheiden stelsel wordt aangeraden, kan met minder open water voor berging
worden volstaan. Via het verbeterd gescheiden stelsel wordt namelijk minder regenwater rechtstreeks naar het open water afgevoerd. Ten aanzien
van het type riool stelsel in nieuwbouwgebieden is veel discussie geweest
met de gemeente Almere. Volgens de gesprekspartners wil de gemeente
het liefst zo min mogelijk open water omdat dit uit financieel oogpunt
aantrekkelijk is. De gemeente had daarom in eerste instantie een voorkeur
voor het gemengde stelsel. Het heemraadschap heeft uit het oogpunt van
de waterkwaliteit juist een voorkeur voor het verbeterd gescheiden stelsel
in nieuwbouwgebieden. In het rioleringsplan heeft de gemeente Almere nu
vastgelegd dat "in principe" een verbeterd gescheiden stelsel wordt aangehouden voor nieuwbouwgebied. Door het toevoegen van 'in principe'
houdt de gemeente volgens de gesprekspartners toch nog de deur open
voor andere stelsels.
Planproces en actoren
Bij de plannen voor nieuwbouw spelen de provincie, de gemeente, het
heemraadschap en eventueel projectontwikkelaars een rol. De provincie
levert de grootschalige visie op de ontwikkeling van nieuwbouw in het
gebied.
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Het heemraadschap wordt pas bij het uitbrengen van het ontwerp-bestemmingsplan bij een uitbreidingsproject betrokken . Omdat het bestemmingsplan alleen een raamwerk in grote lijnen levert, kan het heemraadschap
vaak weinig met een bestemmingsplan. Uitvoeringstechnische aspecten en
het toe te passen rioolstelsel worden bijvoorbeeld zelden in het bestemmingsplan opgenomen. In het commentaar op een ontwerp-bestemmingsplan verwerkt het heemraadschap wel eens uitvoeringstechnische adviezen, maar daar wordt vervolgens in de meeste gevallen niets mee gedaan.
Op kwantiteitsgebied heeft het heemraadschap enige invloed op de afvoerstructuur en de dimensies van watergangen.
Het feit dat het heemraadschap pas in 1987 is opgericht, toen de gemeente al een aantal jaren bestond, heeft invloed op de rol die het heemraadschap speelt. De gemeente is gewend om de plannen zonder inbreng van
het heemraadschap uit te voeren. Tegenwoordig hebben de gemeente en
het heemraadschap regelmatig overleg. In dit overleg komt soms een uitvoeringsplan ter sprake. Dit geschiedt echter fragmentarisch. Voert een
projectontwikkelaar het plan uit, dan wordt het in het reguliere overleg niet
aangekaart.
Het heemraadschap zou liever daar een rol in het planproces vervullen
waar het daadwerkelijk invloed kan uitoefenen, met name op uitvoeringstechnisch niveau.
Aan de uitvoering kan het heemraadschap beperkingen opleggen bij de
Wvo-vergunningverlening. Op het gebruik van bestrijdingsmiddelen heeft
het heemraadschap enigszins invloed. In Almere worden geen bestrijdingsmiddelen gebruikt voor de verdelging van onkruid in het openbaar terrein.
Het heemraadschap wil dat zo houden. Volgens de gesprekspartners is
hierover elk jaar weer discussie met de gemeente. De gemeente zou in verband met de hoge kosten van het mechanisch verwijderen van onkruid
willen overgaan op chemische bestrijdingsmiddelen.
Het heemraadschap zou graag ook invloed hebben op de keuze van bouwmaterialen zoals zink. Het heemraadschap heeft echter niet de mogelijkheden om bouwmaterialen voor te schrijven. Het aanpakken van het al dan
niet gebruiken van bestrijdingsmiddelen door de gemeente is volgens de
heer Van Dam eenvoudiger dan het aanpakken van de keuze van zink voor
dakgoten omdat de invloed van het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor
het heemraadschap aantoonbaar is en die van zink niet.
Door het heemraadschap wordt momenteel een notitie opgesteld over
milieu- en natuurvriendelijke oeverinrichting. Hierin zal ook aandacht worden besteed aan oevers in het stedelijk gebied. De notitie zal worden gebruikt als advies aan gemeenten.
Wijzigingen in benadering waterbeheer
De laatste tijd past de gemeente Almere op enkele plaatsen geen oeverbeschoeiing meer toe en wordt overgegaan op brede oevers met een flauw
talud. In combinatie met toepassing van het verbeterd gescheiden rioolstelsel kan deze ontwikkeling wellicht als duurzaam aangemerkt worden. Helaas wordt hiermee bij de inrichting van het gebied geen rekening gehouden; zo liggen wegen veelal langs watergangen.
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Resultaten en verwachtingen
Bij het heemraadschap wordt de w il die nu bij de gemeente Almere bestaat
om meer te proberen, als een positieve ontwikkeling ervaren; financieel is
de gemeente echter gebonden aan een economische dwangbuis.
Een negatief aspect in de huidige benadering is volgens de gesprekspartners het planproces. Het heemraadschap wordt vaak pas bij het uitbrengen
van het ontwerp-bestemmingsplan op de hoogte gesteld van uitbreidingen.
In het regulier overleg met de gemeente wordt een enkele keer wel eens
een uitbreidingsplan aangekaart. Dit is echter te fragmentarisch .

Het toepassen van een verbeterd gescheiden stelsel zal in de stad een
betere water(bodem)kwaliteit tot gevolg hebben dan bij toepassing van het
gescheiden stelsel. De vervuilende stoffen worden gecontroleerd afgevoerd
naar de RWZI en komen daar in het slib terecht.
Knelpunten en aanbevelingen
Het bestemmingsplan biedt in zijn huidige vorm te weinig houvast voor het
heemraadschap om invloed te kunnen uitoefenen.
Een ander knelpunt is het ontbreken van regelgeving over het gebruik van
bepaalde constructiematerialen . Zo zou bijvoorbeeld geen zink meer moeten worden toegepast.
De overheid zou het benutten van regenwater moeten stimuleren. Rustige
wegen en paden hoeven niet noodzakelijkerwijs begrensd te worden door
t rottoir- en opsluitbanden . Ook vegetatiedaken, platte daken en grijs-wat ercircuits zijn gunstig voor het verminderen van de aanvoer op de RWZI ' s .
Plannen waarin dergelijke maatregelen worden uitgevoerd , zouden door de
rijksoverheid op het niveau van proefproject getild kunnen worden . Op
basis van de resultaten kunnen dan kentallen aangegeven worden voor de
gemeenten. Wellicht kan voor de verzameling van gegevens op dit gebied
een nationale werkgroep worden ingesteld.

Lelystad , 21 december 1995 .
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3 Maaspoort - 's-Hertogenbosch
3. 1 Algemene informatie
De uitvoering van Maaspoort is ongeveer 17 jaar geleden begonnen. Het
totale plangebied is ongeveer 800 ha groot. Momenteel wordt gewerkt aan
de laatste fase.

3.2 Benadering waterbeheer
In Maaspoort ligt een uitgebreid netwerk van waterlopen. Er wordt een
vast oppervlaktewaterpeil gehanteerd. Omdat wegzijging optreedt richting
de noordelijk gelegen, aangrenzende Maas, moet water worden ingelaten.
Het water moet hiervoor worden opgepompt (ook voor de verstedelijking
moest om deze reden in het gebied water worden ingelaten). In regenperioden wordt het water snel, via Den Bosch noord, afgevoerd naar water van
het waterschap. Met het inlaatgemaal kan het watersysteem ook worden
doorgespoeld.
De oudste deelplannen van Maaspoort hebben een gemengd rioolstelsel.
De jongste, alsmede het industriegebied, hebben een verbeterd gescheiden
rioolstelsel. Er is geen apart plan voor de waterhuishouding in Maaspoort
gemaakt.
De oorspronkelijke bodem bestaat uit klei. Om het gebied bouwrijp te maken zijn cunetten gegraven en deze zijn gevuld met zand. Boven op de klei
is een laag zand van 1 meter gebracht. De afstand tussen de waterlopen
bedraagt 400 m. In de wegen is boven de riolering drainage gelegd.
In Maaspoort is door de Stichting MW-2 (Mens- en Milieuvriendelijk Wonen
en Werken) een woon/werkerf opgezet waar 20 ecologische woningen en
werkruimten zijn gebouwd. Deze huizen zijn voorzien van een grasdak
(LMO, 1990).

3.3 Gemeente Den Bosch
Interview met de heren J. Visser, projectteamleider Ingenieursbureau
Openbare Werken, en H. Spierings, dienst Stadsontwikkeling.
Duurzaam stedelijk waterbeheer
Binnen de gemeente is nog geen beleid geformuleerd inzake duurzaam
waterbeheer. Het heeft wel op alle fronten de aandacht en zal de nodige
aandacht krijgen in nieuwe projecten.
Waterhuishoudkundige doelstellingen
De waterhuishoudkundige doelstellingen voor Maaspoort waren en zijn: het
realiseren van een goede ontwatering en voldoende berging voor afstromend regenwater. Deze doelstellingen zijn gebaseerd op het verkrijgen van
een goed woonmilieu. In de verdere uitwerking wordt water als visueel
aantrekkelijk element in de woonomgeving uitgewerkt (kan ook als doelstelling worden beschouwd).
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De laatste jaren komen er klachten over natte kruipruimten zodat eraan
getwijfeld wordt of de doelstelling over een goede ontwatering gehaald
wordt.
Planproces
De gemeente is de initiatiefnemer en als zodanig vanaf het begin betrokken
geweest bij het planproces. Het planproces is verlopen zoals dat gebruikelijk is, bij dit soort projecten. Er is van grof naar fijn gewerkt. De mogelijkheid om subsidies te krijgen heeft waarschijnlijk wel een rol gespeeld . Hoe
groot die is geweest, is bij de gesprekspartners onvoldoende bekend.
Inbreng actoren
De gemeente is de belangrijkste actor bij Maaspoort. Er is bij aanvang van
het project overleg met het waterschap en het zuiveringschap gevoerd
over de uitgangspunten voorwateraan-en afvoer. De ontwerpen voor waterhuishouding en riolering van de verschillende deelplannen zijn in het
laatste stadium ter goedkeuring voorgelegd aan de waterbeheerders.
Ook het bouwrijp maken en de uitvoering van het waterbeheersysteem is
onder de verantwoordelijkheid van de gemeente uitgevoerd .
Er is een klein aantal woningen waar 'duurzame elementen' zijn toegepast;
deze woningen hebben bijvoorbeeld grasdaken. Bij de gemeente is er verder weinig over bekend . Dit initiatief van particulieren is zonder problemen
toegestaan (in dit concrete geval hoefde de gemeente het eigen waterhuishoudkundig systeem niet aan te passen) .
De gemeente heeft aan de kopers van percelen die grenzen aan het water
beperkingen opgelegd die betrekking hebben op de onderhoudbaarheid van
de watergangen .
De waterkwaliteitsbeheerder heeft in de loop van het proces beperkingen
opgelegd aan de gemeente met betrekking tot toepassing van beschoeiingsmateriaal. Destijds werd het als beperking ervaren, thans wordt het
verbod op geïmpregneerd hout als vanzelfsprekend verondersteld .
Aan het begin van het project zijn duidelijke afspraken gemaakt met de
waterkwantiteitsbeheerder over de verdeling van de kosten . De gemeente
heeft de inrichting uitgewerkt en had tot enkele jaren geleden het beheer.
Thans voert de gemeente als gedelegeerde het beheer .
Aspecten met betrekking tot gevolgde benadering
De inrichting van het watersysteem is ontworpen door de gemeente. Alle
aspecten die de gemeente doorgaans meeneemt zijn ook hierin meegenomen.
Alleen aan de noordzijde van Maaspoort zijn enkele natuurvriendelijke oevers aangelegd . De aanleiding hiervoor is voornamelijk het visuele aspect .
In de tijd dat Maaspoort ontwikkeld is, waren duurzame watersystemen
nog niet of nauwelijks aan de orde.
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Resultaten en verwachtingen
Het plan voldoet vrijwel geheel aan de verwachting. Het enige dat als mogelijk negatief punt kan worden aangemerkt is het feit dat er de laatste
jaren klachten komen over natte kruipruimten. De oorzaak hiervan is vermoedelijk de manier van bouwrijp maken . Er is nog geen onderzoek naar
gedaan. Dit punt krijgt in volgende plannen wel meer aandacht.
Het plan als geheel voldoet. De brede waterlopen in het plan (gevolg van
enigszins ruim percentage open water) worden als positief ervaren. Er zijn
aanwijzingen dat bijzondere planten in de waterlopen van Maaspoort voorkomen. Dit laatste is een gelukkige toevalligheid; hierop is niet gestuurd .
Er zijn geen elementen die als bijzonder 'duurzaam' aangemerkt kunnen
worden. In de praktijk blijkt het systeem goed te voldoen. Er zijn tot nu toe
geen water- of waterbodemkwaliteitsproblemen geconstateerd.
Het plan werkt niet verdrogend . Het gebied wordt van oorsprong ontwaterd door de Maas (wegzijgingsgebied). Mogelijk is de wegzijgingsintensiteit verminderd. De invloed is op deze concrete situatie alleen merkbaar
als een minimale vermindering van de voeding van de Maas.
Hoewel het gebied voor circa de helft gemengd gerioleerd is, zijn nog geen
water- of waterbodemkwaliteitsproblemen geconstateerd. Het rioolstelsel
is relatief ruim gedimensioneerd. Voor zover bekend zijn echter nog geen
waterbodemmonsters genomen. Er is tevens nog nooit gebaggerd.
Er lopen geen projecten waarin bespaard wordt op drinkwater (uitgezonderd misschien het kleine ecologische wijkje met MW-2 woningen).
Leerpunten en verbeterpunten
Er lopen een aantal (kleinere) projecten in Den Bosch waarin nog min of
meer dezelfde aanpak als bij Maaspoort wordt gevolgd. Het proces bij deze
projecten is reeds te ver gevorderd om het anders te gaan doen. Bij nieuwe
projecten worden alternatieven nadrukkelijk meegenomen en waar mogelijk
toegepast. De redenen hiervoor zijn dat door toepassing van nieuwe methoden wordt ingespeeld op nieuwe normen die mogelijk in de toekomst
worden gesteld aan de waterhuishouding in de stad.
Knelpunten en aanbevelingen
In toenemende mate krijgt particulier initiatief greep op stedelijke uitbreid ingen (projectontwikkelaars). Hierbij wordt veel meer op laagste kosten en
hoogste rendement gelet. Nieuwe technieken laten zich in dit opzicht vertalen in geld. Om nieuwe technieken (met de bijbehorende risico's) ingevoerd te krijgen moeten deze kosten worden afgekocht door middel van
subsidies. Een andere methode is afdwingen van het toepassen van tech nieken via regelgeving . Hierbij moet worden opgepast voor verstarring op
deze andere technieken.
Om alle betrokkenen te overtuigen van het nut en de toepasbaarheid van
de alternatieve methoden is meer informatie over de werking van de nieuwe technieken nodig.
Den Bosch, 29 november 1995.
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3.4 Waterschap De Maaskant
Interview met de heren Zijlstra en Stam, afdeling Planvorming Nieuwe
Werken.
Duurzaam stedelijk waterbeheer
Voor het waterschap houdt een duurzame waterhuishouding in: een verbeterd gescheiden stelsel met waar mogelijk afkoppelen van schoon verhard
oppervlak. Daarnaast wordt er naar gestreefd om de afvoer vanuit het
gebied te beperken. Het waterschap is voornamelijk volgend (stelt geen
eisen, doet wel suggesties aan gemeenten).
Waterhuishoudkundige doelstellingen
Voor Maaspoort heeft het waterschap geen doelstellingen geformuleerd
met betrekking tot de (oppervlakte)waterhuishouding. Het plan is volledig
door de gemeente ontwikkeld.
Voor de riolering heeft het waterschap aanvankelijk als doelstelling (eis)
geformuleerd om een gemengd stelsel te maken met een overstortingsfrequentie van 7 à 8 maal per jaar. De laatste jaren wordt een verbeterd
gescheiden rioolstelsel voorgeschreven.
Planproces en actoren
Het waterschap is nauwelijks bij het planproces voor Maaspoort betrokken
geweest en heeft het ook niet gevolgd. Uitgewerkte plannen voor de aanleg van riolering zijn door het waterschap gezien en beoordeeld.
De gemeente is de belangrijkste actor in het plan. Het waterschap is
slechts af en toe bij het plan betrokken geweest. Het waterschap heeft
alleen invloed uitgeoefend op de keuze en de dimensienering van het rioolstelsel. Dit geldt voor het hele gebied.

Aanvankelijk heeft de gemeente alles betaald: aanleg en onderhoud. Sinds
één jaar is er een overeenkomst waarin de betaling van het onderhoud
door het waterschap is geregeld. Het beheer in het gebied wordt in de
praktijk uitgevoerd door de gemeente.
Aspecten met betrekking tot de gevolgde benadering
In de zomer wordt continu water uit het naastgelegen landelijk gebied
ingelaten in Maaspoort voor peilhandhaving en doorspoeling. Het waterschap heeft geen zicht op het dagelijks beheer omdat dat door de gemeente wordt uitgevoerd. Het waterschap heeft geen invloed uitgeoefend op de
vormgeving van het open water .
Het gebied is grotendeels gemengd gerioleerd. De delen die de laatste
jaren zijn uitgevoerd en de industriegebieden hebben een verbeterd gescheiden rioolstelsel. Het type rioolstelsel en de locatie van de overstorten
zijn aangegeven door het waterschap.
Het is bij het waterschap niet bekend of duurzame waterhuishoudkundige
elementen in het plan zijn opgenomen. Voor zover bekend zijn er bij de
inrichting geen aspecten meegenomen die afwijken van hetgeen normaal
door het waterschap wordt meegenomen.
In het kader van de Maaspoort zijn geen bijzondere leemten in kennis naar
voren gekomen.
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Resultaten en verwachtingen
Het waterschap heeft geen redenen om aan te nemen dat het ontwerp niet
voldoet . Er zijn nog geen klachten bekend bij het waterschap. Het is echter
nog een nieuw gebied en de problemen kunnen nog komen. Er zijn geen
bijzondere positieve of negatieve zaken op te merken.
In Maaspoort zijn geen elementen opgenomen die als bijzonder 'duurzaam'
aangemerkt kunnen worden. Het plan werkt waarschijnlijk niet verdrogend.
Voor het bouwrijp maken is het gebied flink opgehoogd (geen peilverlaging). Bovendien ligt het gebied direct naast de Maas.
Er zijn geen problemen met overstorten bekend of met de water- of waterbodemkwaliteit. Voor zover bekend worden door het waterschap in het
gebied (nog) geen metingen verricht.
Er zijn geen voorbeelden van besparing van drinkwater of iets dergelijks
bekend bij het waterschap.
Leerpunten en verbeterpunten
Met betrekking tot de riolering stelt het waterschap als eis: verbeterd gescheiden stelsel of gelijkwaardig. Verder stelt het waterschap zich vooralsnog volgend op. Het staat echter wel open voor nieuwe initiatieven
zoals afkoppelen van schone oppervlakken en nuttig gebruik van water.
Het waterschap doet zelf ook suggesties om alternatieve methoden voor
de regenwaterafvoer (afkoppelen) in de planvormingsfasen door de gemeenten te beschouwen. De reden hiervoor is een gewijzigd inzicht en
nieuwe mogelijkheden.
Knelpunten en aanbevelingen
Waterschappen zouden meer aandacht moeten hebben voor waterbeheer
in stedelijk gebied. Het wordt tot nu toe nog niet gezien als een volwaardig
onderdeel van het takenpakket. Hiervoor moet door de bestuurders geld en
mankracht worden vrijgemaakt.
Er is onderzoek gewenst naar het effect van bouwmaterialen op de kwali teit van bodem en (water)bodem als gevolg van afkoppelen.
Er is behoefte aan experimenten waarin de alternatieve methoden zijn
toegepast om betrokkenen met eigen ogen te laten zien dat de methoden
werken.
Oss, 13 december 1995.
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4 Paddenpoel en Nieuwe Gagels 11 - Steenwijk
4. 1 Algemene informatie
In Nieuwe Gagels 11 worden 325 tot 350 woningen gebouwd. De bouw is
in volle gang. In Paddenpoel, waar onlangs begonnen is met het bouwrijp
maken, zullen 110-120 woningen worden gebouwd.

4.2 Benadering waterbeheer
De gemeente Steenwijk voert geen waterhuishoudkundige onderzoeken uit
en stelt geen waterhuishoudkundige plannen op in geval van stadsuitbreiding. De gemeente zorgt er voor dat aan de eis van het Zuiveringschap
West-Overijssel om een verbeterd gescheiden rioolstelsel aan te leggen
wordt voldaan. Daarnaast wordt de voorwaarde gehanteerd dat 4% van
het planoppervlak uit open water bestaat.
In Paddenpoel wordt een verbeterd gescheiden rioolstelsel aangelegd.
Tijdens zware neerslag zal een deel van het afstromend regenwater worden afgevoerd naar de waterpartij in het gebied. De waterbodem van deze
waterpartij is ter plaatse van de uitlaat van de hemelwaterafvoer van het
reeds bestaande bedrijfsterrein licht verontreinigd. Gezien de grote waarde
van deze poel voor amfibieën is een verslechtering van de waterkwaliteit
ongewenst.
In het bestemmingsplan voor Nieuwe Gagels 11 is opgenomen dat ten minste 4% van het bruto planoppervlak uit open water dient te bestaan en dat
er in het plan een verbeterd gescheiden rioolstelsel dient te worden aangelegd.

4.3 Gemeente Steenwijk
Interview met de heer Wessels, projectleider plan Nieuwe Gagels 11.
Duurzaam stedelijk waterbeheer en waterhuishoudkundige doelstellingen
De uitbreidingen Paddenpoel en Nieuwe Gagels 11 worden voorzien van een
verbeterd gescheiden stelsel, waarmee wordt voldaan aan de eis van het
zuiveringschap West-Overijssel. Daarnaast wordt de voorwaarde gehanteerd dat 4% van het planoppervlak uit oppervlaktewater bestaat. De uitbreiding Paddenpoel ontleent de naam aan een zandwinlocatie waar momenteel padden in voorkomen. Voor de uitbreiding Paddenpoel is door de
gemeente gesteld dat de paddentrek die elk jaar optreedt van en naar de
poel niet door de uitbreiding mag worden verstoord.
In Nieuwe Gagels 11 wordt een deel van de in het plan voorkomende oever
als natuurvriendelijk uitgevoerd. Deze locatie zal net als Paddenpoel worden voorzien van een plas. In beide uitbreidingen krijgen de plassen (gedeeltelijk) een recreatieve functie.
De gemeente is van mening dat zij door de door haar gekozen inrichting
van beide uitbreidingen een duurzame ontwikkeling vormgeeft, onder andere ook ten aanzien van de waterhuishouding.
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Planproces
In geval van de Paddenpoel is het initiatief van een projectontwikkelaar
uitgegaan. Bij Nieuwe Gagels 11 heeft de gemeente het initiatief tot de
uitbreiding genomen. Bij beide uitbreidingen heeft de gemeente het plan in
één keer gemaakt (dus niet in verschillende fases). De gemeente meent dat
sturings- en regelmechanismen geen invloed hebben gehad op het verloop
van het planproces.
Het waterschap heeft een financiële bijdrage gegeven voor het realiseren
van het open water .
Inbreng actoren
Naast de gemeente zijn het zuiveringschap, waterschap en projectontwikkelaar(s) bij beide uitbreidingen betrokken . De gemeente stelt zelf de plannen op. De enige beperkingen van de plannen worden in feite opgelegd
door het zuiveringschap met betrekking tot het aan te leggen rioolstelsel
en het waterschap in verband met de minimaal gewenste hoeveelheid oppervlaktewater in het plan . De gemeente heeft aan de projectontwikkelaar
van de Paddenpoel in zoverre beperkingen opgelegd dat de jaarlijkse paddentrek niet mag worden verstoord door de uitbreiding .
De afstemming tussen de verschillende actoren is probleemloos verlopen.
Het waterschap wil meebetalen aan de waterpartijen.
Aspecten met betrekking tot de gevolgde benadering
Beide uitbreidingen worden voorzien van een verbeterd gescheiden stelsel,
waarmee wordt voldaan aan de eisen van het zuiveringschap. De waterpartijen zullen in beide locaties een recreatieve functie hebben. In Nieuwe
Gagels 11 wordt een deel van de oever (circa 500 m van de zuid oever)
natuurvriendelijk uitgevoerd.
Stimulerende instrumenten, sturings-en/of regelmechanismen hebben geen
invloed gehad bij de uitvoering van het plan . Er zij n geen leemten in kennis
geconstateerd .
Tot nu toe zijn er geen afwijkingen opgetreden ten opzichte van het oorspronkelijk idee. Dit geldt voor beide uitbreidingen. Beide plannen zijn in
één keer ontwikkeld . De goedkeuring leverde geen enkel probleem op en is
snel verlopen .
Resultaten en verwachtingen
Het plan voldoet aan de verwachtingen. De gemeente merkt op dat de
kwaliteit van de woonomgeving als primair doel heeft gegolden bij de ontwikkeling van de uitbreidingsplannen, hetgeen tot uiting is gebracht door
veel woningen aan het water te situeren.
De gemeente wenst duurzaam te bouwen en geeft daaraan invulling door
rekening te houden met de gebruikte houtsoorten (geen tropisch hardhout), door waterbesparende middelen toe te passen, geen PVC toe te
passen, enz.
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Leerpunten en verbeterpunten
Bij een volgend plan zal voor een zelfde soort aanpak worden gekozen. De
aanpak zal niet wezenlijk verschillen van de gehanteerde aanpak, omdat
deze voldoet aan de verwachtingen.
Knelpunten en aanbevelingen
De gemeente meldt dat zij een financiële stimulans als een goed middel
ziet om bijvoorbeeld infiltratie of regenwaterbenutting toe te passen in de
huidige uitbreidingen en/of toekomstige uitbreidingen.
Steenwijk, 27 november 1995.

4.4 Projectontwikkelaar Markegelder
Interview met de heer Van Gelder, projectontwikkelaar van PaddenpoeL
Algemene informatie
Plan Paddenpoel wordt in opdracht van projectontwikkelaar Markegelder
uit Kampen gerealiseerd. De projectontwikkelaar is niet betrokken bij het
andere plan (Nieuwe Gagels 11). Dat plan wordt in dit interview dan ook
niet in beschouwing genomen.
In het plangebied Paddenpoel ligt een waterpartij of poel, waarin amfibieën
(onder andere padden) leven. Aan deze poel ontleent de locatie haar naam.
De waterpartij is in het verleden door zandwinning ontstaan.
Duurzaam stedelijk waterbeheer
Onder een duurzame ontwikkeling van het stedelijk waterbeheer verstaat
de projectontwikkelaar Markegelder een systeem zoals vormgegeven is in
PaddenpoeL Dat wil zeggen: er wordt voldaan aan de eisen van het zu iveringschap en waterschap, en de reeds aanwezige natuurwaarden worden
gerespecteerd. In dit geval zijn dat de reeds in het plangebied aanwezige
natuurwaarden (de amfibieën en waterpartij).
Waterhuishoudkundige doelstellingen
De doelstellingen van plan Paddenpoel met betrekking tot de waterhuishouding bestaan uit:
- het voldoen aan de eisen van het zuiveringschap en waterschap; en
- het respecteren en handhaven van de waarde die de waterpartij heeft
voor amfibieën.
Naast deze doelstelling streeft Markegelder naar het zoveel mogelijk lokaliseren van woningen aan de waterpartij, omdat de toekomstige bewoners
een dergelijke locatie prefereren boven een locatie elders in de wijk.
Planproces
Markegelder heeft het plan Paddenpoel geïnitieerd door de grond van de
locatie aan te schaffen. De grond lag ten tijde van de aankoop al circa 12
jaar braak en was in het bestemmingsplan aangemerkt als bouwgrond voor
bedrijven. Na aankoop van de grond heeft Markegelder contact opgenomen met de gemeente met het voorstel om ter plaatse woningen te realiseren. De gemeente Steenwijk heeft vervolgens met het voorstel van Markegelder ingestemd.
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Na instemming van de gemeente heeft Markegelder een stedebouwkundig
plan laten ontwikkelen door een architect (Frans Verwey). De gemeente
heeft bij het ontwikkelen van het plan geen noemenswaardige inbreng
gehad. Onlangs is na verschillende inspraakrondes begonnen met het
bouwrijp maken van de locatie.
De realisatie van de woningen heeft Markegelder uitbesteed aan twee
aannemers.
Inbreng actoren
De actoren die een rol in de ontwikkeling van het plan Paddenpoel hebben
gespeeld en/of nog spelen zijn:
- de gemeente Steenwijk;
- de projectontwikkelaar Markegelder;
- de architect.
De gemeente speelt een rol van betekenis in het plan omdat zij direct betrokken is bij de benodigde regelgeving (bijvoorbeeld de wijziging van het
bestemmingsplan). De betrokken architect heeft het plan vormgegeven en
heeft daardoor duidelijk invloed gehad op de inrichting van de locatie.
Markegelder is van mening dat zuiveringschap en waterschap geen noemenswaardige invloed hebben gehad op het plan. Weliswaar stellen beide
actoren eisen ten aanzien van het rioolstelsel en het minimaal aanwezige
oppervlak aan open water, maar deze eisen worden door Markegelder als
een soort van randvoorwaarden gezien, die 'normaal' zijn voor elke locatie
die wordt ontwikkeld.
Markegelder heeft voor het plan geen subsidies ontvangen, noch hebben
sturings- en/of regelmechanismen enige invloed gehad op de vormgeving
van het plan.
Aspecten met betrekking tot de gekozen benadering
Andere technieken van regenwaterbehandeling dan het afvoeren via het
rioolstelsel worden niet toegepast in PaddenpoeL Particulieren kunnen zelf
wel gebruik gaan maken van bijvoorbeeld regentonnen, hetgeen een alternatieve techniek is voor regenwaterbehandeling. Deze techniek is echter
niet in het plan opgenomen .
De reeds aanwezige waterpartij heeft grote waarde voor amfibieën en
wordt gehandhaafd in het plan. Langs een deel van de poel zullen woningen worden gerealiseerd. Het resterende deel van de oever blijft onbebouwd, zodat de jaarlijkse paddentrek veilig is gesteld. Het onbebouwde
oeverdeel ligt het dichtst bij de nabij gelegen spoorbaan.
Naast de waarde die de waterpartij heeft voor amfibieën, krijgt de waterpartij tevens een recreatieve functie.
Afwijkingen ontwerp ten opzichte van oorspronkelijke ideeën
Ten aanzien van water zijn er momenteel nog geen wezenlijke afwijkingen
opgetreden in het ontwerp vergeleken met de oorspronkelijke ideeën. Wel
wordt momenteel nader aandacht besteed aan (mogelijk) grotere geluidsoverlast door treinverkeer dan in eerste instantie was verwacht. Of en zoja
in hoeverre dit effect kan hebben op de waterhuishouding is nog niet bekend. Naar verwachting zal het geen of nauwelijks invloed hebben op de
planvorm .
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Resultaten en verwachtingen
Markegelder vindt dat het grote aantal benodigde inspraakrondes een
negatief aspect is van de planvorming. Hierdoor duurt de planvorming te
lang. Overigens zijn het aantal benodigde inspraakrondes bij andere locaties niet minder, zodat Steenwijk daar geen uitzondering in vormt. Wel is
Markegelder van mening dat bij de planvorming van Paddenpoel de benodigde tijd relatief lang is geweest.
Een positief aspect is dat in het plan veel woningen aan het water worden
gesitueerd, hetgeen het woonplezier van de toekomstige bewoners ten
goede komt. Naar de mening van de burgemeester van Steenwijk wordt de
wijk Paddenpoel de mooiste wijk van Steenwijk.
Omdat geen infiltratievoorzieningen worden toegepast in het plan zal naar
verwachting geen bijdrage worden geleverd aan bestrijding van verdroging.
Verder wordt geen specifieke aandacht besteed aan beperking van de
overstortproblematiek en verontreiniging van water en waterbodem door
afkoppelen (niet aansluiten) van verharde oppervlakken op het rioolstelsel
en /of materiaalkeuze. Bij materiaalkeuze kan bijvoorbeeld worden gedacht
aan het vervangen van zinken dakgoten door dakgoten die niet of nauwelijks zink uitlogen .
leeraspecten en verbeterpunten
Naar verwachting zal bij een volgend project voor een zelfde aanpak worden gekozen. Het grote aantal inspraakrondes kan beter worden gereduceerd, zodat de voortgang van het planproces beter kan worden gewaarborgd.
Knelpunten
Een groot knelpunt, in feite het enige knelpunt, is het grote aantal inspraakrondes. Door de omvang van het aantal inspraakrondes duurt de
planvorming te lang.
Aanbevelingen
Behalve het verminderen van het aantal inspraakrondes heeft Markegelder
geen aanbevelingen voor volgende projecten.
Een andere vormgeving van het plan ten aanzien van water, bijvoorbeeld
door gebruik te maken van infiltratievoorzieningen en/of regenwaterbenutting, wordt niet als bezwaarlijk gezien. Wel wordt verwacht dat andere
actoren dan aangeven op welke wijze infiltratievoorzieningen moeten worden geconstrueerd. Daarnaast mag een andere invulling geen negatieve
effecten hebben op de haalbaarheid van een project in financieel opzicht.
Kampen, 18 december 1995 .
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4. 5 Zuiveringschap West-Overijssel
Telefonisch interview met de heer H. Drost, medewerker bureau Riolering .
Algemene informatie
Het zuiveringschap West-Overijssel is voor twee projecten benaderd: voor
Stadshagen bij Zwolle en voor de nieuwbouwplannen in Steenwijk.
Inbreng
De betrokkenheid van het zuiveringschap bij de nieuwbouwplannen in
Steenwijk heeft zich beperkt tot het goedkeuren van de rioleringsplannen .
De goedkeuring is schriftelijk afgehandeld . Bij beide locaties wordt een
verbeterd gescheiden stelsel aangelegd met 4 mm berging en 0,3 mm/h
pompovercapaciteit . Ten aanzien van de riolering ziet het zuiveringschap
beide locaties als 'standaard', omdat geen bijzondere maatregelen zijn
getroffen , bijvoorbeeld ten aanzien van de overstortproblematiek of regen waterbenutting ten behoeve van toiletspoeling .

De heer Drost verwacht dat het zuiveringschap in de toekomst een meer
adviserende rol zal gaan spelen bij nieuwbouwlocaties . Met name door de
op handen zijnde fusie met een aantal waterschappen zal de integrale benadering van stedelijk gebied een impuls krijgen .
Deventer, 16 februari 1996.
/
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5 Het Groene Dak - Utrecht
5.1 Algemene informatie
In 1989 werd de vereniging Het Groene Dak opgericht, die de initiator van
het plan was . De vereniging, waarin toekomstige bewoners participeerden,
streefde naar de bouw van betaalbare ecologische woningen. In 1993 is
het project opgeleverd.
Het Groene Dak omvat 66 woningen in vijf woonblokken en ligt op een
terrein met een omvang van ruim 1 ha. Het Groene Dak ligt in de wijk
Voordorp in de gemeente Utrecht.

5.2 Waterhuishoudkundige inrichting
Bij het Groene Dak is uitgebreid gekeken naar mogelijkheden op het gebied
van waterbesparing en afvalwaterzuivering op woningniveau. Ten aanzien
van water zijn maatregelen getroffen om enerzijds het gebruik van drinkwater te beperken en anderzijds de afvoer van water naar het rioolstelsel
te minimaliseren. Het regenwater dat van de daken afstroomt, wordt afgevoerd naar een vijver op het binnenterrein. De 25 m 2 grote vijver is aangesloten op het regenwaterriool van het verbeterd gescheiden stelsel in de
wijk Voordorp. Per woning is 0,5 parkeerplaats gerealiseerd in plaats van
de tegenwoordig gangbare 1,2 parkeerplaats per woning. De verharding op
het binnenterrein is beperkt. Door toepass ing van onder meer schelpenpaden is een waterdoorlatende verharding verkregen. Regenwater kan hierdoor in de bodem gebufferd worden, zodat minder water nodig is voor het
sproeien van de tuinen.
Alle woningen zijn voorzien van waterbesparende douchekoppen en kranen
met doorstroombegrenzers, waardoor per seconde minder water uit de
kraan komt dan bij een gebruikelijke kraan . In plaats van trad itionele toiletten zijn Gustavsberg wss-toiletten (Water Saving System) gebruikt. Het
Gustavsberg wss-toilet is een in Zweden veel toegepast systeem. Het systeem werkt met vacuümzuiging. Het gebruikt circa 3,5 liter per spoeling; in
enkele huizen 6 liter per spoeling. Omdat een traditioneel toilet circa 9 liter
water gebruikt per spoeling, leveren de Gustavsberg wss-toi letten een aanzienlijke waterbesparing op.
In 10 woningen zijn compost-toiletten aangebracht. Deze woningen zijn
voorzien van een Clivus Muitrum-systeem dat uit een composteringstank in
de kelder en speciale closetpotten bestaat. Deze toiletten verbruiken helemaal geen water. De composteringstank functioneert zowel voor toiletafval
als voor keuken- en tuinafval. In de tank vindt een langzame compostering
plaats. De compost kan in de tuin worden gebruikt.
In diezelfde 10 woningen wordt het grijs water (bad-, afwas- en wasmachinewater) bij het huis behandeld. Vijf woningen gebruiken als zuiveringstechniek een vloeikas in een serre, de andere woningen een rietveld in de
tuinen.

41

Water in de stad

In de vloeikas wordt het water gezuiverd in een bak met teelaarde en
grind. Het doet tevens dienst als voedingsstof voor de in deze kas gekweekte planten (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, 1992). Bij de
woningen met een rietveld wordt het grijs water na een voorbehandeling in
een aëroob grijswaterfilter afgevoerd naar een bezinkput en vandaar eenmaal per dag naar het rietveld in de tuin. Het effluent van de tien woningen wordt uiteindelijk geloosd op de vijver in het binnenterrein.
Daarnaast beschikken deze tien woningen over een regenwaterreservoir in
de kelder. Na filtering door een zandfilter wordt het water opgepompt voor
het spoelen van de was in de gezamenlijke (hot-fill) wasmachines . Het
opgevangen regenwater wordt door een zonnecollector verwarmd.
De plannen voor grasdaken die de vereniging had - vandaar de naam het
Groene Dak -zijn uiteindelijk niet uitgevoerd. Oorzaken hiervoor waren de
kosten en de onbekendheid met dergelijke daken bij de twee opdrachtgevers (de betrokken woningbouwvereniging en projectontwikkelaar). Daarnaast speelde een rol dat gevreesd werd dat grasdaken (te) veel regenwater zouden vasthouden, zodat niet voldoende overbleef voor benutting in
de woningen (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, 1992).

5.3 Ervaringen
Gebleken is dat de besparing op het drinkwatergebruik door de composttoiletten en het benutten van regenwater sterk afhangt van het bewonersgedrag (Woon i Energie, 1994). In het ene woningblok wa s het waterverbruik per persoon 30 liter/dag, in het andere woningblok 50 liter/dag (inclusief het regenwater). Al met al toch een zeer grote besparing op het
drinkwatergebruik vergeleken met het gemiddelde huishoudelijk waterverbruik per persoon van 135 liter/dag (bron : VEWIN /NIPO, 1992).
In november 1995 is een meetprogramma gestart naar zowel de effectiviteit van de waterbesparende maatregelen (door Woon I Energie) als de zui verende werking van de installaties (door Universiteit van Amsterdam - Microbiologie) . In januari 1997 wordt de rapportage hierover verwacht.
Voor het beheer is een vereniging van bewoners en eigenaren opgericht
die ervoor zorgt dat het speciale karakter van het wonen en de ecologische
aspecten daarbij worden gewaarborgd (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, 1992).

5.4 Stichting Het Groene Dak
Interview met de heer M. Post, actief lid van de stichting Het Groene Dak.
Algemene informatie
Het Groene Dak is een ecologisch woningbouwproject. Het complex omvat
40 huurwoningen en 26 koopwoningen. Door een groot deel van de
woningen te "stapelen" ontstond een binnenterrein. De in 1989 opgerichte
bewonersvereniging het Groene Dak heeft het initiatief tot het plan genomen. De vereniging heeft zich ingespannen voor betaalbare, ecologische
woningen die geschikt zijn voor verschillende samenlevingsvormen . In
algemene zin is aandacht besteed aan:
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-

de woonomgeving;
energiebesparing;
waterbesparing;
gebruik verantwoorde bouwmaterialen; en
beperking en scheiding van afval.

Naast de huizen zelf is ook de woonomgeving van belang bij ecologisch
bouwen. De inrichting dient zodanig vorm te worden gegeven dat een
goed klimaat ontstaat voor planten, dieren en mensen. Vervuiling en verdroging dient zoveel mogelijk te worden voorkomen.
Duurzaam stedelijk waterbeheer
Onder een duurzaam stedelijk waterbeheer wordt in feite "alles" verstaan.
Dat wil zeggen dat niet alleen puntbronnen zouden moeten worden aangepakt maar ook diffuse bronnen.
Waterhuishoudkundige doelstellingen
De leidende motieven/doelstellingen van het plan zijn: waterbesparing en
het bufferen en zuiveren van water. Ten behoeve van deze doelstellingen
zijn de maatregelen getroffen die in 5.2 Waterhuishoudkundige inrichting
zijn beschreven.
Planproces
De bewonersvereniging heeft het initiatief genomen tot het plan en heeft
zich vier jaar lang actief ingezet voor betaalbare ecologische woningen . De
woningen dienden geschikt te zijn voor verschillende samenlevingsvormen.
In de beginfase van het plan waren er voldoende ideeën, maar tastte de
vereniging wat betreft haalbaarheid in het duister. Om meer inzicht te
krijgen in de mogelijkheden heeft de bewonersvereniging lezingen georganiseerd, waar deskundigen ideeën en mogelijkheden hebben aangegeven.
De gedurende het planproces opgedane kennis resulteerde in een professionelere aanpak door de bewonersvereniging. Zo werd de bewonersvereniging een volwaardige gesprekspartner voor gemeente en woningbouwvereniging.
Inbreng actoren
De actoren die een rol van betekenis hebben gespeeld of spelen zijn:
- de bewonersvereniging het Groene Dak;
de gemeente Utrecht;
de provincie Utrecht;
Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting (SEV);
Bear Architecten in Gouda;
de opdrachtgevers; woningbouwvereniging Prinses Jul iana in Utrecht en
G.W. Geelen bv in Vleuten.

De bewonersvereniging was initiator van het plan en voerde de projectleiding. Hierdoor heeft de vereniging een bijzonder grote inbreng gehad. Een
belangrijke taak van de vereniging was het overtuigen van andere actoren
(gemeente, provincie, opdrachtgevers) van de mogelijkheden en haalbaarheid van het plan. Het vinden van subsid ies was in het kader van de haalbaarheid van groot belang. Tevens diende het plan continu te worden
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bijgesteld zonder dat de doelstellingen uit het oog verloren werden. Bij het
zoeken van oplossingen wordt de rol van de architect door de gesprekspartner als bijzonder belangrijk aangemerkt. Een beperking die de
vereniging aan zich zelf heeft opgelegd is dat de woningen niet te duur
mochten worden, omdat dan de betaaibaarheid van de woningen in het
gedrang zou komen.
De gemeente heeft wat betreft de invulling van het plan in feite aan de
zijlijn meegedaan. Wel heeft zij financiële ondersteuning aan het plan verleent. De provincie heeft vooral corrigerend opgetreden. Zo maakte zij
bezwaar tegen het lozen van de bergingsvijver op lokaal oppervlaktewater
vanwege de risico's .
Bij de woningbouwvereniging en projectontwikkelaar waren met name in
het begin de nodige reserves ten aanzien van het plan. Deze richtten zich
in het bijzonder op onderhoudsaspecten.
Het binnenterrein is door de vereniging aangelegd en wordt ecologisch
beheerd. In eerste instantie had de gemeente dwars door het binnenterrein
een weg gepland. Door inspanningen van de vereniging heeft de gemeente
dit plan laten varen .
Aspecten met betrekking tot het gerealiseerde ontwerp
Het Groene Dak is binnen de wijk Voordorp gerealiseerd en heeft een beperkte omvang . Hierdoor zijn met betrekking tot oppervlaktewater weinig
vergaande maatregelen getroffen, afgezien van de vijver op het binnenterrein.
Afwijking ontwerp ten opzichte van oorspronkelijke ideeën
In de oorspronkelijke ideeën zouden de daken worden voorzien van vegetatiedaken. Afgezien van het projecthuis, dat is voorzien van een grasdak,
zijn de plannen voor vegetatiedaken niet uitgevoerd, omdat de kosten te
hoog zouden oplopen. Daarnaast speelde de onbekendheid met dergelijke
daken mee en werd gevreesd dat vegetatiedaken (te) veel regenwater zouden vasthouden, waardoor onvoldoende regenwater overblijft voor benutting in de woningen.
Oorspronkelijk zou de bergingsvijver niet worden aangesloten op het regenwaterriool, maar lozen op oppervlaktewater in de omgeving. De gemeente had hiervoor al een locatie aangegeven. Uiteindelijk is het plan niet
uitgevoerd omdat de provincie bezwaar maakte tegen de lozingen. De
risico's in verband met mogelijke verontreinigingen in het water lagen
hieraan ten grondslag .
Resultaten en verwachtingen
De besparing op het drinkwatergebruik door toepassing van composttoiletten, Gustavsberg wss-toiletten en benutting van regenwater wordt in hoge
mate beïnvloed door het gedrag van de bewoners. Zo is in één woonblok
het waterverbruik circa 30 liter/persoon/dag en in een ander woonblok 50
liter/persoon/dag (inclusief het regenwater). Het gemiddelde huishoudelijk
waterverbruik is in Nederland circa 135 liter/persoon/dag, zodat de getroffen maatregelen een aanzienlijke waterbesparing opleveren.
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De resultaten van een meetprogramma naar de effectiviteit van de waterbesparende maatregelen en de zuiverende werking van de installaties zullen begin 1997 worden gerapporteerd.
De heer Post vindt het jammer dat in het plan in beperkte mate gebruik is
gemaakt van composttoiletten, dat de bufferende functie van de bergingsvijver slechts gering is en dat alleen het projecthuis een vegetatiedak
heeft. Als meer composttoiletten zouden zijn toegepast had meer bespaard
kunnen worden op het drinkwatergebruik. De afvoer van de bergingsvijver
naar het regenwaterriool van het verbeterd gescheiden stelsel treedt snel
in werking. Tijdens een zware bui stijgt het waterniveau met circa 20 cm.
Deze stijging wordt veroorzaakt door de beperkte afvoercapaciteit van de
vijver naar het regenwaterriooL
Als positief wordt het realiseren van een redelijk gesloten watersysteem
gezien. Ook de composttoiletten worden als positief ervaren. De compost
wordt eens per jaar in de tuin verwerkt. Het Groene Dak is geen einddoel,
maar een stap in de goede richting.
Door gebruik te maken van composttoiletten, Gustavsberg wss-toiletten,
regenwaterbenutting ten behoeve van wassen (hot-fill wasmachines), waterbesparende douchekoppen en doorstroombegrenzers bij kranen is een
aanzienlijke reductie bereikt ten aanzien van het drinkwatergebruik. De
waterbesparing is afhankelijk van de toegepaste technieken en het gedrag
van de bewoners.
Naast het bouwen van de ecologische woningen dient verantwoord te
worden gewoond: milieuvriendelijk wassen en afwassen.
Knelpunten
Bij de ontwikkeling en uitvoering van het plan waren gebrek aan technische kennis en financiële beperkingen de belangrijkste problemen. Zo waren de composttoiletten nog niet uitontwikkeld ten tijde van het planproces
en was nog weinig ervaring opgedaan met de Gustavsberg wss-toiletten.
Hierdoor was het moeilijk om de verschillende actoren te overtuigen van
de mogelijkheden van de verschillende technieken.
Een groot voordeel was dat ten tijde van de ontwikkeling van het plan
behoefte bestond aan pioniersprojecten. Op dat moment was er nog weinig kennis bij gemeenten en architecten, waardoor deze mee wilden doen
aan het project. Als gevolg hiervan kreeg de vereniging gemakkelijk subsidies althans gemakkelijker dan zij momenteel zou krijgen (naar inschatting
van de heer Post) .
Tijdens de aanloop van het project zijn verschillende wensen gesneuveld.
Zo is alleen het projecthuis voorzien van een vegetatiedak en niet alle woningen, de dakoverstekken hadden groter moeten zijn ter bescherming van
de houten panelen, het zuiveren van grijswater op wijkniveau is niet doorgegaan (de vijver is aangesloten op het regenwaterriool).
Tijdens de bouw is gebleken dat het bouwproces nauwkeurig moet worden
gevolgd omdat anders vrij gemakkelijk van de uitgangspunten zal worden
afgeweken. Oorzaak is de onbekendheid van bouwvakkers met de nieuwe
uitgangspunten. Als tijdens de bouw iets niet voorhanden is, wordt snel
teruggegrepen op oude, vertrouwde technieken.
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Aanbevelingen
De belangrijkste aanbeveling is het meer stimuleren van projecten als het
Groene Dak door het geven van (meer) subsidies . Door gebrek aan subsidie zijn een aantal ideeën bij het Groene Dak niet van de grond gekomen.

Overigens merkt de heer Post op dat de bewonersvereniging de tijd heeft
mee gehad . Ten tijde van de planvorming bestond meer bereidheid bij
overheden om te investeren in experimentele woningbouwprojecten dan
heden ten dage. Anderzijds is er momenteel al meer ervaring opgedaan
met verschillende andere projecten waardoor een aantal aspecten momenteel gemakkelijker kunnen worden gerealiseerd .
Utrecht, 12 december 1995.

5.5 Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting
Telefonisch gesprek met de heer Fokkema.
Algemene informatie
De Stuurgroep Experimentele Volkshuisvesting (SEV) valt onder het Ministerie van VROM. In het kader van haar werkzaamheden is de SEV onder
meer geïnteresseerd in een duurzame ontwikkeling van stedelijke gebieden.
Inbreng
De SEV heeft het woningbouwproject Het Groene Dak financieel ondersteund, omdat de waterbesparende maatregelen en de minder milieu-belastende materialen die in Het Groene Dak worden toegepast, binnen het
programma duurzaam bouwen van SEV pasten. Daarnaast bood Het Groene Dak een goede mogelijkheid om praktijkervaring op te doen met waterbesparende maatregelen binnen woningen en (andere) meer duurzame
bouwmaterialen.

De heer Fokkema merkt op dat het doorgaans gemakkelijk is om mensen
enthousiast te maken voor water. De tastbaarheid van water is naar zijn
mening een belangrijke reden voor het enthousiasme. Hierdoor is het mogelijk om een meer duurzame ontwikkeling op het gebied van waterbeheer
te stimuleren. Betrokkenheid is immers een belangrijk aspect bij het stimuleren van maatregelen .
Aanbevelingen
Een meer duurzame ontwikkeling van het waterbeheer kan in de beginfase
worden ondersteund en gestimuleerd door het verstrekken van subsidies.
Op den duur zal een andere vorm van financiële sturing moeten worden
toegepast om invulling te geven aan een verdere ontwikkeling van de gewenste meer duurzame aanpak. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht
aan het doorberekenen van het niet aansluiten of aangesloten laten zijn
van verharde oppervlakken op het rioolstelsel. Zo zal door afkoppelen van
daken minder regenwater worden afgevoerd naar de rioolwaterzuiveringsinrichting, waardoor de RWZI minder wordt belast met water. Hierdoor
nemen de kosten die moeten worden gemaakt voor een RWZI af.
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Deze geringere kosten zouden moeten resulteren in een geringere bijdrage
van burgers in de kosten. Met een dergelijke kostenberekening kan ook op
langere termijn (financieel) sturing worden gegeven aan de gewenste ontwikkeling van een duurzaam stedelijk waterbeheer.
Deventer, 4 maart 1996.
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6 Ecolonia - Alphen aan de Rijn
6.1 Algemene informatie
Het initiatief voor Ecolonia is afkomstig van de Novem (Nederlandse Onderneming Voor Energie en Milieu). Begin 1989 is het idee ontstaan om via
een concreet bouwproject aan te geven op welke wijze energiezuinig en
milieuvriendelijk kon worden gebouwd binnen de bestaande structuren van
de woningbouw (Novem, 1990). Met de realisatie van Ecolonia moest
worden aangetoond dat met de toenmalige kennis milieuvriendelijke en
energiezuinige woningen gebouwd konden worden. De speciale aandacht
ging uit naar de keuze van materialen en installaties in relatie tot energiebesparing en de kwaliteit van het (binnen)milieu.
De woningen moesten voldoen aan een basisprogramma van eisen . Daarnaast waren er 9 thema's geselecteerd, één voor elk woningtype. Eén van
de thema's was: extra aandacht voor beperken watergebruik en hergebruik
bouwmaterialen .
Als locatie werd gekozen voor de wijk Kerk en Zanen in de gemeente Alphen aan de Rijn. De bouw van de 101 woningen is begonnen in 1991.
Eind 1992 zijn de laatste woningen opgeleverd.

6.2 Waterhuishoudkundige inrichting
In Ecolonia ligt een gescheiden rioolstelsel. Het van verharde oppervlakken
afstromende regenwater wordt naar een centraal gelegen vijver afgevoerd.
In eerste instantie was het de bedoeling om al het van verharde oppervlakken afstromende regenwater bovengronds af te voeren . De locatie was
echter al bouwrijp gemaakt voordat bekend was dat hier Ecolonia zou
komen. Hierdoor was het niet mogelijk om het regenwater over het maaiveld af te voeren, met uitzondering van het water afkomstig van de straat
langs de vijver. Bij de vijver is een autowasplaats, waarvoor water uit de
vijver gebruikt kan worden. De kolken bij de autowasp laats zijn aangesloten op het vuilwaterriool (Novem, 1992).
Ecolonia beschikt dus over een watersysteem waarin schoon (regen)water
en vuil (afval)water gescheiden worden afgevoerd. Voor het vasthouden
van gebiedseigen water is regenwaterberging gecreëerd in de vijver. Rietbegroeiing in de vijver moet zorgen voor een natuurlijke zuivering. Overbodig water stort over op een nabijgelegen wetering, waaruit in droge
perioden eventueel water kan worden ingelaten. De waterstand in de vijver
is variabel. Het water uit de vijver kan worden gebruikt om de tuin te
sproeien en auto's te wassen. Door het minimaliseren van de verharding
en het toepassen van open bestrating kan meer regenwater de bodem indringen.
In één van de deelprojecten van Ecolonia zijn de woningen uitgerust met
grasdaken. De daken kunnen de afvoerpiek van het hemelwater vertragen
en verminderen .
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In één van de andere deelprojecten zijn 6 woningen voorzien van een regenwaterreservoir met een inhoud van 1 m 3 voor toiletspoeling (Novem,
1995) . Het regenwaterreservoir bevindt zich in een tochtportaal aan de
achterzijde van de woningen. Het voorgestelde composttoilet en de vloeikas zijn in de loop van het ontwerpproces vervallen vanwege de gebruiksgevoeligheid (Novem, 1991) .
In alle woningen zijn waterbesparende douchekoppen, kranen en toiletten
aangebracht.

6.3 Ervaringen
De centrale autowasplaats bij de vijver, aangelegd om te voorkomen dat
zeepresten en andere reinigingsmiddelen via de op het regenwaterriool
aangesloten straatkolken in de vijver terecht komen, wordt weinig gebruikt. De bewoners vinden het teveel moeite om de auto op deze plaats
te wassen. Een nadeel aan de centrale wasplaats is het ontbreken van
elektriciteit en een tappunt. Het gevolg is dat mensen hun auto voor de
huisdeur wassen en het vuile water via de straatkolken in de vijver terecht
komt. Volgens de evaluatie (Novem, 1995) zou dit mede veroorzaakt worden doordat in de voorlichting te weinig aandacht is besteed aan het doel
van de wasplaats.
In eerste instantie waren de grasdaken voorzien van waterspuwers voor de
afvoer van hemelwater, waarbij metalen kettingen het afstromende regenwater naar de grond moesten geleiden. Ruim een jaar na aanleg, in het
najaar van 1993, zijn de spuwers en kettingen echter vervangen door
kunststof regenpijpen (Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, 1994).
De vegetatiedaken, met hellingen van 23° en 36°, bleek minder regenwater vast te houden dan verwacht . Hierdoor raakte de regenwaterafvoer,
bestaande uit de kettingen, overbelast. Door de geringe afstand tussen de
gevel en de kettingen, gevoegd bij de windturbulentie rond de woningen,
werd het af te voeren regenwater van de kettingen tegen de woningen
geblazen waardoor algengroei op de gevels ontstond (Novem, a).
In Ecolonia wordt door de bewoners gemiddeld 22% minder water gebruikt
dan gemiddeld in Nederland: 105 liter in plaats van het gemiddelde verbruik van 135 liter per persoon per dag (Novem, 1995). De waterbesparende douchekoppen, doorstroombegrenzers op kranen en de regelbare
toiletspoelsystemen, die in alle woningen zijn toegepast, voldoen goed.
De extra waterbesparing ten gevolge van het toepassen van een regen watercircuit bedroeg circa 15%. Het regenwatersysteem is echter geen
onverdeeld succes (Novem, 1995). De bewoners vinden het systeem lelijk
en teveel lawaai maken (door de werking via een pomp). Andere proble·
men van bewoners met het systeem zijn het bevriezen van water bij vorst
(opgelost door aanbrengen van verwarmingselement in portaal waar reservoir staat). de te kleine inhoud van het reservoir en het met de hand omschakelen op leidingwater. Bij een tekort aan regenwater in het reservoir
moeten de bewoners namelijk zelf het systeem overschakelen op leidingwater. Doordat het niet automatisch gebeurt, wordt soms vergeten om
terug te schakelen op regenwater. In de evaluatie van Ecolonia is opgenomen dat regenwatercircuits meer kans hebben wanneer gebruik wordt
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gemaakt van zwaartekracht in plaats van een pomp, er grote dakoppervlakken worden aangesloten en standaard een regenton wordt toegepast.
Eén van de problemen zou zijn dat er op de markt nog geen systemen te
verkrijgen zijn voor regenwatercircuits.
Door één van de bewoners is het regenwaterreservoir gesloopt (Woon I Energie, 1995). Het reservoir steekt namelijk boven de grond uit waardoor
de gebruiksmogelijkheid voor het portaal geringer is.

6.4 Novem
Interview met de heer A. Maessen, medewerker bij de sector Bouw.
Algemene informatie
De Novem ressorteert onder het Ministerie van Economische Zaken. Het
energiebeleid valt onder dit ministerie. De SEV valt onder het Ministerie
van VROM. Als gevolg daarvan ligt de nadruk bij de SEV meer op de algemene milieu-component en bij de Novem op de energie-component. Door
de SEV wordt in het kader van het Actieplan Waterbesparing van het Ministerie van VROM/DGM een brochure 'Waterbesparing loont!' uitgebracht.
In dit actieplan is als doelstelling geformuleerd dat het totale watergebruik
binnen huishoudens in het jaar 2000 ten opzichte van het verbruik in 1990
met 10% moet zijn teruggedrongen. In het kader van hetzelfde actieplan
heeft de SEV de Stimuleringspremie Waterbesparing voor opdrachtgevers
in de bouw ingesteld. Daarmee wil men bereiken dat waterbesparing even
extra aandacht krijgt om vervolgens standaard in elk programma van eisen
en in elk bestek voor nieuwbouw of renovatie te worden opgenomen
(Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting en Nederlandse onderneming
voor energie en milieu, 1994). De Novem verleent hieraan financiële steun
in het kader van haar programma Energiebesparing Warmwater in Woningen.
De Novem is dus geïnteresseerd in de energetische component van het
watergebruik (warm water) ; de koud water component (gebruik van regenwater, composttoiletten, en dergelijke) valt onder de SEV.

Het ministerie van VROM is bezig met de instelling van een subsidie voor
duurzaam bouwen naar aanleiding van het Plan van aanpak Duurzaam
Bouwen dat onlangs is uitgebracht door minister De Boer en staatssecretaris Tommel. De in te stellen stimuleringsregeling is gericht op de bestaande
woningvoorraad. In het Plan van aanpak wordt aangegeven dat een daadwerkelijke reductie van het waterverbruik alleen mogelijk is indien aanvullende systemen beschikbaar komen voor het benutten van hemelwater en
grijswater in plaats van leidingwater; in een rapportage zullen de mogelijkheden hiervoor in kaart worden gebracht.
Op het gebied van innovatieve ontwikkelingen zijn vele mogelijkheden voor
subsidie. Door de uitgeverij GVU uit Duivendrecht wordt een subsidie-diskette uitgebracht, waarin nagezocht kan worden of subsidie mogelijk is en
onder welke voorwaarden deze verstrekt wordt.
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Duurzaam stedelijk waterbeheer
De taakstelling van de Novem is in de eerste plaats gericht op de energetische component (hoewel deze zich meer en mee verplaatst richting milieu
in het algemeen). Zoals het zich nu laat aanzien neemt het warmwatergebruik aanzienlijk toe (in 2000 17 % meer energiegebruik ten behoeve van
warm water dan in 1990). Door het Ministerie van Economische Zaken en
de Novem is het initiatief genomen om een Overlegplatform Warmwater
(OWW) in te stellen om de trend in het stijgend warmwatergebruik te doorbreken .
Omdat de consument in het algemeen geen onderscheid maakt tussen
warmwatergebruik en watergebruik zal de Novem zich meer gaan richten
op waterbesparing in het algemeen. Als het waterverbruik afneemt, vertoont het warmwatergebruik ook een afname.
Waterhuishoudkundige doelstellingen
De Novem is geheel gericht op maatregelen op woningniveau. Voor Ecolonia heeft de Novem geen specifieke waterhuishoudkundige doelstellingen
geformuleerd maar alleen thema's aangegeven. De architecten mochten de
thema's zelf nader invullen. Ten aanzien van water is de Novem zoals al
eerder naar voren is gebracht, gericht op het energieverbruik. Ook de metingen van de Novem in Ecolonia zijn hierop gericht.
Planproces en actoren 2
Ecolonia is een initiatief van de Novem. Nadat het idee voor dit demonstratie-project is ontstaan, is door de Novem en het Ministerie van Economische Zaken besloten om een vooronderzoek door het Bouwfonds uit te
laten voeren. Aan het vooronderzoek is tevens meegedaan door het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Uit dit
vooronderzoek is een programma van eisen (PvE) voortgekomen waaraan
de locatie, verkaveling en de woningen in Ecolonia moesten voldoen. Na
de voorstudie zijn door 17 architecten ideeënschetsen voor milieu- en energiebewuste woningen gemaakt. De locatiekeuze lag toen nog niet vast.
Het stedebouwkundig plan is opgezet door de architect en stedebouwkundige Lucien Kroll. Vervolgens zijn op basis van de ideeënschetsen voor
de woningen negen bureaus geselecteerd. De architecten hebben vervolgens de opdracht gekregen om aan de hand van een bepaald milieuthema
gemiddeld tien milieu- en energiebewuste woningen te ontwerpen. Tegelijkertijd is het stedebouwkundig plan verder uitgewerkt door de gemeente
Alphen aan de Rijn en Lucien Kroll.
Resultaten
Ecolonia werkt in de ogen van de gesprekspartner goed: het is in feite een
gewone buurt en alles functioneert. Samen met de SEV wordt daarom aan
een vervolg gedacht: 'Aqualonia', een voorbeeldproject dat specifiek op
water is gericht.

Gebaseerd op door de heer Maessen verstrekte brochures over de ontwikkeling van
Ecolonia : Op weg naar Ecolonia (Novem).
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Knelpunten en aanbevelingen
Alle individuele woningen in Nederland zouden waterbemeterd en -afgerekend moeten worden. De drinkwaterprijs is nu nog erg laag. Bij afrekening
op het waterverbruik wordt de consument derhalve slechts in beperkte
mate voor waterbesparing beloond. Bovendien zou overgegaan kunnen
worden op het waterspoor. De terugverdientijd van waterbesparende
maatregelen wordt dan korter.
Volgens het in het najaar van 1995 vernieuwde Bouwbesluit moeten gebouwen voldoen aan een energieprestatienorm (EPN). In het Bouwbesluit is
een maximum waarde voor de energieprestatie vastgelegd. In een zelfde
kader zou een waterprestatienorm kunnen worden ingesteld om voldoende
besparing te verkrijgen. Het idee voor de waterprestatienorm is afkomstig
van Sander Gelinck van de SEV.
Een knelpunt is dat een aantal waterleidingbedrijven, met name uit de
randstad, niet geïnteresseerd is in waterbesparing (tenzij ze aan de bovengrens van hun vergunning zitten). De installaties die de waterleidingbedrijven voor de toelevering hebben gebouwd, zijn namelijk op een bepaald
verbruik berekend. De bedrijven hebben dan ook geen baat bij waterbesparing.

De overheid zou moeten benadrukken dat waterbesparing ook warmwaterbesparing betekent en daarmee dus energiebesparing. Dit aspect wordt tot
nu toe onvoldoende belicht. Zo is 20% van het energie-eindverbruik van
huishoudens voor het verwarmen van water en wordt minder dan 3% voor
verlichting gebruikt, terwijl hierover wel allerlei voorlichtingscampagnes
zijn gehouden.
Sommige ontwikkelingen worden tegengehouden door bestaande regelgeving. Zo wordt warmteterugwinning uit douchewater via een wisselaar
door de KIWA niet toegestaan, terwijl de kosten voor deze techniek laag
zijn (circa f 100,00 voor één wisselaar). Het probleem voor de KIWA is
namelijk dat volgens de bestaande regelgeving afvalwater en drinkwater
niet met elkaar in contact mogen komen. In theorie is het mogelijk dat dit
bij warmteterugwinning voorkomt.
Sittard, 22 december 1995.

6.5 Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
Interview met de heer M.A. Jelier, ontwikkelingsmanager.
Duurzaam stedelijk waterbeheer
Een voorwaarde voor een duurzame ontwikkeling is het realiseren van een
aantrekkelijke woonomgeving. Mensen zullen door een hoge belevingswaarde zorgvuldiger omgaan met het milieu. Ten aanzien van water moet
een systeem gezocht worden waarin het water zichzelf 'bedruipt'. Door
regenwater bovengronds af te voeren kunnen de mensen zien wat er met
het water gebeurt.
Het Bouwfonds was de initiatiefnemer voor de Energieproeftuin in Hoofddorp. Bij Ecolonia heeft het Bouwfonds voor het eerst ervaring opgedaan
met milieumaatregelen.
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In de brochure 'Duurzaam ontwikkelen' zet Bouwfonds haar ideeën over
een duurzame ontwikkeling uiteen: milieu en belevingswaarde kunnen niet
los van elkaar worden bezien, bij een duurzame planontwikkeling moet
vanaf het eerste moment rekening worden gehouden met structuurbepalende, historische en landschappelijke elementen, en in de fasen van een
structuurschets en bestemmingsplan moet al rekening worden gehouden
met de gevolgen voor het milieu.
Waterhuishoudkundige doelstellingen
In het programma van eisen zijn de waterhuishoudkundige doelstellingen
van Ecolonia opgenomen. Door de gesprekspartner wordt verwezen naar
deelrapport 1 van de serie 'Op weg naar Ecolonia' . Hierin staat aangegeven dat de voorkeur uitgaat naar een gescheiden rioolsysteem, dat vol doende berging aanwezig moet zijn voor de opvang van hemelwater en dat
de grondwaterstand in relatie tot de drainage en de hemelwaterafvoeren
en het percentage verhard oppervlak speciale aandacht verdienen.
Planproces
De initiatiefnemer voor Ecolonia was de Novem namens de ministeries van
Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Gezocht werd naar een vervolg op het project in Hoofddorp (de Energieproeftui nl. waarbij de integraliteit voorop zou staan. De eerste plannen
voor het milieu-en-energie-demonstratieproject Ecolonia dateren van ongeveer zeven jaar geleden . Het Bouwfonds was vanaf het begin bij de planontwikkeling betrokken.
In een competitie is aan 16 of 17 ontwerpers (architecten) gevraagd een
niet locatie-gebonden ontwerp voor milieubewuste woningen te maken. In
dezelfde fase zijn de uitgangspunten van Ecolonia uitgewerkt en neergelegd in een programma van eisen. Op basis van de drie hoofdbeleidslijnen
van het Nationaal Milieubeleidsplan -energie-extensivering , integraal ketenbeheer en kwaliteitsbevordering- zijn negen milieuthema's opgesteld. Voor
elk van de thema's is op basis van de competitie een architect uitgezocht.
Uit de inzendingen werd een keuze gemaakt die het beste aansloot op de
verschillende thema's. Voor elk van de te realiseren woningtypen gold een
algemeen programma van eisen en daarnaast de eisen die voortvloeiden uit
de milieuthema's .

Tegelijk met de randvoorwaarden voor de woningen is een zeer uitgebreide
set randvoorwaarden geformuleerd voor de locatie van Ecolonia. Landelijk
is gekeken naar een mogelijke locatie die aan de voorwaarden voldeed.
Hieruit is Alphen aan de Rijn als beste naar voren gekomen. Terwijl de
architecten bezig waren met het vertalen van het programma van eisen
voor de woningen in een ontwerp, is begonnen met het stedebouwkundig
plan. Het water vormde hierin het vertrekpunt. Vervolgens is een voorlopig
verkavelingsplan gemaakt waarin de verschillende thema-woningen op een
volgens het meegegeven thema logische plaats zijn gesitueerd . Het ontstane verkavelingsplan en de voorlopige ontwerpen voor de woningen zijn
daarna ineen geschoven en vervolgens verder uitgewerkt .
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Actoren
Aan de planontwikkeling van Ecolonia hebben uiteindelijk zo'n 30 actoren
meegedaan. In eerste instantie waren dit de Novem, de ministeries van
Economische Zaken en Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, het Bouwfonds , het RIVM voor met name de gezondheidsaspecten,
de TU Eindhoven voor aspecten inzake de materiaalkeuze en de TU Delft
voor het duurzaam bouwen.
De rol van het Bouwfonds was risico-dragend opdrachtgever, medefinancier, het inbrengen van kennis en kunde, en het zorgen voor de vertaling
naar de normale bouwpraktijk (in verband met de bewoon- en verkoopbaarheid).
Andere actoren waren onder andere:
- de gemeente Alphen aan de Rijn;
- de stedebouwkundige, Lucien Kroll, die in overleg met de gemeente
Alphen aan de Rijn door het Bouwfonds is aangetrokken;
- de architecten; en
- Sybrand Tjallingii, voor het de inrichting en beplanting van de vijver.
Lucien Kroll had drie functies in het plan. Hij was stedebouwkundig ontwerper voor het plangebied van Ecolonia, supervisor van de architecten en
adviseur voor de gemeente voor de infrastructuur en groenvoorzieningen.
De stedebouwkundige mocht van de gemeente zijn visie geven niet alleen
voor Ecolonia zelf maar voor het deelgebied van 300 woningen waarvan
Ecolonia deel uitmaakte.
Binnen de gemeente is een projectgroep voor Ecolonia samengesteld waarvan alle ambtelijke diensten vanaf het begin deel uitmaakten. Voor een
duurzame planontwikkeling is het namelijk van belang dat belangrijke beslissingen al in de eerste fase van het plan worden genomen.
Door een stuurgroep zijn de randvoorwaarden opgesteld die in het programma van eisen zijn opgenomen. Voor het Bouwfonds stond de verkoopbaarheid van de woningen en een garantie van het produkt voor de
klant voorop. De milieumaatregelen moesten passen binnen het thema en
samen een staalkaart vormen van mogelijke maatregelen. Dit betekende
dat als in één thema grasdaken waren opgenomen, dit niet ook bij een
ander thema werd toegepast (in verband met de kosten). Daarnaast werd
niet overal natuurverf gebruikt om het risico te beperken.
In totaal is ongeveer 3 miljoen gulden subsidie ontvangen. Een deel hiervan
was bestemd voor voorlichting en het opzetten van een informatiecentrum.
Het doel van Ecolonia was namelijk het met bestaande kennis demonstreren van een staalkaart van milieuvriendelijke woningbouw en het overdragen van de opgedane kennis richting bouwpraktijk. Gemiddeld is per woning f16.000,-/f18 .000,- aan subsidie besteed voor het realiseren van
onrendabele milieumaatregelen, dat wil zeggen aan maatregelen waarvoor
de bewoner zelf geen extra geld voor over heeft.
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Afwijking ontwerp ten opzichte van oorspronkelijke ideeën
Door het begeleidingsteam dat de ontwerpen voor de woningen beoordeelde, was in de woningen met het thema 'extra aandacht voor beperken
watergebruik ' een ' hot-fill' keukenboiler onder het warmwatertappunt in de
keuken voorgesteld. De boiler wordt gevoed met warm water vanuit de
zonneboiler op zolder. Men verwachtte dat dit waterbesparend zou werken, omdat de verliezen ten gevolge van wachten op warmwater verminderd zouden worden. Door de projectontwikkelaar is echter een 'close-in'
keukenboiler toegepast zonder aansluiting op de warmtetoevoerleiding van
de zonneboiler .
Het begeleidingsteam had een voorkeur voor dakgoten van Europees
naaldhout met een EPDM-bekleding, gevolgd door goten van koper (vanwege de extreem lange levensduur) en staal. Voor de regenwaterafvoeren
werd een voorkeur uitgesproken voor PE of PPC met staal als alternatief.
Uiteindelijk is bij geen van de woningen daadwerkelijk voor de voorkeursvarianten gekozen. De meeste dakgoten zijn in zink uitgevoerd. EPDM is
namelijk niet geschikt voor gecompliceerde goten en dakranden, koper is
erg kostbaar en staal is niet zo eenvoudig te bewerken als zink. Voor de
regenwaterafvoeren is bij de meeste woningen gekozen voor PA (Poly
Vinyl-Acryl), omdat PPC gevoelig bleek te zijn voor ultra-violette straling en
dus niet geschikt is voor gebruik buiten, en PE-regenwaterafvoeren niet
strak en recht gemonteerd kunnen worden.
Een aantal andere waterbesparende voorzieningen zijn in de ontwerpfase
van Ecolonia onderzocht maar uiteindelijk niet toegepast : het Gustavsberg
wss-toilet was erg duur en vereiste een lager aansluitpunt op het riool, het
composttoilet was gebruikersgevoelig en nog niet uitontwikkeld, en de
vloeikassen voor grijswater zijn onder andere niet uitgevoerd omdat de
collectieve moestuin verviel en het systeem gebruikersgevoelig is.
Resultaten
In Ecolonia werd in 1993 gemiddeld 1 05 liter per persoon per dag gebruikt. Dit is ruim 22% minder dan het gemiddelde waterverbruik in Nederland.
De regenwaterreservoirs zijn geen succes geworden. Momenteel zijn twee
van de zes reservoirs al gesloopt. Tijdens het ontwerpproces van de
woningen met reservoirs bleek dat op dat moment nog geen fabrieksmatige produkten op dit gebied voorhanden waren. Ook de plaatsing gaf, vanwege de houtskeletbouw, problemen. Een zwaartekrachtsysteem viel daarom af. Om die reden is besloten de reservoirs in de grond te stoppen en te
voorzien van een pomp.
Er zijn zeker positieve aspecten aan de planontwikkeling van Ecolonia. Een
doelstelling van Ecolonia was het promoten van milieuvriendelijk bouwen.
Dit is gelukt. Een ander positief aspect is de integraliteit van het plan.
Daarnaast zijn leemten in kennis ontdekt, onder andere dat er geen eenduidige kwalificatie bestaat voor de term 'milieubewust'. Tevens is door Ecolonia bekend geworden welke milieumaatregelen zonder al te veel kosten
toegepast kunnen worden, welke maatregelen ondanks de hogere kosten
toch toepasbaar zijn omdat bewoners ze waarderen, en welke maatregelen
nog verder onderzocht moeten worden.
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Knelpunten en aanbevelingen
Een knelpunt is dat het in de praktijk moeilijk blijkt te zijn om de consequenties van nieuwe ideeën, bijvoorbeeld het behandelen van water dicht
bij de bron, aan te geven. Hiervoor zou eventueel een platform kunnen
worden opgericht.
De overheid zou een promotie-campagne moeten opstarten, zoals zij eerder
heeft gedaan inzake isolatie en energiebesparing, om de mensen te wijzen
op het belang van het beperken van het watergebruik zowel voor ons zelf
als voor het milieu.
Delft, 9 februari 1996.

6.6 Gemeente Alphen aan de Rijn
Interview met mevrouw R. Kruiderink en de heren J. Rombout en J. van
Es, afdeling Stedelijke Ontwikkeling.
Algemene informatie
Het initiatief voor Ecolonia is door de Novem genomen. Het doel was het
maken van een milieuvriendelijke wijk waarbij voor de woningbouw gebruik zou worden gemaakt van de ervaringen die elders op experimenteel
niveau waren opgedaan. Bij de woningbouw in Ecolonia zouden geen experimenten worden uitgevoerd.
Drie gemeenten boden een locatie voor Ecolonia aan . De keuze viel op
Alphen aan de Rijn. Factoren die waarschijnlijk tot deze keuze hebben
geleid, zijn: de kosten, het feit dat de gemeente een terrein aanbood dat al
reeds bouwrijp gemaakt was en dat dus snel bebouwd kon worden. Halverwege 1 989 is begonnen met de planvorming voor Ecolonia in Alphen
aan de Rijn. In juni 1991 is de eerste paal geslagen. De oplevering vond
plaats in 1992.
Duurzaam stedelijk waterbeheer
In Alphen aan de Rijn is nog geen beleid ontwikkeld op het vlak van duurzame ontwikkeling. Met het oog op toekomstige uitbreidingen wordt wel
een start gemaakt met het ontwikkelen van beleid op dit terrein. Men beseft bij de gemeente dat doorgaan op de huidige manier in de toekomst
problemen zal geven en daarom zoekt men naar nieuwe wegen. Concrete
ideeën over wat de nieuwe weg moet worden, heeft men nog niet.
Alphen aan de Rijn ligt in een polder. Hierdoor zijn de ideeën over infiltratie, zoals die nu naar voorkomen in het 'hogere' oosten en die door de
gesprekspartners gevolgd worden, niet uitvoerbaar in Alphen aan de Rijn.
Waterhuishoudkundige doelstellingen
In eerste instantie waren de waterhuishoudkundige doelstellingen voor
Ecolonia:
- het vasthouden van water binnen het gebied, waarbij het systeem geheel zou worden afgesloten van de omgeving;
- het afvoeren van regenwater naar een centraal gelegen vijver met wisselend peil; en
- geen inlaat van gebiedsvreemd water.
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De primaire doelstellingen van Ecolonia lagen op woningniveau. De waterhuishoudkundige doelstellingen waren volgens de gesprekspartners meer
aanvullende doelstellingen.
De bovenstaande doelstellingen bleken na onderzoek door de gemeente
niet geheel haalbaar. Om een volledig van de omgeving afgesloten watersysteem te kunnen aanleggen moest de waterpartij zo groot worden dat
niet voldoende ruimte overbleef voor de woningen. In het gebied treedt
wel wegzijging op, maar slechts in zeer lichte mate. De doelstellingen zijn
daarom bijgesteld. Het regenwater wordt nog wel afgevoerd naar een
centraal gelegen vijver maar deze heeft geen wisselende peilen en is voorzien van een uitlaat. Het peil in de vijver is 1 0 cm opgezet boven het peil
in het omringende gebied. Voor inlaat van water is een noodvoorziening
gemaakt. Deze inlaat is tot op heden nog niet gebruikt, ook niet in de
droge zomer van het afgelopen jaar, zij het dat het er toen niet ver vanaf
zat.
De waterhuishoudkundige doelstellingen van Ecolonia wijken af van de
doelstellingen die gewoonlijk in Alphen aan de Rijn worden gehanteerd. Bij
de gemeente gaat de voorkeur uit naar water dat met elkaar verbonden is
en waarvan de stand in het hele gebied gelijkmatig stijgt. Ecolonia vormt
nu geen onderdeel van het waterbeheersysteem in de gemeente.
Planproces
Het voor de ontwikkeling van Ecolonia doorlopen planproces verschilde
voor de gemeente niet van andere planprocessen voor woningbouw, met
dien verstande dat de gemeente bij Ecolonia geen coördinerende rol had.
De woningbouw was conform de doelstelling van het project niet experimenteel, de woonomgeving was dit voor de gemeente wel. Als gevolg
hiervan heeft de planvorming meer tijd gekost dan gewoonlijk.
De waterhuishouding vormde een integraal deel van het plan voor de inrichting van het gebied.
Inbreng actoren
De gemeente raakte bij het plan betrokken toen de locatiekeuze voor Ecolonia op Alphen aan de Rijn was gevallen. Door de gemeente werd de
haalbaarheid van de ideeën ten aanzien van de woonomgeving onderzocht.
Daarnaast heeft de gemeente de uitwerking op detail-niveau gedaan.
Andere actoren die bij de uitwerking van de plannen voor Ecolonia betrokken waren, zijn:
initiator en geldschieter;
- Novem:
projectleiding en financierder;
- Bouwfonds:
- Lucien Kroll:
stedebouwkundig plan;
- Sybrand Tjallingii:
waterhuishoudkundig plan en beplanting vijver;
- Reinier Smits:
(landschapsarchitect) detail-ideeën voor afvoer
hemelwater op maaiveldniveau.

Met de waterkwantiteitsbeheerder, het waterschap De Gouwelanden, is
alleen contact geweest in verband met vergunningverlening. De waterkwaliteitsbeheerder, het Hoogheemraadschap van Rijnland, heeft geen bemoeienis met het plan gehad. Het hoogheemraadschap bemoeit zich nooit met
uitbreidingsplannen en neemt nergens in Alphen aan de Rijn watermonsters.
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Tussen de gemeente en de door het Bouwfonds aangetrokken stedebouwkundige Lucien Kroll zijn problemen ontstaan over de inrichting op detailniveau. De stedebouwkundige voelde zich verantwoordel ijk voor de inrichting van het plan, ook op detailniveau. De gemeente zag dat juist als haar
eigen taak. De oorzaak van de problemen ligt volgens de gesprekspartners
aan het onvoldoende duidelijk aangeven van de verantwoordelijkheden van
de stedebouwkundige door de projectleider van Ecolonia, het Bouwfonds.
Het Bouwfonds trad niet bemiddelend op en onttrok zich, in de ogen van
de gesprekspartners, aan zijn verantwoordelijkheden als projectleider. Het
geschil eindigde ermee dat de stedebouwkundige zich uiteindelijk terugtrok
uit het plan en de gemeente de detaillering op zich nam.
Het beheer in de openbare ruimte ligt, zoals gebruikelijk, bij de gemeente.
Voor de woningbouw zijn subsidies verkregen waarmee de woningen qua
prijs verkoopbaar gehouden konden worden . Per woning bedroeg de subsidie f 20.000,00. De gemeente zelf heeft geen subsidie ontvangen. Wel
heeft de gemeente extra krediet gekregen.
Afwijking ontwerp ten opzichte van oorspronkelijke ideeën
In eerste instantie zou het van de straten afstromende regenwater voorgezuiverd worden alvorens het de vijver instroomde. Ol ie-afscheiders bleken
echter financieel niet haalbaar te zijn. Ook het plan om al het regenwater
oppervlakkig af te voeren sneuvelde grotendeels. De locatie was namelijk
al bouwrijp gemaakt. Om voldoende verhang te krijgen zou een deel van
het opgehoogde terrein weer afgegraven moeten worden. Er zou dan geen
ruimte meer zijn voor de funderingen. In het gerealiseerde ontwerp wordt
alleen het water van het openbaar terrein dat aan de vijver grenst, oppervlakkig afgevoerd .
Door de stedebouwkundige was in het plan een waterpartij opgenomen die
één van de straten kruiste. Ter plaatse van de kruising had de stedebouwkundige een voor auto's doorwaadbare plek gepland. Door de gemeente is dit idee als niet realistisch verworpen. In Ecolonia wordt namelijk
geen onderscheid gemaakt naar de verschillende verkeersstromen: er zijn
geen apart aangelegde en aangegeven trottoirs, fietspaden of parkeervakken. De doorwaadbare plek in de vijver zou een barrière vormen voor voetgangers en fietsers.
Resultaten en verwachtingen
Voor het openbaar terrein is geen onderzoekprogramma opgezet. Door de
Novem wordt volgens de gesprekspartners op woningniveau wel onderzoek gedaan.
De centrale vijver was binnen de kortste keren dichtgegroeid met lisdodde.
De vijver is droog aangelegd. Toen het water vervolgens werd opgezet,
volgde de aanwezige lisdodde de waterstand. De lisdodde is grotendeels
verwijderd. Op dit moment is de verspreiding van lisdodde gestopt en
komt er riet tevoorschijn.
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In Alphen aan de Rijn komt verdroging niet voor. Er is eerder sprake van
vernatting . Door de gesprekspartners wordt geen relatie gezien tussen het
ontwerp en het terugdringen van de overstortproblematiek. Vergeleken
met het verbeterd gescheiden stelsel zullen via het in Ecolonia aanwezige
gescheiden stelsel meer vervuilende stoffen in het oppervlaktewater terecht komen. Voor de dakgoten is weliswaar geen zink toegepast; een
aantal woningen heeft echter een koperen dakgoot. In Ecolonia ligt geen
verbeterd gescheiden stelsel omdat de ideeën over dit type stelsel ten tijde
van de ontwikkeling van Ecolonia nog maar net naar boven kwamen.
De gemeente heeft bij de inrichting alle moeite gedaan om hardhout uit te
bannen. Door de bewoners met tuinen langs het water zijn aan de oever
echter allerlei hardhouten constructies gemaakt. De gemeente heeft wel
voorlichting gegeven over materialen die niet milieuvriendelijk zijn en waarvan het gebruik dan ook afgeraden werd, maar is tekort geschoten in het
aangeven van mogelijke alternatieven; dit laatste geldt eveneens voor het
Bouwfonds .
Met name ten aanzien van de inrichting van de vijver bestonden leemten in
kennis. De gemeente heeft wel advies ingewonnen, maar kwam hier niet
verder mee. Uiteindelijk heeft men de onzekerheden dan ook maar geaccepteerd. De praktijk zal het uitwijzen. De vijver wordt toch als een geslaagd element gezien die de wijk een meerwaarde geeft. Het blijk dat het
hele jaar kinderen spelen rond en in de vijver.
De wasplaatsen bij de vijver blijken niet gebruikt te worden. De gesprekspartners begrijpen dit wel: er is geen mogelijkheid om de auto af te spuiten
en het oppervlaktewater is in feite niet geschikt voor het wassen van auto's. Het oppervlaktewater is namelijk niet diep, waardoor het mogelijk is
dat zanddeeltjes meegeschept worden bij het vullen van de emmer.
Problemen zijn er ook met de vegetatiedaken. De daken blijken nauwelijks
water vast te houden. De dakhelling is immers behoorlijk steil; de bewoners hebben daardoor al problemen genoeg met het vasthouden van de
laag met vegetatie.
Bij de aanleg van Ecolonia is een duiker gelegd tussen de vijver en het
water aan de rand van de wijk. De duiker is niet open, maar ligt er uit
voorzorg: mocht het systeem niet naar wens functioneren dan kan de
duiker op eenvoudige wijze opengezet worden waarna Ecolonia is aangesloten op het waterbeheersysteem in Alphen aan de Rijn.
Leer- en verbeterpunten
Bij later uitgevoerde plannen is de gemeente teruggevallen op de standaard
benadering. Alvorens de inrichting van Ecolonia ook in andere uitbreidingsplannen toe te passen, zal er voldoende ervaring mee moeten zijn opgedaan. Bovendien is het project zeer duur geweest, niet alleen qua inrichting
maar ook wat de planvorming betreft.
Niet vergeten moet worden dat Ecolonia geen initiatief was van de gemeente. Op politiek niveau is de keuze gemaakt om Alphen aan de Rijn
voor te dragen als locatie voor Ecolonia. De problemen rond de vuilstortaffaire in de Coupé-polder speelden een rol bij het voordragen van Alphen
aan de Rijn: door middel van een ecologisch demonstratieproject zou de
gemeente het door de affaire geschonden blazoen weer kunnen herstellen.
Toen de keuze op Alphen viel, konden de ambtenaren het uitwerken en
heeft de politiek zich niet meer met het plan bemoeit.
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Uit het project is geleerd dat de doelstellingen al van tevoren reeds duidelijk geformuleerd moeten zijn en bovendien dat dergelijke ideeën al in een
veel eerder stadium dan na het bouwrijp maken moeten worden overwogen.
Knelpunten
De subsidie-gevers verlenen geen nazorg. Zo geeft de Novem wel subsidie
aan de woningbouw, maar controleert niet of de voorgeschreven uitvoering daadwerkelijk is gerealiseerd. Door de bewoners zelf is bijvoorbeeld
ontdekt dat isolatie die in het bouwplan was opgenomen, deels ontbrak.
Een ander knelpunt is het gebrek aan kennis en ervaring met een alternatieve benadering, niet alleen bij de gemeente maar overal. De gesprekspartners vinden dat de gemeente niet alles hoeft te weten, maar als de kennis
nergens te halen is, wordt het wel moeilijk om een plan te realiseren.
Het ontbreken van afspraken over verantwoordelijkheden, zeker van belang bij een project met veel actoren met bovendien nogal verschillende
achtergronden, is een ander knelpunt.
Aanbevelingen
Gemeentes zouden subsidie moeten krijgen voor experimenteel bouwen.
Hieraan kan dan tevens een meetprogramma met evaluatie verbonden
worden.

Alphen aan de Rijn, 18 december 1995.
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7 GWL-terrein - Amsterdam
7. 1 Algemene informatie
Op het GWL-terrein, dat 5.4 ha groot is, zullen 600 woningen worden
gebouwd. De woningdichtheid op het terrein is dus zeer hoog en dit legt
een groot beslag op de beschikbare ruimte. Het terrein is in gebruik geweest door de Gemeentelijke Waterleidingen. Een paar gebouwen en de
watertoren op het terrein zullen gehandhaafd blijven.
Omstreeks 1990/ 1991 is door het stadsdeel Westerpark, binnen welks
grenzen het GWL-terrein ligt, het besluit genomen om op het GWL-terrein
woningen te bouwen. Op dit moment is het stedebouwkundig plan reeds
vastgesteld, maar nog niet geheel in detail uitgewerkt.

7. 2 Huidige planvorm ten aanzien van water
In het plan zijn op dit moment de volgende aspecten ten aanzien van water
opgenomen:
- vegetatiedaken op de hoogbouw langs de westrand en noordrand;
- regenwaterbenutting voor toiletspoeling bij de overige bebouwing;
- een vijver waarop het regenwater van de daken en paden wordt afgevoerd.
Door het aanbrengen van een vijver is drainage in het gebied niet vereist.
Het GWL-terrein zal geheel autovrij worden. Er zijn dan ook geen wegen
opgenomen in het plan.
In principe is het mogelijk dat er nog ideeën sneuvelen in de komende fase.

7.3 Stadsdeel Westerpark
Interview met mevrouw F.G . Karemaker, projectleider .
Duurzaam stedelijk waterbeheer
Bij het stadsdeel Westerpark dient in alle nieuwbouwplannen, dus ook bij
kleine projecten met minder dan 25 woningen, een milieuparagraaf te worden opgenomen. Het gaat daarbij om geïntegreerde plannen waarin naar
alle milieu-aspecten wordt gekeken. Water vormt één van deze aspecten.
Waar mogelijk worden Gustavsberg wss-toiletten, waterbesparende douchekoppen en doorstroombegrenzers toegepast. Tegenwoordig krijgt duurzaam renoveren eveneens de aandacht.
Waterhuishoudkundige doelstellingen
De inzet voor de bouw op het GWL-terrein was het realiseren van een
integraal milieuvriendelijk plan. Vier milieuthema's zijn daarbij aangegeven:
groen, water, energie en afval.
De waterhuishoudkundige doelstellingen zijn het beperken van het watergebruik en het beperken van de afvoer van regenwater.
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Planproces en actoren
Door het IIUE (International lnstitute for Urban Environment) te Delft zijn
de vier milieuthema's uitgewerkt. De voorgestelde ideeën zijn opgenomen
in de Nota van Uitgangspunten (november 1992). Door de Grontmij zijn de
ideeën technisch getoetst. Een aantal ideeën, met name op het gebied van
water, bleek niet realistisch te zijn. Zo was een biezenveld voorgesteld
voor de zuivering van het huishoudelijk afvalwater. Hiervoor zou echter
een te groot oppervlak (0,8 ha) benodigd zijn . In het Stedebouwkundig
Programma van Eisen (SPvE) is het grijs-watercircuit dan ook komen te
vervallen. Het Milieukundig Onderzoek- en OntwerpBuro BOOM is vervolgens door het stadsdeel aangetrokken om de milieu-aspecten van het SPvE
bij de ontwikkeling van het Stedebouwkundig Plan (SP) te bewaken en
waar nodig aan te vullen . BOOM is uiteindelijk tot aan de besteksfase bij
het plan betrokken geweest. Dit bureau had zowel het benodigde technische inzicht, waarin het IIUE tekort schoot, als een visie, die bij de Grontmij ontbrak. Het SPvE is, conform het Amsterdamse systeem van planvorming, gevolgd door het SP. Het SP is opgesteld door Bureau Christiaanse.
Het SP is de grondslag voor de bouwplannen. De bouwplannen zijn in vijf
ontwerpteams, met ieder één architect, ontworpen. In deze ontwerpteams
waren ook bewoners vertegenwoordigd. Op dit moment is het plan in
uitvoering .
Stadsdeel Westerpark is de initiatiefnemer van het plan geweest. Tot aan
het SPvE was het stadsdeel de enige trekker van het plan. Na het SPvE
werd samengewerkt met de Stichting ECO-plan, een samenwerkingsverband van vijf Amsterdamse woningbouwverenigingen. De Stichting ECDplan was vanaf de SP-fase de opdrachtgever voor de woningen. Naarmate
het accent in de planvorming meer verschoof naar de uitvoering, werd de
bijdrage van het stadsdeel kleiner en die van de Stichting ECO-plan groter.
De Stichting ECO-plan diende zich te houden aan het SPvE . Zo kon het
milieuvriendelijk karakter van het plan gewaarborgd worden.

Ongeveer alle gemeentediensten zijn bij het plan betrokken geweest. In
Amsterdam bestaat namelijk een diensten- en bedrijvenoverleg waarin
plannen reeds in een vroeg stadium doorgenomen worden. Met een aantal
gemeentelijke diensten en bedrijven, wa aronder de dienst Riolering en
Waterhui shouding Amsterdam (RWA) en de Gemeentewaterleidingen
(GW). is vaker overleg gevoerd. RWA heeft samen met het stadsdeel de
consequenties op maaiveld niveau van de maatregelen voor de behandeling van regenwater (kosten van aanleg en beheer, technische aspecten)
op een rij gezet.
Via inspraakronden zijn de plannen voorgelegd aan buurtbewoners en
toekomstige bewoners. Hun rol was ' reactief', ze reageerden niet op eigen
initiatief. Zo is in de inspraakronden gevraagd of men centrale wasmachines wilde. Daaruit kwam naar voren dat men geen bezwaar had tegen
centrale wasmachines, maar ook een individuele aansluiting wilde. Dit
heeft ertoe geleid dat het idee van centrale wasmachines verlaten is. Wel
zal een experiment met hot-fill wasmachines worden gedaan.
De afstemming tussen de direct bij het plan betrokken actoren, gecoördineerd door BOOM, is goed geweest.
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Stadsdeelwerken van Westerpark heeft een plan voor het beheer van het
maaiveld opgesteld. Hierin zijn de ideeën op haalbaarheid getoetst. Volgens mevrouw Karemaker heeft dit geen gevolgen gehad voor de maatregelen op het gebied van water.
Voor het plan is subsidie verkregen. Door de Stedelijke Woningdienst is
f 875.000,00 geschonken voor de milieumaatregelen (de totale kosten zijn
op f 2.000.000,00 geraamd). Hieraan is de voorwaarde verbonden dat het
plan integraal wordt uitgevoerd : valt één maatregel af, dan vervalt de hele
subsidie.
EEG-subsidie is niet aangevraagd omdat het veel te lang duurt eer de procedure rond is.
Door de SEV is geld gegeven voor een onderzoek naar de mogelijkheden
voor een autovrije wijk.
De subsidies hebben ertoe bijgedragen dat milieumaatregelen worden gerealiseerd.
Aspecten met betrekking tot de gekozen benadering van het waterbeheer3
Om het waterverbruik te beperken worden doorstroombegrenzers, waterbesparende douchekoppen en Gustavsberg wss-toiletten geplaatst. Om
dezelfde reden worden geen baden geïnstalleerd . Als experiment wordt bij
een paar woonblokken een hot-fill wasmach ine geplaatst.
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van regenwater, enerzijds door vegetatiedaken bij de noord- en westbebouwing , waarvan de begroeiing regenwater kan vasthouden, anderzijds door benutting van regenwater voor het
spoelen van toiletten bij de overige bebouwing op het terrein.
Andere waterbesparende en/of afvoerbeperkende maatregelen zijn :
het stimuleren van de plaatsing van regentonnen, waarvan het water in
de (volks)tuinen kan worden aangewend;
het beperken van de verharding;
het aanleggen van een centrale vijver met flexibel waterpeil.
Er is veel voorlichting gegeven. In eerste instantie was de voorlichting
gericht op belangstellenden. Vorig jaar is een drukbezochte kopersmarkt
gehouden waar demonstratie-modellen, onder andere van het vegetatiedak, getoond werden . Dit jaar wordt een huurdersmarkt gehouden .
Door de SEV is geld beschikbaar gesteld voor een publikatie gericht op
kennisoverdracht. Het plan is opgenomen in het experimenten-programma
van de SEV.
Het stadsdeel Westerpark is een kleine organisatie, die geen milieukundige
in dienst heeft. Kennis inzake milieumaatregelen was hier bij de aanvang
van de planvorming voor het GWL-terrein dan ook niet aanwezig . Om die
reden zijn de eerder genoemde milieubureaus ingehuurd . Bij de keuze van
de milieumaatregelen is bewust gekozen voor bewezen technieken.

Samengesteld op basis van ' Toelichting en Verant w oording St edebouwkundig Plan
GWL-terrein' en mondelinge informatie van mevrouw Karemaker.
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Afwijkingen ten opzichte van eerdere ideeën
Een aantal van de voorgestelde ideeën zal niet worden gerealiseerd:
het biezenveld voor het zuiveren van afvalwater, afgevallen in verband
met het grote ruimtebeslag;
het gebruik van douchewater voor toiletspoeling, verworpen omdat het
meergezinswoningen zijn (de gedachte daarachter was dat men veronderstelde dat bewoners het niet op prijs zouden stellen om douchewater van de buren te gebruiken);
de centrale wasmachines, omdat de bewoners een voorkeur hadden
voor een individuele aansluiting;
de watermeters per woning, door het stadsdeel gewenst in verband
met de financiële prikkel voor waterbesparing, maar door Gemeente
Waterleidingen om onbekende redenen geweigerd;
de half-open bestrating omdat een dergelijke bestrating te onderhoudsgevoelig is (niet te onderhouden met veegwagens).
Verwachtingen
Ten aanzien van metingen over het watergebruik is men nog in onderhandeling. Het stadsdeel streefde ernaar om per woning een watermeter te
plaatsen . Nu dit plan niet doorgaat, bekijkt men of het mogelijk is om per
blok te meten.
Als het plan gerealiseerd is, zal een evaluatie plaatsvinden. Er worden geen
baden in de woningen geplaatst. De vraag is hoe bewoners daarop reageren . Zullen ze na verloop van tijd toch een bad plaatsen?

Volgens het stadsdeel worden te weinig grote woningen op het GWL-terrein gerealiseerd. De inzet was om een groter aantal 4- of 5-kamerwoningen te realiseren; voor dergelijke woningen bleek een grote belangstelling
te bestaan. Om financiële redenen wordt daar van afgezien. Dit wordt door
het stadsdeel als een groot minpunt van het plan gezien. Op het gebied
van water wordt vooral het afvallen van de watermeters als negatief ervaren.
Dat veel van het ambitieuze programma toch nog wordt gerealiseerd wordt
als positief ervaren. Op het GWL-terrein zal toch bijna het maximaal mogelijke voor een dergelijk gebied worden gerealiseerd; althans wat volgens de
huidige inzichten op grote schaal toegepast kan worden. Wellicht kan over
een aantal jaren wel uitgevoerd worden, wat bij het GWL-terrein als onrealistisch is verworpen.
leerpunten
Onder de huidige financiële omstandigheden kan het plan niet herhaald
worden. Het kost te veel geld en tijd om een dergelijk plan met een innovatief karakter te kunnen realiseren. Natuurlijk is er een spin-off naar de projecten die volgen: men weet nu wat kan en wat niet kan.
Voor het realiseren van dergelijke plannen is een 'terriër-mentaliteit' nodig .
Het plan drukt dan al snel op de schouders van 1 persoon die continu
moet opletten. Hieruit is wel geleerd dat voor het welslagen van dergelijke
plannen een goede organisatie vereist is waarbij de hele organisatie vanaf
het begin aan het plan gecommitteerd wordt. Doordat het plan voor het
GWL-terrein versneld is uitgevoerd, ontbrak de tijd om ideeën uit te dragen .
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Knelpunten en aanbevelingen
Knelpunten die de ontwikkeling van plannen als het GWL-terrein kunnen
belemmeren zijn:
de onbekendheid met dergelijke materie;
de tegenwerking buiten en binnen het eigen ambtelijk apparaat;
locatie-specifieke aspecten, waardoor op de ene plaats meer mogelijk is
dan op de andere;
het dwarsliggen van de politiek (geen knelpunt bij het GWL-terrein).
Mevrouw Karemaker heeft nog geen aanbevelingen. Ten aanzien van ervaringen met het GWL-terrein is het daarvoor ook nog te vroeg. Het project
moet daarvoor eerst een tijdje draaien .
Amsterdam, 14 februari 1996.

7.4 Riolering en Waterhuishouding Amsterdam
Interview met de heren J. Koedood en W. Potthoff, sector Waterbeheer,
afdeling Systeemontwikkeling.
Duurzaam stedelijk waterbeheer
Voor een definitie van een duurzame ontwikkeling wordt verwezen naar
Brundlandt. Gevraagd naar een meer concrete vertaling hiervan naar stedelijk waterbeheer wordt naar voren gebracht dat dit betekent dat met zo
min mogelijk energie-gebruik zoveel mogelijk op het vlak van de waterhuishouding moet worden bereikt. Hoeveel er bereikt kan worden, is gebiedsafhankelijk. In principe dient water zo min mogelijk afgevoerd te worden, tenzij dit gezien het gebied niet mogelijk is. Het oppervlaktewatersysteem moet een hoge belevingswaarde hebben en kansen bieden voor
een gezond ecosysteem.
Het plan voor het GWL-terrein voldoet hier volgens RWA grotendeels aan,
zeker als bedacht wordt dat 100 woningen/ha gebouwd zullen worden.
Waterhuishoudkundige doelstellingen
Uitgangspunt voor het bouwen op het GWL-terrein was dat de wijk milieuvriendelijk moest worden opgezet. Andere doelstellingen zijn bij RWA niet
bekend. Waarschijnlijk zijn er - gezien de vele wijzigingen in de ideeën voor
de waterhuishouding gedurende het planproces - geen duidelijke doelstellingen voor de waterhuishouding aangegeven.
Planproces
De fasen die bij dergelijke plannen in Amsterdam worden onderscheiden,
zijn:
0. idee;
1 . oriëntatie;
2. uitwerking plan met nota van uitgangspunten;
3. SPvE (stedelijke programma van eisen) met stedebouwkundig plan;
4. verdere uitwerking van het plan in detail;
5. bouwen;
6. beheer.
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Deze fasen zijn niet altijd duidelijk van elkaar te onderscheiden en kunnen
door elkaar lopen. Op het moment wordt het definitieve stedebouwkundig
plan voor het GWL-terrein nader in detail uitgewerkt (fase 4).
In de nota van uitgangspunten voor het GWL-terrein werd vermeld dat de
wijk milieuvriendelijk zou worden; voor de waterhuishouding werd ingezet
op drinkwaterbesparing, waarbij een grijs-watersysteem zou worden aangelegd. Voor de zuivering van het grijze water was een vijver met helofytenzone gepland. Er zou geen regenwaterriool worden aangelegd.
Door het milieukundig ontwerp- en onderzoeksbureau BOOM, in de persoon van Sybrand Tjallingii, werd een plan voor de waterhuishouding gemaakt. In het plan waren de hiervoor vermelde elementen opgenomen
evenals vegetatiedaken. De ideeën van Sybrand Tjallingii waren duidelijk te
herkennen: scheiding van schoon en vuil water, een gesloten watersysteem en een helofytenzone om vervuiling niet door te schuiven naar de
buren.
Bij de presentatie van het concept ruimtelijk plan in augustus 1993, waar
RWA toevallig aanwezig was, bleek het hele waterverhaal verdwenen te
zijn. Het enige wat overeind was gebleven was het autovrije karakter van
het terrein . Op het gebied van de waterhuishouding was gekozen voor een
systeem met een verbeterd gescheiden stelsel zonder open water. De
redenen voor deze wijziging zijn waarschijnlijk de kosten en beheersbaarheid geweest. Mogelijk heeft ook een rol gespeeld dat de door BOOM
voorgestelde ideeën te ver doorgeschoten waren. Als een idee niet meer
reëel is, is het eenvoudig om het achteraf ter zijde te schuiven.
De wijzigingen in het plan voor het GWL-terrein waren aanleiding voor
RWA om contact op te nemen met het stadsdeel om zo te proberen althans een deel van het oorspronkelijke plan in ere te herstellen. In aangepaste vorm is het ruimtelijke plan in 1994 vastgesteld. Hierin is een deel
van de oorspronkelijke elementen alsnog opgenomen .
Bij de dienst RWA heeft men al vaker meegemaakt dat er bij projecten
ontzettend hoog wordt ingezet, maar dat het later sterk afgezwakt wordt .
Inbreng actoren
In het planproces is het stadsdeel Westerpark de trekker geweest. In de
eerste fasen was dit Ruimtelijke Ordening, daarna hebben Grondzaken en
Stadsdeelwerken het overgenomen. Andere actoren waren de bureaus
BOOM en Grontmij en de dienst RWA. RWA heeft hier met name een adviserende rol gehad met de bedoeling het thema 'water' terug in het programma te krijgen toen dat eruit gegooid bleek te zijn. RWA heeft geen
deel uitgemaakt van het projectteam. Eigenlijk zou men - ook in de fase
waarin het plan zich nu bevindt - een actieve rol willen hebben. Een probleem, dat meer voorkomt bij dergelijke plannen, is dat de samenstelling
van het team dat bij het proces betrokken is, gedurende het planproces
wisselt. Tijdens het planproces voor het GWL-terrein is de projectleider
(van het stadsdeel) die bij het begin van de planvorming betrokken was, op
een gegeven moment weggegaan naar een ander stadsdeel. De projectleider werd vervangen, maar RWA kwam hier pas veellater achter. Mogelijk heeft de wisseling van projectleider een rol gespeeld bij het loslaten van
de oorspronkelijke ideeën. Het verloop en het resultaat van een planproces
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zijn namelijk veelal persoonsgebonden. Waren de gesprekspartners eerder
op de hoogte geweest van de wisseling van projectleider, dan zouden zij
het planproces nauwlettender hebben gevolgd 4 •
Bij het planproces voor het GWL-terrein speelt nog mee dat niet alleen geheel nieuwe ideeën op het gebied van de waterhuishouding werden geïntroduceerd, maar ook nog dat dit stadsdeel waar normaal gesproken
geen grootschalige nieuwbouw plaatsvindt, nog geen structuur kent voor
dit soort processen.
Formeel hoeft RWA de plannen alleen te toetsen: in het plan dient een
verbeterd gescheiden stelsel te worden aangelegd of een qua vuiluitworp
gelijkwaardig systeem (RWA voert het actief kwaliteitsbeheer, het Zuiveringschap Amstel- en Gooiland het passieve), het plan moet voldoen aan
de ontwateringsnorm (ten minste 50 cm) en tevens aan eisen ten aanzien
van het oppervlaktewater. Meestal wordt de dienst er pas bijgehaald als
het plan klaar is. Bij de plannen voor het GWL-terrein raakte RWA al in een
eerder stadium betrokken, zij het op eigen initiatief.
Waarschijnlijk heeft het stadsdeel subsidie ontvangen, omdat anders het
ambitieniveau vermoedelijk zou zijn teruggeschroefd.
De bestaande regelgeving heeft geen invloed gehad op de planinhoud hoewel dit wel mogelijk was geweest. In principe wordt een verbeterd gescheiden rioolstelsel voorgeschreven voor nieuwbouwgebieden of een qua
vuiluitworp ten minste gelijkwaardig systeem. Wordt een ander dan verbeterd gescheiden stelsel voorgesteld, dan kan het ZAG (Zuiveringschap
Amstel - en Gooiland) een vergelijkend onderzoek eisen waarin wordt aangetoond dat het voorgestelde systeem qua vuiluitworp inderdaad gelijkwaardig is aan een verbeterd gescheiden rioolstelsel. Bij het GWL-terrein is
het ZAG akkoord gegaan zonder een vergelijkend onderzoek te eisen.
De afspraken over beheer en onderhoud van het systeem zijn niet anders
dan standaard. Op particulier terrein zijn de eigenaren verantwoordelijk
(ook voor het onderhoud van de vegetatiedaken).
Afwijking ontwerp van oorspronkelijke ideeën
Vergeleken met het plan in de eerste fase zijn een aantal ideeën toch niet
doorgezet: zo wordt geen grijs-watersysteem aangelegd en ontbreekt ook
de aparte helofytenzone. Ten aanzien van het beheer en de effectiviteit
van een grijswatercircuit zijn er nogal wat bedenkingen. Deze systemen
zijn in een nog te experimenteel stadium en nemen teveel oppervlak in in
dichtbebouwde gebieden.

Door mevrouw Karemaker van stadsdeel Wasterpark is bevestigd dat er meerdere
projectleiders zijn geweest, drie zelfs. In eerste instantie was er een extern aangetrokken projectleider die zich behoorlijk heeft ingezet voor de milieumaatregelen.
Daarna is een projectleider gekomen die meer naar de financiële kanten heeft gekeken. Mevrouw Karemaker heeft deze projectleider opgevolgd. Als projectsecretaris is
zij vanaf het begin bij het plan betrokken geweest.
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Ten aanzien van de molgoten is veel discussie geweest. In eerste instantie
was de inzet om al het afstromende regenwater bovengronds via molgoten
af te voeren naar de vijver. Met name ten aanzien van het beheer riep dit
veel discussie op: wie was hier verantwoordelijk voor? Door het nieuwe
aspect - een molgoot ter vervanging van het regenwaterriool - voelde zowel de dienst Riolering van RWA als de voor het maaiveldbeheer verantwoordelijke dienst Stadsdeelwerken zich niet aangesproken om het beheer
uit te voeren. Ook ten aanzien van het benodigde verhang voor voldoende
afvoer, afgezet tegen het beschikbare verhang, waren er onzekerheden.
Verwachtingen
Het enige als negatief aan te merken aspect aan het plan in de huidige
vorm is dat toch nog een regenwaterriool zal worden aangelegd. Hoe de
vijver wordt ingericht is nog niet bekend. Een deel van het welslagen van
het plan hangt hier van af.
De grootste onzekerheid is het beheer van het systeem. Er is nog geen
ervaring opgedaan met het beheer van dergelijke systemen. De praktijk zal
leren of het werkt.
Een aantal specifieke aspecten van het plan wordt als positief ervaren: de
vegetatiedaken bij een aantal woningen waardoor minder water tot afstroming zal komen, en het hergebruik van regenwater bij de andere woningen. Ten aanzien van dit laatste aspect wordt nog opgemerkt dat dit gezien de beperkte beschikbare ruimte niet een optie is die op grote schaal in
Amsterdam toepasbaar zal zijn .
Het belangrijkste aan dit plan is volgens de mening van RWA nog wel dat
nagedacht is over de rol van water en dat voor meer dan een standaard
oplossing is gekozen. In het plan is een integrale benadering toegepast,
waarbij in samenhang gekeken is naar riolering, oppervlaktewater en
grondwater.
Een deel van de woningen zal een systeem krijgen waarmee regenwater
voor toiletspoeling kan worden gebruikt. De andere woningen krijgen een
vegetatiedak. De verwachting is dat hier vanaf nauwelijks regenwater tot
afstroming zal komen.
Vanaf het terrein zelf zal geen regenwater naar de zuivering worden getransporteerd. Op zich wordt bij RWA een gescheiden systeem zoals op
het GWL-terrein, voor de gehele vuiluitworp van rioolstelsel en zuivering
als een betere oplossing gezien dan een verbeterd gescheiden rioolstelsel.
Het systeem op het GWL-terrein kan dan ook een oplossing vormen ten
aanzien van de overstortproblematiek en de verontreiniging van oppervlaktewater en waterbodem. Bij de keuze van de constructiematerialen moet
hiermee wel rekening worden gehouden .
Leeraspecten en verbeterpunten
Een cruciaal punt in het proces is dat de keuze voor het soort systeem zo
persoonsgebonden is. Hieruit heeft men bij RWA geleerd om in de toekomst wellicht alerter te zijn op ontwikkelingen in de samenstelling van het
projectteam.
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Knelpunten
Belangrijke knelpunten die een belemmering vormen voor de keuze voor
een meer dan standaard oplossing vormen de rigide norm voor een verbeterd gescheiden stelsel, het ontbreken van instrumenten voor het dwingend opleggen van afspraken (bijvoorbeeld voor te gebruiken constructiematerialen) en de financiën.
Door het voorschrijven van een verbeterd gescheiden stelsel is 'de pijp de
norm' in plaats van het gehele systeem inclusief de zuivering. Dit kan de
keuze voor oplossingen die voor het gehele systeem een goed resultaat
opleveren, tegenwerken.

Op het GWL-terrein moet eigenlijk geen zink worden toegepast omdat al
het afstromende regenwater naar de vijver wordt afgevoerd. Hoe moet dit
echter dwingend voorgeschreven worden? De 'controle' op dergelijke
zaken berust bovendien bij een andere dienst die er geen belang bij heeft
of wel of geen zink wordt toegepast.
Aanbevelingen
De regelgeving ten aanzien van het verbeterd gescheiden stelsel zou moeten worden aangepast. Niet alleen de vuiluitworp maar ook de emissie van
de zuivering moet worden meegenomen. Het voorschrijven van dit type
stelsel wordt dan ook als rigide ervaren.
In het geheel genomen zouden de normen minder specifiek moeten zijn.

Amsterdam, 29 november 1995.

7.5 Woningstichting Zomers Buiten
Interview met de heren B. Bakker en A. Groothuizen, respectievelijk opzichter en projectleider research & development.
Duurzaam stedelijk waterbeheer
De woningstichting Zomers Buiten is volgend ten aanzien van milieumaatregelen. Daar speelt wel een commercieel aspect mee: worden in een project milieumaatregelen gewenst, dan zal de woningstichting deze maatreg elen proberen te realiseren. Voorwaarde is wel dat de maatregelen
betaalbaar moeten blijven. Het hoofddoel van de stichting is namelijk het
realiseren van betaalbare woningen.

Zou het individuele waterverbruik gemeten worden, dan zou dat wel een
stimulans zijn voor het doorvoeren van waterbesparende systemen door de
woningbouwvereniging omdat bewoners daar dan voordeel van hebben.
Aan materiaalkeuze wordt door de woningstichting Zomers Buiten tot op
zekere hoogte wel aandacht besteed. Worden milieu-onvriendelijke materialen voorgesteld, dan wordt dat aangekaart.
Planproces
Door buurtbewoners is het signaal aan het stadsdeel Westerpark doorgegeven dat het GWL-terrein een goede locatie voor een milieuvriendelijke
wijk zou zijn. Door het stadsdeel is dit idee opgepakt.

71

Water in de stad

De vijf betrokken woningbouwverenigingen waaronder de Woningstichting
Zomers Buiten, werden bij het plan betrokken in de fase waarin het SP
(stedebouwkundig plan) werd opgesteld. De woningbouwverenigingen zijn
verenigd in het samenwerkingsverband ECO-plan. Dit is volgens de heer
Groothuizen een 'toevallig' samenwerkingsverband.
Het SP is onder verantwoordelijkheid van het stadsdeel Westerpark opgesteld. In diezelfde fase is door de stichting ECO-plan een kostencalculatie
op basis van de ideeën uit het SPvE gemaakt . Een aantal ideeën, niet op
het gebied van water, is toen enigszins teruggebracht. De stichting ECOplan is de opdrachtgever voor de bouw van de huur- en koopwoningen op
het GWL-terrein. Als zodanig heeft zij de bouwplannen van de vijf ontwerpteams beoordeeld. Normaliter wordt na het voorlopig bouwontwerp
een definitief ontwerp gemaakt. De planvorming was echter vertraagd
waardoor de subsidies in gevaar kwamen . Daarom is besloten de fase van
het definitieve ontwerp over te slaan en direct over te gaan tot de uitvoering . Daarmee is een jaar tijdwinst behaald, maar zijn tevens problemen
ontstaan omdat sommige zaken nog niet goed uitgezocht waren.
Op dit moment is de bouw in volle gang . In juli van dit jaar worden de
eerste woningen opgeleverd.
Door ECO-plan was gekozen voor koppeling van een aantal standleidingen
van het vuilwaterriool via een verzamelbak om voldoende doorspoelvermogen te krijgen voor het schoon houden van de horizontale leidingen. Door
de koppeling via een collecteur kwam de aansluithoogte op het riool lager
dan de door RWA geëiste hoogte voor het aanleveren van vuilwater. RWA
eist dat afvalwater op een niveau van maximaal 50 cm onder maaiveld
wordt aangeboden. ECO-plan wilde de standleidingen koppelen omdat het
rendement van de waterbesparende toiletten dan zo groot mogelijk zou
zijn : in alle woningen zouden dan toiletten met een spoelreservoir van 4
liter geplaatst kunnen worden. Zonder koppeling zou elke standleiding van
een verzamelbak moeten worden voorzien. De toiletten in de beganegrond-woningen die geen souterrain hebben, zouden hier in verband met
de risico's die ontstaan door verstopping, niet op kunnen worden aangesloten en van een groter spoelreservoir moeten worden voorzien.
Met de sector Riolering van RWA is een aantal keren overleg geweest om
te bekijken of hiervoor een oplossing kon worden gevonden. Bij de eerste
sessie heeft RWA de problematiek alleen aangehoord. Bij de tweede sessie
was RWA bereidwillig om eventueel een andere aansluithoogte toe te
staan, maar later werd dit teruggedraaid. RWA stelde voor dat de woningstichting een eigen rioolstelsel in het gebied zou aanleggen en beheren en
met een gemaal aan de grens van het terrein zou zorgen dat het water op
de goede hoogte werd aangeboden. Dat zag de woningstichting niet zitten. Uiteindelijk verwees RWA naar het Bouwbesluit en stond men koppeling van standleidingen niet meer toe. In het Bouwbesluit wordt namelijk
verwezen naar een NEN-norm waarin de capaciteitsberekening van leidingen is opgenomen . Aan die berekening is een aantal voorwaarden verbonden, onder andere dat de standleidingen niet gekoppeld zijn. Doordat koppeling niet werd toegestaan, moest het ontwerp worden aangepast.
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Nu zal een verzamelbak - stroomvergroter -onder in elke standleiding worden geplaatst (zie figuur 7.1). Een stroomvergroter verzamelt het afvalwater in hoeveelheden van 18 liter. Is het reservoir vol, dan is één spoeling
voldoende om de stroomvergroter te starten, waarbij de hele inhoud van
het reservoir wordt doorgespoeld. De begane-grond woningen op het
GWL-terrein zonder souterrain kunnen hier niet op worden aangesloten. De
toiletten daar worden uitgerust met een spoeling van 6 liter. Dit systeem
heeft dus een ongunstige invloed op het waterbesparend rendement doordat een deel van de toiletten een groter spoelreservoir krijgt, en op de
kosten, omdat elke standleiding een verzamelbak krijgt in plaats van één
bak voor meerdere standleidingen.
Bij de woningstichting verwijt men RWA een starre houding. Men had
gehoopt dat RWA zich gezien de schaal van het project soepeler zou opstellen. Aan de andere kant erkent men dat in een eerder stadium de consequenties van het systeem beter onderzocht hadden moeten worden,
onder andere door zelf te toetsen aan de regels.
Voor het project is ongeveer 8 ton subsidie verkregen van de Stedelijke
Woningdienst. Deze subsidie is gespecificeerd voor een aantal onderdelen,
waaronder het gebruik van regenwater voor toiletspoeling, de vegetatiedaken en het materiaalgebruik.
Afwijking ten opzichte van oorspronkelijk idee
Oorspronkelijk bestond het idee om hemelwater over het maaiveld via
molgoten af te voeren naar de vijver. Dit leverde bij de betrokken gemeentelijke diensten problemen op over het beheer. De vraag was wie verantwoordelijk was voor het regenwater op welk van de niveaus (onder en
boven het maaiveld). Uiteindelijk hebben de problemen ertoe geleid dat het
hemelwater ondergronds zal worden afgevoerd. Molgoten worden dus niet
meer toegepast.
Watermeters worden niet geplaatst in de eengezinswoningen (woningen
met een eigen voordeur aan de straatkant). Onlangs is door Gemeentewaterleidingen geëist dat bij de bouw rekening moet worden gehouden met aansluiting van watermeters op termijn. De aansluitgarnituur
wordt daarom wel aangebracht in de woningen. De woonblokken (waarbij
woningen een gezamenlijke toegang hebben) worden wel bemeterd.
Verwachtingen
De grote vraag is of alles zo in stand zal blijven als het is aangelegd. Dat
hangt namelijk af van de bewoners. De houding van de bewoners zal bepalen of de verwachtingen uitkomen. De bewoners krijgen informatie mee
waarin de verschillende milieumaatregelen worden toegelicht en waarin
beschreven wordt hoe zij zelf een bijdrage kunnen leveren. Of dat ook
gebeurt, is afwachten.
Knelpunten
Knelpunten die naar voren zijn gekomen in dit project, zijn:
de krappe planning door het versnellen van de uitvoering om de subsidies veilig te stellen;
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a

UITLEG
BIJ TEKEN I NGEN
Water uit alle sanita1re toeste!len
(WCs. wastafels. douches. enz.)
stroomt nëar b1nnen doo1· de ir:I?.JtbuiS.

b

De t7ink en de stijgbuis wor'den ge·Juld
tot aan het overlooppeil (a).

Bij de volgende spoeling o f waterstroom wordt een gedeeltelijk vacuüm
in de verticale vacuümbuis tot stand
gebracht. zodat de hevel-werking
wordt ingezet De waterkolom loopt
nu continu van de tank (onder verhoogde snelheid) via de stijgpijp (a) en
de vertikale vacuümbuis (b) naar de
horizontale verzamelleiding.

De stroomvergroter is nu klaar voor de
volgende cyclus.

b

DE
STROOMVERGROTER
Het Gustavsberg's Water Sav1ng
System kan in een project worden
geïnstalleerd door een stroomvergroter in de kelder te plaatsen.
die het afvalwater in hoeveelheden van I 8 lit er verzamelt Eén
waterspoeling is genoeg om de
stroomvergroter automatisch t e
starten. welke dan de gehele
inhoud in é~n keer doorspoelt.

Figuur 7 . 1
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D it betekent dat de horizontale.
lager gelegen leidingen en de
aanvoerleidingen automatisch
gereinigd worden. De WSSstroomvergroter is een complete eenheid die verkrijgbaar is in
verschillende ontwerpen. De
stroomvergroter wordt rechtstreeks verbonden met de verzamellelding.

Stroomvergroter (bron : WISA, Gustavsberg 's w ater saving
system) .
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het complexe karakter van de planvorming met verschillende ontwerpteams met verschillende architecten;
de regelgeving en de afstemming met de nutsbedrijven; en
de inrichting van het maaiveld.
Door BOOM waren allerlei ideeën voorgesteld inzake de milieumaatregelen.
Deze maatregelen hadden betrekking op zeer veel gebieden (energie, water, materiaalgebruik). Dat gaf de ontwerpteams nogal wat problemen. De
ontwerpteams hadden van BOOM uitgewerkte ontwerpen verwacht.
BOOM gaf echter aan dat zij alleen de principes zou aanleveren, dat de
ontwerpteams deze zelf moesten uitwerken en dat BOOM daarna de ontwerpen zou toetsen .
Aanbevelingen
In een vroeg stadium moet reeds rekening worden gehouden met de regelgeving zodat daar in een later stadium geen problemen mee kunnen ontstaan. De NEN-normen en het Bouwbesluit zouden nog eens moeten worden onderzocht op de consequenties bij nieuwe en andere toepass ingen
dan waarvoor de normen en regels zijn opgesteld, en indien nodig en mogelijk daarop aangepast moeten worden .
Indien men een project een innovatief karakter wil meegeven, is het raadzaam om één item aan te pakken en niet met alles tegelijk te beginnen. Dat
ene item zal minder problemen geven dan de vele items bij het GWL-terrein
aan problemen hebben opgeleverd .

Amsterdam, 16 februari 1996.
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8 Zenderpark - IJsselstein
8.1 Algemene informatie
Het plangebied is in totaal 180 ha groot. Binnen dit oppervlak is 135 ha
bestemd voor woningbouw. In totaal worden in Zenderpark circa 3.500
woningen gebouwd. In 1995 is men met de aanleg begonnen.

8.2 Benadering waterbeheer
Door allerlei ontwikkelingen was alvorens met de bouw te beginnen een
heroriëntatie van het bestaande structuurbeeld van plan Zenderpark, daterend uit 1992, gewenst. Bij deze heroriëntatie is tevens onderzocht of het
mogelijk was een duurzaam watersysteem te realiseren zonder dat dit tot
vertraging in de realisatie zou leiden. Inzet hierbij was een waterbeheer
waarbij waar mogelijk verharde oppervlakken zouden worden afgekoppeld,
de inlaat van water zou worden beperkt en helofytenfilters zouden worden
toegepast voor zuivering van het oppervlaktewater .
In het plan zoals dat gerealiseerd zal gaan worden, worden schone en vuile
waterstromen gescheiden behandeld. Het water uit het landelijke gebied,
dat oorspronkelijk door het gebied stroomde, zal langs de nieuwe uitbreiding worden geleid. In het stedelijk gebied wordt het regenwater dat van
de daken afstroomt, rechtstreeks naar het open water geleid. Dit gaat
gedeeltelijk via een apart buizenstelsel, gedeeltelijk via het oppervlak. Afvoer via het oppervlak heeft als voordeel dat het water zichtbaar blijft. De
verwachting is dat de bewoners daardoor minder snel verontreinigingen
zullen lozen in het regenwaterstelsel (een eventuele lozing is traceerbaar).
De straten en andere verharde oppervlakken worden aangesloten op een
verbeterd gescheiden rioolstelsel. Het oppervlaktewater in het gebied
wordt daardoor minder belast en hoofdzakelijk gevoed met regenwater
afkomstig van de daken. Dit levert naar verwachting een betere waterkwaliteit. In de zomer moet waarschijnlijk af en toe water worden ingelaten; dit
water wordt eventueel via een helofytenfilter geleid om een deel van de
verontreinigingen en nutriënten in het inlaatwater af te vangen.
Het water wordt geconserveerd in het systeem, waardoor een rustig verloop van de afvoer wordt verkregen: minder waterafvoer en minder waterinlaat. Het water wordt in het gebied rondgepompt. Er wordt nog nagegaan of het helofytenfilter in de circulatie moet worden opgenomen.
De gemeente overweegt om op een bepaalde locatie regenwater afkomstig
van daken, te infiltreren in wadi's. Wadi's zijn ondiepe greppels die ten
tijde van neerslag met water gevuld worden en na verloop van tijd weer
droog vallen.
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8.3 Gemeente IJsselstein
Interview met de heren L. van der Zouwen en D . Prosman, respectievelijk
1e projectleider en beleidsmedewerker afdeling Civiele Techniek.
Duurzaam stedelijk waterbeheer en waterhuishoudkundige doelstellingen
De doelstelling van het plan is het bereiken van een hoge kwaliteit van het
water, een zo natuurlijk mogelijk systeem, met goede perspectieven voor
de toekomst (geen problemen doorschuiven naar de toekomst en de buren). Deze doelstelling is gebaseerd op het streven naar een duurzame
ontwikkeling. Het bestuur van IJsselstein heeft besloten om Zenderpark
duurzaam te ontwikkelen. Dit heeft consequenties op verschillende terreinen waaronder de waterhuishouding en het energieverbruik. Zo zal meer
dan 50% van de woningen een zonneboiler krijgen. Bij de keuze voor constructiematerialen wordt rekening gehouden met het energieverbruik .
Daarnaast is een doelstelling om de burgers bewust te laten worden van
en te betrekken bij de waterhuishouding.
De waterhuishoudkundige doelstelling wordt onder meer vertaald in:
zoveel mogelijk conserveren van water;
bewuste keuze van riooloverstarten (alleen op groot water);
minimale inlaat van water, inlaatwater via een helofytenfilter;
natuurvriendelijke oevers;
stroming houden in het oppervlaktewaterstelseL
Planproces
De locatie stond al circa 1 0 jaar op de nominatie om gebruikt te worden
voor woningbouw. In de Vinex is de locatie aangewezen. Een MER was
niet noodzakelijk. De normale RO-procedure is voor de ontwikkeling van
het plan gevolgd (streekplan, bestemmingsplan). In het stedebouwkundig
ontwerp zijn de waterhuishoudkundige uitgangspunten meegenomen.
Regelgeving of subsidies hebben geen invloed gehad op het planproces.
Inbreng actoren
De gemeente is de belangrijkste actor. De gemeente heeft het initiatief
genomen en ontwikkelt de plannen in hoofdlijnen. Zij stuurt daarbij de
uitvoerders (projectontwikkelaars) aan. Het hoogheemraadschap (kwantiteitsbeheerder) heeft een beperkte inbreng; de ontwikkelingen worden kritisch maar positief en enigszins afwachtend, gevolgd. De provincie (waterkwaliteitsbeheerder) heeft een positieve houding en denkt constructief
mee.
De waterkwaliteitsbeheerder heeft eisen gesteld met betrekking tot de
locatie van overstorten (alleen op de grote waterlopen) en heeft een verbod op zinken dakgoten opgelegd (in verband met de rechtstreekse lozing
op oppervlaktewater).
De waterkwantiteitsbeheerder heeft eisen gesteld met betrekking tot de
maximale afvoerintensiteit, de minimale berging in het gebied, de diepte
van de watergangen , en de bermen langs de watergangen (in verband met
het onderhoud).
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De gemeente heeft eisen gesteld (of overweegt die te stellen) aan de bouwers/projectontwikkelaars:
geen zink in de dakgoten;
materiaalgebruik (duurzame materialen).
Er worden over het algemeen duidelijk afspraken gemaakt. Het overleg met
de actoren is goed (open). De gemeente moet de projectontwikkelaars
coachen. Voorstellen met betrekking tot duurzame inrichting (door de gemeente aan projectontwikkelaars) worden door de projectontwikkelaars
beoordeeld. De afspraken met de projectontwikkelaars zijn over het algemeen compromissen.
Aspecten met betrekking tot gekozen benadering
Het plan voor Zenderpark is vormgegeven door de gemeente. Het wijkt op
veel punten af van de waterhuishouding in eerder gerealiseerde plannen
binnen de gemeente. In het laatst gerealiseerde plan is ook een verbeterd
gescheiden stelsel toegepast, verder zijn alle elementen die eerder onder
'Duurzaam stedelijk waterbeheer' zijn vermeld nieuw. De reden hiervoor is
dat het gemeentebestuur heeft besloten om een duurzaam watersysteem
te ontwerpen en in zijn algemeenheid de wijk duurzaam te ontwerpen.
Door de ambtelijke dienst is actief gezocht naar de mogelijkheden om een
duurzaam systeem te ontwerpen. Subsidies, voorlichting of iets dergelijks
hebben daar geen beslissende rol ingespeeld.
Er bestaan nog wel onzekerheden in het ontwerp, deze zijn:
de werking van wadi's;
de dimensionering van het schoonwaterriool;
de werking van de helofytenfilters;
de vuilemissie van het rioolsysteem.
De nieuwe technieken worden echter zonder voorbehoud in de eerste fase
van het plan toegepast. De eerste fase zal wel leerpunten opleveren voor
volgende fasen.
Afwijking ontwerp ten opzichte van oorspronkelijk ideeën
Het plan is nog maar net in uitvoering gekomen. Tot nu toe is er vastgehouden aan de oorspronkelijke plannen voor een duurzaam watersysteem.
Verwachtingen
Het is nog te vroeg om te kunnen vaststellen of het plan aan de verwachtingen voldoet. Er is tot nu toe nog geen aanleiding om te veronderstellen
dat het plan niet zal voldoen aan de verwachtingen.
Het plan is op de volgende manieren gericht op een duurzame ontwikkeling:
het hemelwater wordt zoveel mogelijk gebufferd en op een enkele
plaats geïnfiltreerd via wadi's;
de waterkwaliteit wordt waarschijnlijk beter doordat meer schoon regenwater op het watersysteem wordt geloosd (via de schoonwaterriolen) en bovendien minder oppervlaktewater wordt ingelaten (minder
nutriënten en bestrijdingsmiddelen).
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Of de totale vuiluitworp van het rioolsysteem (schoonwatersysteem en
verbeterd gescheiden stelsel) lager zal zijn dan van een volledig verbeterd
gescheiden rioolstelsel is nog onduidelijk .
Er worden (voorlopig) nog geen projecten gestart waarbij bespaard wordt
op drinkwater.
Leerpunten en verbeterpunten
Bij een volgend plan zal de waterhuishouding waarschijnlijk weer op een
vergelijkbare manier worden vormgegeven. De houding zal ook dan weer
zijn: progressief maar wel reëel qua kosten en uitvoerbaarheid.
Knelpunten en aanbevelingen
Op het punt van de onzekerheden zou meer duidelijkheid moeten worden
verschaft. Onduidelijk is hoe bepaalde technieken werken en hoe groot het
effect in de praktijk is . Heldere informatie daarover is gewenst.

IJsselstein, 14 december 1995.
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9 Morra Park - Drachten
9.1 Algemene informatie
Op een oppervlak van 14 ha zijn 75-100 woningen gebouwd. Het project
is onlangs afgerond.

9.2 Waterhuishoudkundige inrichting
De straten in Morra Park zijn aangesloten op een verbeterd gescheiden
rioolstelsel met een kleine diameter. Van de overige verharde oppervlakken
wordt het regenwater rechtstreeks afgevoerd naar open water binnen het
gebied, deels via greppels en deels via een gescheiden stelsel. Er zijn geen
zinken dakgoten toegepast om te voorkomen dat zink in het regenwater terecht komt. Het verharde oppervlak is beperkt. In plaats van asfalt zijn
grasklinkers toegepast. In het woongebied wordt het regenwater van de
wegen via molgoten bovengronds afgevoerd naar één van de twee vijvers.
Deze vijvers worden gebruikt voor het bergen van piekbuien en schoon
regenwater. De parkeerterreinen in het woongebied hebben een aangepaste afvoervoorziening: het water wordt voorgezuiverd in speciale straatkolken met olie- en slibafscheiders.
Het watersysteem van Morra Park is gescheiden van aangrenzend oppervlaktewater door een stuw . Het water wordt zoveel mogelijk binnen de
wijk vastgehouden, zodat in de zomer in principe geen gebiedsvreemd
water hoeft te worden ingelaten . Het water wordt rondgepompt door de
wijk. Voor een extra zuivering zijn twee biezenvelden aangelegd .
De woningen zijn op de hoge delen van het plangebied gebouwd, terwijl
het watersy steem met aangrenzende groenvoorzieningen vooral in de lage
delen is gelokaliseerd (Koning, 1994) .

9.3 Gemeente Smallingerland
Interview met de heer H. de Haas, hoofd afdeling ontwikkeling.
Algemene informatie
Het Morra Park is een voorbeeldplan in het kader van de vierde Nota ruimtelijke ordening. In het plan is gestreefd naar beperking van de nadelige
effecten van bouwen en wonen voor het milieu. Het stedebouwkundig
plan is gebaseerd op het aanwezige slagenlandschap . De meeste singels
zijn in het plan opgenomen en hebben door verbetering van de groei-omstandigheden een duurzaam karakter gekregen . In het plan is getracht
mooi en schoon water te combineren. Om te voorkomen dat zink in afstromend regenwater terechtkomt zijn geen zinken dakgoten toegepast. Het
straatoppervlak is aangesloten op een verbeterd gescheiden rioolstelsel.
Verder wordt regenwater afgevoerd naar een bergingsvijver. Parkeerplaatsen zijn geconcentreerd en voorzien van speciale straatkolken, waarmee de
belangrijkste verontreinigingen worden opgevangen . De bergingsvijver
vangt niet alleen piekafvoeren op, maar dient tevens voor seizoensberging.
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Vanuit de bergingsvijver wordt water via watergangen door het gebied
gecirculeerd. Gedurende de winterperiode wordt in de bergingsvijver zoveel water vastgehouden dat het tekort door verdamping in droge perioden
kan worden aangevuld.
Duurzaam stedelijk waterbeheer
De heer De Haas verstaat onder een duurzame ontwikkeling: het rekening
houden met natuurwaarden en het vinden van een goede verhouding tussen sociale, emotionele, fysieke en economische aspecten. Momenteel ligt
de nadruk veelal te veel op fysieke en economische aspecten. Deze overbelichting van fysieke en economische aspecten is (mede) een oorzaak van
het kwantificeerbaar zijn van deze aspecten. Daarnaast wordt te veel naar
normen gekeken.
Waterhuishoudkundige doelstellingen
Het zoveel mogelijk sluiten van kringlopen is de algemene doelstelling van
het plan. Voor de waterhuishouding betekent dit dat op stedebouwkundig
niveau de volgende eisen zijn gesteld: afkoppelen regenwater, zichtbare
waterkringloop, hemelwateropvang en reductie van verhard oppervlak. Op
het bouwplan niveau zijn de volgende eisen gesteld: waterbesparende
douches, kranen en toiletten. Een duidelijke wens was het meer willen
doen dan het gangbare, waarbij niet is gestreefd naar een utopia, maar
naar een situatie die daar in de buurt ligt doch realiseerbaar is.
Planproces
Het planproces heeft zich gekenmerkt door samenwerking en stimulering
van denkprocessen. Werken aan duurzame oplossingen betekent immers
interdisciplinair samenwerken. In een stuurgroep (ontwikkelingsteam) is
veel zorg besteed aan proces gericht werken vanuit een visie. Het gemeenschappelijke doel bindt het projectteam en de gezamenlijke verantwoordelijkheid leidt tot het bereiken van het doel. Hierbij is betrokkenheid een
essentieel onderdeel. Naar de mening van De Haas is het centraal stellen
van de dialoog en het werken aan "ontmoetingscondities" de sleutel voor
de gewenste en noodzakelijke betrokkenheid. De stuurgroep heeft daartoe
gewerkt met lunchbesprekingen, waarbij de deelnemers vertelden hoe ze
bezig waren met inspiratie, ontwerpen, opgedane ervaringen, enz. In de
loop van het planproces is het inzicht geboren dat creativiteit daar ontstaat
waar weerstand is. Anders geformuleerd: "Het paradoxale is dat niemand
frustratie wil, maar dat frustratie toch nodig is voor het ontwikkelen van
creativiteit!". De gemeente is opdrachtgever voor het ontwikkelen van een
bestemmingsplan en stedebouwkundig ontwerp. Daarbinnen heeft zij een
voorwaarden-scheppende rol, waardoor zij vernieuwingen kan doorvoeren.
Inbreng actoren
De volgende actoren zijn betrokken of zijn dat geweest bij het planproces:
de gemeente, provincie, waterschap, architecten, adviesbureau (BOOM) en
bewoners (van huurwoningen).
De gemeente heeft het initiatief genomen tot de ontwikkeling van het Morra Park en heeft de projectleiding gevoerd. Het waterschap is betrokken
geweest als advies gevende instantie bij de vormgeving van watergangen
en heeft aangegeven dat kruipruimteloos bouwen een eis dient te zijn rich-
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ting aannemer. Het waterschap heeft zich daarmee niet alleen met oppervlaktewaterbeheer bezig gehouden, maar ook met het grondwaterbeheer.
De reductie van de infrastructuur in het plan is afkomstig van de architecten. De heer De Haas merkt op dat de inbreng van Tjallingii (BOOM) niet
alleen uit het aandragen van ideeën heeft bestaan, maar dat met name het
rekenkundig kunnen onderbouwen van ideeën van groot belang zijn geweest. De waterkwaliteitsbeheerder (eerst de provincie, nu het Waterschap Friesland) wilde een dergelijke onderbouwing voordat toestemming
werd verleend.
Afwijkingen ontwerp ten opzichte van oorspronkelijke ideeën
Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen in het plan doorgevoerd ten
opzichte van de oorspronkelijke ideeën. Reden hiervoor is dat gebruik is
gemaakt van praktische ideeën/doelstellingen en dat niet naar een utopia is
gestreefd.
Resultaten en verwachtingen
Op basis van de resultaten kan worden vastgesteld dat het watersysteem
goed is gelukt. De gebruikte graskeien voldoen minder, omdat ze slecht
beloopbaar zijn. Hiervoor zouden betere alternatieven moeten komen. Momenteel wordt met een ander soort ervaring opgedaan. Het leertraject
merkt De Haas aan als bijzonder positief. Verder merkt hij op dat de bewoners tevreden zijn met de woonomgeving. Gezien de positieve ervaringen
met het Morra Park zal bij volgende plannen een zelfde lijn worden gevolgd
als bij het Morra Park.
De kosten van het Morra Park zijn vergeleken met de kosten van een theoretisch ander plan dat traditioneel zou zijn uitgevoerd. De conclusie van de
vergelijking is dat door de reductie van de infrastructuur (verhard oppervlak en riolering) de besparingen fors zijn, waardoor de extra kosten voor
kunstwerken, groen, aanleg van vijvers, enz. eenvoudig uit de exploitatie
kunnen worden gefinancierd. Daarnaast is het mogelijk geweest om de
grondprijs met f 10,00 per m 2 te verlagen ten opzichte van een grondprijs
voor een "standaard" plan.
Knelpunten
De voorlichting kan als een knelpunt(je) worden aangemerkt. Zo zijn er
praktische vragen als: "moet ik één keer per jaar of één keer per drie jaar
de oever maaien?".
Aanbevelingen
Bij nieuwbouwprojecten gaat het goed, omdat de kosten voor een meer
vooruitstrevende aanpak niet duurder zijn dan voor een standaard aanpak.
De bestaande gebieden vormen in feite de werkelijke moeilijkheid. Deze
lokaties kunnen niet zomaar worden aangepast, omdat de daarmee gepaard gaande kosten te hoog zijn. Meer onderzoek naar kleinschalige zuiveringstechnieken is daarom wenselijk, waarbij duidelijk mag zijn dat de
kosten van dergelijke systemen gering moeten blijven, omdat ze anders
niet zullen worden toegepast.

Drachten, 28 februari 1996.
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9.4 Waterschap Het Koningsdiep
Interview met de heer H.B . Hiemstra, hoofd Technische Dienst.
Duurzaam stedelijk waterbeheer
Onder een duurzaam stedelijk watersysteem verstaat de heer Hiemstra in
feite de watersysteembenadering. Hiemstra geeft aan dat deze benadering
van de waterhuishouding tot uitgangspunt is verheven voor het waterbeheer van het nieuwe Waterschap Sevenwolden in zuidoost Friesland .
Waterhuishoudkundige doelstellingen
De waterhuishoudkundige doelstellingen van Morra Park zijn:
het bewerkstelligen dat de stad zo min mogelijk negatieve (kwaliteits)effecten heeft op de omgeving;
een natuurvriendelijk waterbeheer;
meer verweving van stad met buitengebied;
een goed beheersbaar watersysteem .

Sommige doelstellingen kunnen conflicterend zijn. Zo zijn natuurvriendelijke oevers wenselijk uit oogpunt van een natuurvriendelijk waterbeheer,
maar zijn ze veelal moeilijker te onderhouden dan de meer 'standaard'
oevers. Een goede afstemming tussen de verschillende na te streven wensen is dus noodzakelijk.
Planproces
De gemeente Smallingerland heeft het initiatief genomen tot de ontwikkeling van de woningbouwlocatie 'Morra Park' . Het waterschap is in een
later stadium bij het plan betrokken geraakt. Op dat moment wa s het plan
in grote lijnen vastgesteld. Naar de mening van de heer Hiemstra is het
waterschap in een te laat stadium bij het plan betrokken geraakt. Hierbij
merkt hij op dat in het algemeen te weinig waterschappen in een voldoende vroeg stadium bij de planontwikkeling worden betrokken. Dit ligt overigens niet alleen aan de gemeenten, maar ook aan de waterschappen zelf.
Inbreng actoren
De actoren die een rol van betekenis hebben gespeeld of spelen zijn de gemeente, de provincie, het waterschap, de woningbouwvereniging, architecten en adviesbureau BOOM.

De gemeente is de initiator van het plan geweest en heeft de projectleiding
gevoerd_ Met name de projectleider van het plan (de heer De Haas van de
gemeente Smallingerland) heeft nadrukkelijk zijn stempel op de ontwikkeling van het plan gezet. Zo zijn voorafgaande aan vergaderingen in de middag lunchgesprekken gehouden, waarbij iedere deelnemer aan de vergadering een keer zijn/haar motivatie(s) heeft verteld. Hierbij ging het niet alleen
om het plan zelf, maar juist ook om motivatie(s) in bredere zin.
De provincie is als waterkwaliteitsbeheerder bij het planproces betrokken
geweest. Momenteel is het Waterschap Friesland de waterkwaliteitsbeheerder.
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Het waterschap heeft met name inbreng gehad op het vlak van beheer en
onderhoud van kunstwerken, inrichting van oevers en peilbeheer. Daarnaast heeft het waterschap nadrukkelijk gepleit voor kruipruimteloos bouwen. Als met kruipruimten was gebouwd, zou hoogst waarschijnlijk grondwateroverlast zijn opgetreden. Het waterschap heeft daarmee gedurende
het planproces duidelijk ook invulling gegeven aan grondwaterbeheer en
niet alleen aan oppervlaktewaterbeheer.
Afwijkingen ontwerp ten opzichte van oorspronkelijke ideeën
Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen doorgevoerd ten opzicht van de
oorspronkelijke ideeën. Wel kan het oppervlaktewater minder worden opgezet dan verwacht, omdat de grondwaterstand hoger ligt dan voorzien.
Resultaten, verwachtingen en leerpunten
Waterkwaliteitsmetingen tonen aan dat de waterkwaliteit van het stedelijk
watersysteem aanzienlijk beter is dan de waterkwaliteit van het eventueel
in te laten water. Tevens voldoet het stedelijk oppervlaktewater doorgaans
aan de gestelde normen ten aanzien van stikstof en fosfaat. De ervaring
leert dat ook tijdens droge zomers (bijvoorbeeld die van 1994) geen water
hoeft te worden ingelaten naar het plangebied, waaruit kan worden geconcludeerd dat gedurende de wintermaanden voldoende water kan worden
gebufferd om droogvallen van de watergangen in de zomerperiode te voorkomen.

De heer Hiemstra heeft naar aanleiding van Morra Park een aantal leerpunten geformuleerd. Deze zijn:
• In het licht van de watersysteembenadering zal voor toekomstige bestemmingsplannen het te kiezen streefbeeld ( = het na te streven einddoel) op basis van het referentiebeeld ( = situatie bij zo gering mogelijke
menselijke invloed) beter en evenwichtiger kunnen worden geformuleerd.
• Het perspectief van de watersysteembenadering binnen de taakstelling
van integraal waterbeheer kreeg in het Morra Park gestalte en vormt
voor toekomstige plannen een uitdaging.
• Het stellen van milieukwaliteitniveaus heeft opgeleverd dat:
zuiniger wordt omgegaan met goed water;
afvalstoffen zo dicht mogelijk bij de vervuilingsbron worden gescheiden c.q. voorkomen;
neerslag/kwelwater vastgehouden en benut wordt binnen de normen van een gewenst grondwatergedrag binnen het bestemmingsplan;
kwantitatieve en kwalitatieve waterproblemen zoveel mogelijk in het
plangebied worden opgelost;
er doordacht en zorgvuldig omgesprongen is met de toe te passen
materialen.
• Door de integrale benadering van riolering en waterhuishouding wordt
vervuiling van het open water zo goed mogelijk voorkomen. Dat betekent een minimale milieubelasting en een kwalitatief bijzondere woonomgeving.
• Het toepassen van de waterhuishoudkundige infrastructuur als tweede
lijn in de ruimtelijk ordening bij bestemmingsplannen biedt perspectie-
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•

ven voor een evenwichtiger beleid met betrekking tot het gemeentelijk
rioleringsplan en voor de samenhang met de gemeentelijke taak van
ontwatering .
Het nuttig gebruik maken van de mogelijkheden die de ecologie te bieden heeft, is ook bij bestemmingsplannen en gemeentelijk onderhoud
van wateren steeds weer het overwegen en afwegen waard.

Knelpunten
Naar verwachting van de heer Hiemstra zal het onderhoud van oevers in
het plangebied op den duur voor problemen gaan zorgen. In feite is te
weinig aandacht besteed aan de onderhoudsaspecten van het watersysteem. Zo worden door de bewoners allerlei constructies aan de wateroever
gemaakt, waardoor de bereikbaarheid van de oevers voor materieel moeilijk dan wel onmogelijk wordt. Dit zal zijn weerslag hebben op het onderhoud.
Een ander knelpunt is dat de voorlichting naar de burger beter zou moeten
zijn. In feite moet meer aandacht worden besteed aan de nazorg van het
plan, hetgeen veelal conflicterend is met andere nieuwe werkzaamheden/opdrachten van de betrokken actoren.
Aanbevelingen
De heer Hiemstra vindt de wijze van overleg voeren zoals heeft plaatsgevonden bij Morra Park, bijzonder positief. Wel zou het waterschap in een
eerder stadium bij het planproces moeten worden betrokken.
Uit oogpunt van doelmatigheid is het beter om de definitieve infrastructuur
ten behoeve van de afwatering in het begin van het bouwrijp maken reeds
aan te leggen. Hieruit volgt dat bij ieder bestemmingsplan een antwoord
moet worden gegeven op de vraag wie van de verschillende actoren daartoe het initiatief neemt. De heer Hiemstra geeft daarbij de voorkeur aan het
waterschap. De gemeente zou dan een bijdrage moeten leveren in de kosten voorzover ontwatering daarin plaats heeft. Uitgangspunt bij het zoeken
naar oplossingen in concrete situaties is het kiezen voor die oplossingen
die tegen de laagst maatschappelijke kosten kunnen worden gerealiseerd .
De kosten dienen met inachtneming van de taakverdeling tussen gemeenten en waterschappen te worden verdeeld.
Beetserzwaag, 28 februari 1996.
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1 0 Stadshagen - Zwolle
10.1 Algemene informatie
In het 700 ha grote plangebied, gelegen in de polder Mastenbroek ten
westen van het Zwartewater, zullen 8.500 woningen worden gebouwd. In
1996 zal worden gestart met aanleg van de eerste fase.

10.2 Huidige planvorm ten aanzien van water
Een belangrijk uitgangspunt bij de ontwikkeling van de wijk Stadshagen is
dat de plannen duurzame ontwikkeling mogelijk maken. Voor Stadshagen
is dit als volgt ingevuld: het waterhuishoudkundig systeem dient gericht te
zijn op een goede waterkwaliteit, een evenwichtige visstand en een gevarieerde water- en oevervegetatie.
In Stadshagen zal het regenwater dat van de daken afstroomt, worden
geïnfiltreerd. De straten die bij de uitvoering van de eerste fase worden
aangelegd, worden aangesloten op een verbeterd gescheiden rioolstelsel.
Afhankelijk van de resultaten met twee proef-infiltratievoorzieningen zal bij
de uitvoering van de andere fasen ook overgegaan worden op aansluiting
van (een deel van) de wegen op de infiltratievoorzieningen.
In verband met de slechte kwaliteit van het inlaatwater wordt dit zovee:
mogelijk geweerd in het plangebied (door waterconservering). In het zomerhalfjaar wordt het water rondgepompt.

10.3 Gemeente Zwolle
Interview met de heer S. ldema, projectleider dienst Stadsontwikkeling.
Duurzaam stedelijk waterbeheer
De gemeente verstaat het volgende onder een duurzame ontwikkeling in
het stedelijk waterbeheer: het zodanig omgaan met de grondstof water dat
mens en milieu in brede zin goed kunnen functioneren. Dat wil zeggen
schoon water in de woonomgeving, goede condities om te bouwen en te
leven, geen negatieve effecten elders veroorzaken, verdrogingsbestrijding,
enz. De gemeente is van mening dat het plan voor Stadshagen hieraan
goed voldoet.
Waterhuishoudkundige doelstellingen
De waterhuishoudkundige doelstelling van het plan is zorgvuldig omgaan
met de grondstof water. Hiertoe worden bodem, water en riolering in samenhang beschouwd. Het plan is gebaseerd op politieke keuzes, dat wil
zeggen de ' wil' om duurzaam te bouwen. Het watersysteem is een integraal onderdeel van het gehele plan, zodat als besloten wordt tot duurzaam bouwen tevens het watersysteem duurzaam dient te zijn. Water is
een publiek 'domein', zodat de gemeente op dat een gebied een taak
heeft.
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Planproces
De gemeente is als initiator en trekker van het plan vanaf het eerste moment betrokken geweest bij het planproces van Stadshagen.
De gemeente is naar eigen zeggen het planproces met de verkeerde volgorde begonnen . Als eerste heeft zij de locatie aangewezen en vervolgens is
een MER uitgevoerd. In de MER zijn verschillende locaties en per locatie
verschillende varianten in beschouwing genomen. Op basis van de MER
blijkt de gekozen locatie wel de meest wenselijke locatie te zijn. Vervolgens zijn een structuurmodel, inrichtingsmodel en bestemmingsplan (met
waterhuishouding) gemaakt. Momenteel wordt het bestek gemaakt ten
behoeve van het bouwrijp maken.
Sturings-en regelmechanismen hebben geen 'echte' invloed gehad op het
verloop van het planproces, omdat de gemeente zelf heeft gekozen voor
de gehanteerde aanpak en invulling van het plan. Financiële stimulering
dan wel sturing vindt plaats in de vorm van het proefproject, dat door verschillende actoren wordt gefinancierd (gemeente, provincie, Tauw Civiel en
Bouw, zuiveringschap). De gemeente merkt op dat zij het proefproject
wellicht niet zou hebben uitgevoerd als de andere actoren niet zouden hebben bijgedragen in de kosten van het proefproject.
Inbreng actoren
Naast de gemeente zijn de adviesbureaus, het waterschap en zuiveringschap betrokken bij het planproces. De gemeente is initiator en trekker van
het plan en als zodanig op alle schaalniveaus betrokken bij het plan.
De gemeente heeft aan zich zelf de 'beperking' opgelegd dat zij een proefproject wil uitvoeren (en uitvoert) om de effecten van infiltratie van afstromend regenwater vast te stellen. Verder zijn er geen beperkingen aan de
gemeente opgelegd of ze worden niet als zodanig ervaren . Dat het waterschap bijvoorbeeld een bepaalde hoeveelheid oppervlaktewater in het plangebied wil hebben, wordt niet als een beperking gezien. De gemeente legt
door het stellen van eisen aan bouwmaterialen beperkingen op aan andere
actoren.
De inbreng van de andere actoren is uiteraard afhankelijk van het soort
instantie dat het betreft . Zo is de provincie met name geïnteresseerd in de
bodem en grondwater, het waterschap in het oppervlaktewater en adviesbureaus verschaffen de nodige expertise en suggesties. Het proefproject
(infiltratie van regenwater) wordt gefinancierd door de gemeente, provincie, zuiveringschap en adviesbureau (lauw Civiel en Bouw). De gemeente
merkt op zij het als opvallend heeft ervaren dat tot nu toe aannemers geen
'problemen' hebben met het aanleggen van een infiltratievoorziening. De
enige vraag is op welke wijze een infiltratievoorziening moet worden aangelegd. Op grond van het Lozingenbesluit bodembescherming maakte de
milieu-inspectie in eerste instantie bezwaren tegen infiltratie van regenwater . Uiteindelijk heeft het ministerie gesteld dat het Lozingenbesluit niet
van toepassing is , omdat het een "gesloten systeem" betreft: de neerslag
valt, stroomt af over korte afstand en verdwijnt dan in de bodem.
De afstemming tussen de verschillende actoren wordt door de gemeente
als goed ervaren en meer dan formeel noodzakelijk.
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Aspecten met betrekking tot gekozen ontwerp
De waterhuishouding is in feite in die zin vrij traditioneel dat er singels
worden toegepast, dat het oppervlaktewater moet circuleren en dat de
omvang van het oppervlaktewater is gedimensioneerd als ware er een
verbeterd gescheiden stelsel aangelegd. Daarnaast wordt gestreefd naar
het zoveel mogelijk toepassen van natuurvriendelijke oevers. De gemeente
heeft de regie van het planproces en de waterhuishouding in goede samenwerking met het waterschap vormgegeven. De gemeente merkt op dat
bodem en water geen sluitpost zijn in het plan, maar als integraal onderdeel zijn van het geheel (integrale planvorming). Dit wordt als bijzonder
belangrijk ervaren.

Alleen de financiële bijdrage van andere actoren bij het proefproject hebben bijgedragen aan het meenemen van duurzame aspecten in de uitvoering van het plan. Het proefproject is opgezet om de enige leemte in kennis
en de daarmee gepaard gaande onzekerheid omtrent mogelijke effecten
van infiltratie op de bodemkwaliteit in beeld te brengen.
Afwijking ontwerp ten opzichte van oorspronkelijk ideeën
Het ontwerp verschilt niet op wezenlijke punten van het oorspronkelijke
idee.
Resultaten en verwachtingen
Voor zover momenteel kan worden beoordeeld meent de gemeente dat het
plan zal gaan voldoen aan de verwachtingen. Zij ziet geen niet geslaagde
of negatieve elementen in het plan. Als bijzonder positief wordt de communicatie met andere actoren aangemerkt. De gekozen aanpak om vanaf het
begin van het planproces de verschillende actoren bij het plan te betrekken
betekent dat in eerste instantie het planproces (wellicht) wat moeilijker
verloopt, maar dat werpt later voldoende vruchten af. Zo heeft de aanpak
geresulteerd in een probleemloze keuze voor het structuur- en bestemmingsplan. De gemeente heeft niet de indruk dat sturings- en regelmechanismen daadwerkelijk hebben bijgedragen aan het planproces.

Infiltratie vanafstromend regenwater, het (zo veel mogelijk) vermijden van
vuilwaterlozingen op het stedelijk watersysteem en toelaten van grotere
fluctuaties van de waterstanden dan in de regel gebruikelijk is, zijn aspecten die zijn gericht op een duurzaam stedelijk waterbeheer. Infiltratie van
regenwater en het toestaan van f luctuerende waterstanden worden toegepast om water te bufferen in het plangebied . Infiltratie heeft tevens een
zuiverende werking omdat verontreinigende stoffen (deels) worden afgebroken of worden gebonden aan bodemdeeltjes.
De inrichting en het beheer zijn door infiltratie van regenwater, de grotere
toegestane fluctuaties van de waterstanden en de natuurvriendelijke oevers gericht op een duurzame ontwikkeling. Door de gekozen opzet wordt
een bijdrage geleverd aan verdrogingsbestrijding (preventief) en het verminderen van de overstortproblematiek. Indirect levert dit een positieve
bijdrage aan het reduceren/verbeteren van de verontreiniging van oppervlaktewater en waterbodem.
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Regenwaterbenutting ten behoeve van toiletspoeling of andere laagwaardige toepassingen is niet als een integraal onderdeel in het plan opgenomen.
Dit betekent niet dat regenwaterbenutting niet zal/kan worden toegepast.
leer- en verbeterpunten
Bij een volgend plan zal voor een zelfde inrichting en aanpak worden gekozen, omdat dat goed is bevallen. Opgemerkt wordt dat het van groot belang is om in een vroeg stadium de verschillende aspecten (oppervlaktewater, bodem, riolering, enz .) in het plan te integreren en niet alleen vormgeving. Daarmee wordt voorkomen dat één aspect de andere gaat overheersen hetgeen leidt tot problemen in een later stadium.
Knelpunten en aanbevelingen
De gemeente merkt op dat de huidige regelgeving zich niet verzet of verzet
heeft tegen het plan, zodat er geen knelpunten zijn die moeten worden
opgeheven . Wel vindt de gemeente de wijze waarop het planproces plaatsvindt en heeft plaatsgevonden, van groot belang. Dit leidt in feite tot twee
belangrijke punten:
communicatie, dat wil zeggen in een vroeg stadium moeten de verschillende actoren bij het planproces worden betrokken;
in een vroeg stadium moet het plan voldoende breed worden opgezet
om te voorkomen dat het eerst behandelde aspect het hele planproces
gaat domineren.

De drinkwaterinfrastructuur wordt nog steeds gedimensioneerd op het
blussen van branden, terwijl door andere blustechnieken (neveltechnieken)
en een geringere brandbaarheid van woningen wellicht kan worden volstaan met een kleiner gedimensioneerd stelsel. Een kleiner gedimensioneerd stelsel leidt tot geringere verblijftijden, hetgeen de drinkwaterkwaliteit ten goede zal komen. Tevens zal minder snel een leiding moeten worden doorgespoten en is bij het doorspuiten minder water nodig. Uit oogpunt van het streven naar een duurzame ontwikkeling is het dan ook wenselijk om nader aandacht te besteden aan de dimensioneringseisen van het
drinkwaternet.
Zwolle, 29 november 1995.

10.4 Waterschap IJsseldelta
Interview met de heer R. ter Brake, plaatsvervangend hoofd technische
dienst.
Duurzaam stedelijk waterbeheer
Het waterschap vindt een duurzaam stedelijk watersysteem met name een
mooie term. Verder ziet zij stedelijk gebied niet als een gebied met potentiële waardevolle natuurwaarden . Een duurzaam watersysteem is een watersysteem dat goed te onderhouden en handhaven is. Het waterhuishoud kundig plan van Stadshagen voldoet niet aan deze doelstellingen, omdat
de door de gemeente gewenste natuurvriendelijke oevers niet stroken met
goed te onderhouden oevers.
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Waterhuishoudkundige doelstellingen
Het waterschap IJsseldelta streeft in stedelijk gebied dezelfde waterhuishoudkundige doelstellingen na als in landelijk gebied. Dit betekent dat het
waterschap zich verantwoordelijk voelt voor de aanleg van een goed werkend waterhuishoudkundig hoofdsysteem. Alle voorzieningen die noodzakelijk zijn om water af te voeren naar het waterhuishoudkundig hoofdsysteem worden gerekend tot de ontwateringsfunctie en komen daardoor
geheel voor rekening van de gemeente.
Planproces
Het waterschap is vanaf de start bij het planproces betrokken. Dit wordt
als positief ervaren, zodat dit niet in een ander stadium had moeten plaatsvinden.
Het planproces is begonnen met een locatiekeuze en een MER. Daarna is
het waterhuishoudkundig plan opgesteld. Parallel aan het waterhuishoudkundig plan zijn ook andere plannen opgesteld.
Het waterschap heeft samen met de gemeente het waterhuishoudkundig
plan gefinancierd. Het waterschap heeft het plan mede gefinancierd om
meer invloed op het plan te kunnen uitoefenen .
Sturings- en regelmechanismen hebben nog geen invloed gehad op het
planproces. In de toekomst zal wellicht een (soort) convenant worden
gesloten tussen de gemeente en het waterschap met betrekking tot de
scheidingslijn tussen ont- en afwateren en de daarmee verbonden financiële consequenties.
Inbreng actoren
Naast het waterschap spelen het zuiveringschap, de gemeente en in de
toekomst ook particulieren een rol in het project.
Het waterschap heeft een taak in de afwatering en is als zodanig betrokken bij de invulling van het waterhuishoudkundig systeem. Momenteel
geldt de betrokkenheid op projectschaal en later zal dat ook op perceelschaal zijn. Het waterschap heeft met betrekking tot het watersysteem een
aantal beperkingen opgelegd. Zo zijn eisen gesteld aan de doorvaarthoogten, de hoeveelheid berging en profielen. Dit laatste in verband met onderhoud. De gemeente wilde natuurvriendelijke oevers om de gewenste hogere ecologische doelstellingen te kunnen realiseren.
De afstemming tussen de verschillende actoren wordt door het waterschap
als goed aangemerkt. Momenteel zijn nog geen afspraken gemaakt ten
aanzien de scheidingslijn tussen ont- en afwatering en de daaraan gekoppelde financiële consequenties.
Aspecten met betrekking tot gekozen benadering
Ten behoeve van de waterhuishouding in het plan is een dwarsprofiel
vastgesteld en vervolgens is met behulp van de gewenste berging de lengte van de profielen vastgesteld. De dwarsprofielen zijn een compromis
tussen de wensen van het waterschap en de gemeente. Het waterschap
wilde ten behoeve van onderhoud profielen met een steiler talud en de gemeente wilde juist een minder steil talud ten behoeve van natuurvriendelijke oevers.
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Uit het oogpunt van het waterschap zijn geen aspecten in het waterhuishoudkundig plan meegenomen die gericht zijn op een duurzaam stedelijk
waterbeheer. Sturings- en regelmechanismen hebben hierin geen invloed
gehad.
Het waterschap merkt op dat momenteel een leemte bestaat met betrekking tot de scheidingslijn tussen ont- en afwatering in stedelijke gebieden.
Momenteel zijn het waterschap en de gemeente in discussie om dit probleem op te lossen . Dit vlot echter nog niet.
Afwijking ontwerp ten opzichte van oorspronkelijke ideeën
Het waterschap merkt op dat het plan op één punt essentieel afwijkt van
het oorspronkelijke idee. Dit is dat de waterstanden minder sterk mogen en
kunnen fluctueren dan in eerste instantie de bedoeling was. De waterstanden mogen maximaal 40 centimeter fluctueren . Grotere fluctuaties zouden
leiden tot een te grote belasting van de oevers hetgeen uit oogpunt van
onderhoud niet gewenst is.
Verwachtingen
Naar verwachting gaat het plan voldoen aan de verwachtingen en doelstellingen van het plan. Naar de mening van het waterschap is de momenteel
nog onduidelijke afbakening van taken tussen waterschap en gemeente
minder positief. Tevens vindt het waterschap het vreemd dat tussen de
verschillende waterschappen onderling duidelijk verschillen bestaan in
wijze waarop zij de scheidingslijn interpreteren. Dit zou voor verbetering
vatbaar zijn.
Als bijzonder positief ervaart het waterschap de overlegstructuur tussen de
verschillende actoren. Sturings-en regelmechanismen hebben hieraan geen
bijdrage geleverd.
De gekozen inrichting wordt door het waterschap als een normale ontwikkeling gezien. Uit oogpunt van onderhoud baart het systeem het waterschap de nodige zorgen. Hoe verplicht je een bewoner tot het onderhouden van de waterkant/beschoeiing?
Het gekozen systeem zal geen bijdrage leveren aan verdrogingsbestrijding,
omdat er momenteel geen verdroging is ter plaatse van de locatie. De
effecten van verstedelijking op de grondwaterstand zullen door infiltratie
wel geringer zijn. Door infiltratie zal de vuiluitworp op oppervlaktewater
afnemen, hetgeen ten goede komt aan de water- en waterbodemkwaliteit.
Regenwaterbenutting heeft als nadeel dat daardoor minder doorspoeling
zal gaan optreden.
leerpunten en verbeterpunten
Het plan heeft het waterschap aangezet tot denken. De opzet is goed,
maar het waterschap weet nog niet zeker of zij in de toekomst voor een
zelfde dan wel andere inrichting zal kiezen. De aanpak van het plan vindt
het waterschap positief.

92

Water in de stad

Aanbevelingen
Naar de mening van het waterschap is de gehanteerde aanpak van het
plan zonder meer aanbevelingswaardig. Zij heeft het als bijzonder positief
ervaren dat het waterschap vanaf de beginfase van het plan betrokken is
geweest bij de ontwikkeling van het plan.
Het waterschap is van mening dat met betrekking tot de onderhoudsaspeeten de afbakening tussen gemeente en waterschap duidelijker dient te
worden. Onderzoek hiernaar is welkom.
Kampen, 29 november 1995.

10.5 Zuiveringschap West-Overijssel
Interview met de heer Van Berkum, medewerker Bureau Oppervlaktewater.
Duurzaam stedelijk waterbeheer
Onder een duurzaam stedelijk waterbeheer verstaat het zuiveringschap
momenteel het streven naar het zoveel mogelijk reduceren van de vuiluitworp door rioolstelsels. Verder is er nog geen nadere invulling aan gegeven, dat wil zeggen: een bredere definitie van een duurzaam stedelijk waterbeheer dan in de voorgaande zin is genoemd, is nog niet uitgekristalliseerd. Wel wordt aangegeven dat alleen normen niet voldoende zullen zijn
om invulling te geven aan een duurzaam stedelijk watersysteem.
Waterhuishoudkundige doelstellingen
De waterhuishoudkundige doelstellingen van het plan Stadshagen zijn
gericht op een duurzame ontwikkeling en met een duidelijk idealistische
insteek. De wijk dient zo milieuvriendelijk mogelijk te zijn . Hierbij dient de
wijk budgettair neutraal te worden gerealiseerd.
Binnen de mogelijkheden (neutraal budget) zijn de doelstellingen:
het zoveel mogelijk beperken van lozingen;
het zoveel mogelijk beperken van verdroging;
het streven naar een zo gevarieerd mogelijke oevervegetatie.
Op basis van deze doelstellingen is een stedelijk watersysteem opgezet
waarbij schoon regenwater zoveel mogelijk ter plaatse wordt geïnfiltreerd
en meer verontreinigd regenwater wordt afgevoerd naar het rioolstelsel en
zuiveringsinrichting. Hiermee wordt invulling gegeven aan enerzijds het
zoveel mogelijk beperken van lozingen en anderzijds het beperken van
verdroging . Door variatie in watergangen (taluds, diepten) worden mogelijkheden/kansen gecreëerd voor een meer gevarieerde oevervegetatie dan
in een standaard situatie.
Planproces
In de eerste fase is voor de wijk Stadshagen een waterhuishoudkundig
plan gemaakt. Het zuiveringschap is betrokken geraakt bij de planvorming
op het moment dat het concept van het waterhuishoudkundig plan gereed
was. Hierdoor heeft het zuiveringschap slechts in de marges invloed kunnen uitoefenen op het waterhuishoudkundig plan.
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Naar de mening van de gesprekspartner vormden geld en de stedebouwkundige visie de leidende motieven bij de planvorming.
Om onzekerheden weg te nemen is een extern adviesbureau bij de planvorming betrokken en is een proefproject gestart. Het proefproject moet meer
inzicht verschaffen ten aanzien van infiltratie van regenwater dat van afgekoppeld verhard oppervlak afstroomt en de daarmee gepaard gaande risico's op bodemverontreinigingen.
In het voortraject zijn diverse varianten van de waterhuishoudkundige
inrichting van Stadshagen onderzocht, te weten:
toepassing van een gescheiden stelsel;
toepassing van een verbeterd gescheiden stelsel;
toepassing van een geïntegreerd stelsel, waarbij vrijwel al het verharde
oppervlak wordt afgekoppeld van het riool en het regenwater vanaf dit
oppervlak in de bodem wordt geïnfiltreerd.
Inbreng actoren
De actoren die een rol spelen of hebben gespeeld in het planproces van
Stadshagen zijn:
de gemeente;
het waterschap;
het zuiveringschap;
de provincie;
adviesbureau.

De projectleiding is in handen van de gemeente Zwolle. Hierbij is en was
een belangrijke taak van de gemeente er voor te zorgen dat de kosten
beperkt blijven.
Het waterschap stelt eisen aan het oppervlaktewater ten aanzien van de
gewenste berging en de onderhoud van de watergangen.
Het zuiveringschap stelt alleen eisen ten aanzien van de riolering: de vuiluitworp dient te voldoen aan bepaalde eisen en er mag geen gemengd
stelsel worden aangelegd.
Naar de mening van het zuiveringschap is zij te laat betrokken geraakt bij
het planproces en heeft zij behalve op het gebied van de riolering vrij weinig invloed.
Het adviesbureau verschaft de nodige expertise en suggesties bij de planvorming. Tevens is zij samen met de gemeente, provincie en zuivering schap mede-financierder van het proefproject dat momenteel wordt uitgevoerd. Het proefproject dient meer inzicht te geven in het functioneren van
infiltratievoorzieningen, waarbij niet alleen wordt gekeken naar de dimensionering maar ook naar hoeveelheden verontreinigingen die met het geïnfiltreerde regenwater aan de infiltratievoorziening en/of bodem worden toegevoegd.
Aspecten met betrekking tot gekozen ontwerp
In de nota van uitgangspunten voor Stadshagen staat vermeld dat het plan
duurzaam moet worden ontwikkeld. Dit betekent dat zorgvuldig moet worden omgegaan met het milieu, de aanwezige landschappelijke waarden en
de grondstoffen, zoals bijvoorbeeld water. Huidige "problemen" dienen niet
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of zo min mogelijk te worden doorgeschoven in tijd en plaats, zodat komende generaties niet worden opgescheept met problemen die momenteel
worden gecreëerd. Het oppervlaktewater krijgt in Stadshagen verschillende
functies, die tezamen de hoeveelheid, vorm en het te voeren beheer bepalen. De onderscheiden functies zijn: afwatering, ontwatering, berging, recreatie, natuur en esthetica.
Regenwater wordt in Stadshagen zoveel mogelijk geïnfiltreerd, waarbij
infiltratie bij voorkeur zo dicht mogelijk bij de bron dient plaats te vinden.
Zo worden woningen voorzien van een eigen infiltratievoorziening, waarmee de verantwoordelijkheid voor de voorziening direct bij de eigenaar/bewoner wordt gelegd.
Het oppervlaktewater is in die zin vrij traditioneel vormgegeven dat singels
worden toegepast, het oppervlaktewater wordt gecirculeerd en dat de
omvang is gedimensioneerd als het ware voor een verbeterd gescheiden
stelsel waar al het verharde oppervlak op is aangesloten.
Naar de mening van het zuiveringschap wordt de waterhuishouding in
Stadshagen 'standaard + ', waarbij de grootte van de '+' afhangt van de
uiteindelijke vormgeving en het al dan niet handhaven van de momenteel
aanwezige natuurwaarden.
Afwijking ontwerp ten opzichte van oorspronkelijke ideeën
In de eerste fase van de realisatie van Stadshagen wordt een verbeterd
gescheiden stelsel aangelegd en geen infiltratiesysteem. Reden hiervoor is
dat het proefproject nog niet is afgelopen. Dit is de enige afwijking ten
opzichte van de oorspronkelijke ideeën die het zuiveringschap kan noemen.
Verwachtingen
Het oppervlaktewater is gedimensioneerd voor een geheel op een verbeterd gescheiden stelsel aangesloten systeem om in te spelen op onzekerheden in verband met de aan te leggen infiltratievoorzieningen. Als blijkt
dat de infiltratievoorzieningen om een of andere reden niet of onvoldoende
functioneren, dan is in het plangebied voldoende oppervlaktewater voorhanden om van het infiltratiesysteem af te stappen en een volledig verbeterd gescheiden stelsel te realiseren in het plangebied.
Onzekerheden met betrekking tot het functioneren van infiltratievoorzieningen zijn aangepakt door een proefproject te starten. Het proefproject moet
inzicht verschaffen in hoeverre de infiltratievoorzieningen voldoende groot
zijn gedimensioneerd en of er risico's bestaan ten aanzien van verontreiniging van de bodem en/of grondwater.
De open overlegstructuur wordt door het zuiveringschap als bijzonder
positief ervaren. Daarnaast is de bewuste keuze van de gemeente Zwolle
om in de wijk de nodige aandacht (van begin af aan) te besteden aan het
milieu (natuurvriendelijke oevers, aanwezige natuurwaarden zo goed mogelijk handhaven) als positief aangemerkt, een stap in de goede richting.
In het eerste te ontwikkelen deel van Stadshagen wordt geen geïntegreerd
stelsel aangelegd maar een verbeterd gescheiden stelsel, omdat de proef
nog niet afgelopen is en de resultaten daardoor nog niet beschikbaar zijn.
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Het zuiveringschap is daardoor van mening dat 'binnen de marges' de verwachtingen zullen worden gerealiseerd; het had echter meer kunnen zijn .
Naarmate een groter deel van het plangebied wordt voorzien van een geïntegreerd stelsel in plaats van een verbeterd gescheiden stelsel wordt
beter invulling gegeven aan de wens om een zo milieuvriendelijk mogelijke
wijk te ontwikkelen.
Overigens merkt het zuiveringschap op dat het gebied momenteel een
landelijk gebied is waar geen verdroging is en waar geen overstorten zijn,
zodat de gekozen inrichting van de wijk geen bijdrage levert aan de bestrijding van de verdroging en overstortproblematiek, maar wel de effecten
van de verstedelijking vermindert.
Leeraspecten en verbeterpunten
De heer Van Berkurn is van mening dat het zuiveringschap in een eerder
stadium bij het planproces zou moeten zijn betrokken. De invloed van het
zuiveringschap op het plan zou dan groter zijn geweest, omdat op het
moment dat zij bij het plan werd betrokken, het concept in grote lijnen al
klaar was.
In de toekomst zal - gezien de fusie met een aantal waterschappen - de
heer Van Berkurn een beter doordacht standpunt vanuit het zuiveringschap
willen formuleren; onder andere over de aanleg van natuurvriendelijke
oevers. Ten tijde van Stadshagen is men bij het zuiveringschap gaan denken over het hoe en wat in stedelijke gebieden. Wat dat betreft is Stadshagen een soort van leerproces geweest en is dat eigenlijk nog steeds.
Knelpunten
De verontreiniging van de waterbodem bij overstorten en het gebrek aan
landelijk beleid op dit vlak wordt aangemerkt, als een knelpunt. Een ander
knelpunt is de grens tussen ontwatering en afwatering en wie daar zorg
voor draagt. Het zuiveringschap geeft aan dat het wellicht wenselijk is om
de ontwatering door de waterbeheerder te laten verzorgen, zodat een betere afstemming tussen de verschillende aspecten kan worden bereikt. De
waterbeheerder kan dan wellicht ook richtlijnen stellen ten aanzien van de
gewenste ontwateringsdiepte in stedelijk gebied.
Aanbevelingen
De taakverdeling in stedelijk gebied tussen waterbeheerder en gemeente
zou nader moeten worden onderzocht dan wel vastgelegd. Het Rijk kan
bijvoorbeeld richtlijnen voor deze verdeling van taken aangegeven. Het
zuiveringschap (in de toekomst een all-in waterschap) is van mening dat
een waterbeheerder taken van de gemeente kan overnemen. Hierbij wordt
gedacht aan grondwater, drainage en de riolering binnen de gemeentegrenzen, waardoor de waterbeheerder een betere afstemming kan realiseren .
Zij verwacht dat dan meer aandacht kan worden besteed aan natuurvriendelijke oevers, omdat zij een belangrijkere stem in het totaal zal hebben.

Zwolle, 14 december 1995.
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11 Ruwenbos - Enschede
11. 1 Algemene informatie
Plan Ruwenbos, gelegen aan de oostelijke rand van Enschede, beslaat ruim
20 ha. In het gebied worden 408 woningen gebouwd. Op dit moment
wordt het terrein bouwrijp gemaakt.
In 1988 is voor de eerste keer bekeken of woningbouw op deze locatie
mogelijk zou zijn. Omdat de conclusie luidde dat het project financieel niet
haalbaar was, is het ter zijde geschoven. In 1991 is het plan weer te voorschijn gehaald, maar om dezelfde reden niet verder uitgewerkt. Eind 1992
is het plan wederom bekeken waarbij een andere inrichtingsstructuur werd
aangehouden. Deze keer werd het plan financieel wel haalbaar geacht en
is de waterhuishouding direct bij de planvorming betrokken.

11.2 Huidige planvorm ten aanzien van water
Het regenwater in Ruwenbos, voor zover niet afkomstig van de hoofdontsluitingswegen, wordt via goten in de tuinen en over de woonstraten afgevoerd naar zogenaamde wadi's (zie figuur 11.1 ). De wadi's zijn ondiepe
greppels (circa 40 cm) van ongeveer 3 m breed die door de wijk heenlopen. Afhankelijk van de grondwaterstand zal het water infiltreren of afgevoerd worden naar de vijvers. In de ondergrond van Ruwenbos komt keileem voor. Als gevolg hiervan zijn de grondwaterstanden in de zomer van
nature diep, maar kunnen ze in de winter tot dicht onder het maaiveld
stijgen. In de zomer zal het regenwater dat in Ruwenbos naar de greppels
wordt afgevoerd in de bodem infiltreren. Is de aanvoer van water groot,
dan stijgt het water in de greppel en kan via een grindkolom, de slok-op
genaamd, overlopen in de grindkoffer onder de greppel. De drain in de
grindkoffer zorgt voor de beheersing van de grondwaterstand in de winter.
De drains in het gebied zijn met elkaar verbonden.
Dergelijke systemen zijn in Duitsland reeds uitgevoerd, onder andere bij
Gelsenkirchen in het Ruhrgebied, waar de bodemopbouw vergelijkbaar is
met die in Ruwenbos. In Duitsland worden deze systemen Mulden-RigolenSysteme genoemd (Greppel-drain-systeem).
Om parkeren in de woonstraten te voorkomen - ter voorkoming van afspoeling van verontreinigingen - zijn deze slechts 3 m breed. Doorgaand
verkeer wordt tegengegaan zodat de woonstraten niet druk bereden zullen
worden. De woonstraten zijn niet bol uitgevoerd zoals gebruikelijk, maar
enigszins hol zodat ze voor de afvoer van het regenwater gebruikt kunnen
worden.
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Figuur 11.1
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11.3 Stadsontwikkeling Enschede
Interview met mevrouw L. Bungener, stedebouwkundige 5 •
Duurzaam stedelijk waterbeheer
Bij het begin van de planontwikkeling van Ruwenbos bestond nog geen
gemeentelijk beleid op het terrein van duurzame ontwikkeling. Mevrouw
Bungener wilde zelf een ecologisch plan maken. Dit had een aantal redenen: de beleving van de woonomgeving in een dergelijk plan, de door haar
gewenste milieudifferentiatie in Nederland waarbij zij bedoelt dat plannen
worden afgestemd op de bestaande situatie, en het feit dat de komende
generatie niet belast moet worden met problemen die deze generatie laat
ontstaan.
Waterhuishoudkundige doelstellingen
De waterhuishoudkundige doelstellingen zijn pas na de aanzet tot het stedebouwkundig plan opgesteld. Lilium Bungener wilde iets met stromend
water doen in plan Ruwenbos omdat Enschede zo 'droog' was. Bij haar
was bij de opzet van het plan bekend dat het waterschap geen piekbelasting vanuit het stedelijk gebied op de aangrenzende Zwerinkbeek wilde.
Het regenwater moest dus in het plangebied worden vastgehouden en
eventueel geleidelijk op de beek worden geloosd. Dit paste geheel binnen
het idee van Lilium Bungener om Enschede minder droog te maken.
De wadi was van begin af aan in het plan opgenomen: regenwater zou
over het maaiveld naar de greppels worden afgevoerd en vandaar naar de
vijvers stromen. De gedachte was ook dat door het regenwater oppervlakkig af te voeren kinderen bij regen naar buiten zouden hollen om in de
plassen te spelen. Toen Lilium Bungener haar plan voor Ruwenbos voorlegde aan de civiel technicus Gerdrik Bruins, bleek dat het idee hem aansprak.
Hij had net een Duits artikel over een technische vorm van deze regenwaterafvoer gelezen (het Mulden-Rigolen-System). De waterhuishoudkundige
doelstellingen voor plan Ruwenbos zijn door Gerdrik Bruins uitgewerkt,
evenals de technische uitleg. In het voorjaar van 1993 bezochten lilium
Bungener en Gerdrik Bruins de in Wageningen gehouden workshop 'Hydrapolis'. Daar ontmoeten zij de bedenker van het Duitse systeem. Dit systeem was ontwikkeld om de piekafvoeren te verminderen rekening houdend met de keileem dicht onder het maaiveld.
Het plan voor de waterhuishouding in Ruwenbos is intuïtief ontstaan. Op
het congres drong het door de lezingen over problemen met piekafvoeren
en verdroging op wereldschaal tot Lilium Bungener door dat het intuïtief
ontwikkelde plan daadwerkelijk belangrijk was.

De waterhuishoudkundige doelstellingen van plan Ruwenbos zijn:
het verminderen van de piekbelasting op de riolering waardoor enerzijds
de RWZI niet onnodig belast wordt met schoon regenwater en anderzijds de afvoer op de Zwerinkbeek verminderd wordt;

Ten tijde van de ontwikkeling van plan Ruwenbos was Lilium Bungener werkzaam bij
de dienst Stadsontwikkeling van de gemeente Enschede. Op dit moment werkt zij bij
de gemeente Zaanstad.
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het verminderen van de verdrogende effecten van woningbouw waardoor het landschap en de bestaande begroeiing (voornamelijk eiken)
behouden kunnen worden (aanvulling van grondwatervoorraad groter).
Door de lagere belasting van de riolering kan volstaan worden met een
kleinere capaciteit. De kosten voor de riolering zullen daardoor lager zijn.
Uit dat uitgespaarde bedrag kunnen de wadi's bekostigd worden.
Planproces
Voor Ruwenbos was in een eerder stadium een traditioneel plan gemaakt6. De planontwikkeling was echter stil gelegd omdat er een aantal
knelpunten waren: door het gebied liep een aardgasleiding die een groot
beslag op de beschikbare ruimte legde, de verwerving van de grond was
lastig en duur en in het plan zat veel verharding waardoor het plan te duur
werd. De locatie was niettemin goed: openbaar vervoer was aanwezig op
korte afstand, de locatie lag dichtbij het centrum, het plan vormde een
logische afronding van het stedelijk gebied van Enschede en het plangebied verloor zijn agrarische functie doordat het door de aanleg van een
rijksweg en het drukker wordende verkeer op de doorgaande weg aan de
andere zijde van het plangebied geïsoleerd kwam te liggen.
Door Lilium Bungener is vervolgens op eigen initiatief een stedebouwkundig plan voor Ruwenbos gemaakt waarbij de knelpunten die het oude plan
hadden tegengehouden in aanmerking werden genomen: er zou veel minder verharding worden aangelegd ( 1 0.000 m 2 ) dan in het bestaande plan
hetgeen minder duur zou zijn omdat meer grond uitgegeven kon worden en
tevens beter zou zijn qua duurzaamheid, er zou rekening worden gehouden
met de aanwezigheid van de aardgasleiding, en de qua verwerving dure
grond werd buiten het plan gehouden. Daarnaast werd het plan zo opgezet
dat een gefaseerde ontwikkeling mogelijk zou zijn.
Voor het door haar opgestelde plan voor Ruwenbos heeft Lilium Bungener
veel gelobbyd, zowel binnen als buiten de gemeente. Er moesten nogal
wat drempels worden genomen: er was namelijk al een plan voor de locatie en opeens kwam iemand met een nieuw plan. Daarna is het stedebouwkundig plan verder uitgewerkt. In deze fase is het plan een aantal
keren bijgesteld in verband met bezwaren of wensen van anderen. In het
plan moest bijvoorbeeld een busbaan en sociale woningbouw worden
opgenomen. Ook moest op terrein dat in het eerdere plan in verband met
de hoge verwervingskosten als groene lob was opgenomen, bebouwing
worden gepland omdat deze grond het eerste door de gemeente werd
aangekocht. In 1993 is het plan (Ontwikkelingsvisie Ruwenbos) door het
College van Burgemeester en Wethouders aangenomen.
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In de Ontwikkelingsvisie Ruwenbos (Bouwdienst - Stadsontwikkeling Gemeente
Enschede, 1 993) is de voorgeschiedenis van het plan opgenomen: in 1 986 werd
Ruwenbos aangewezen als potentiële locatie voor woningbouw waarbij het een vrij
hoge prioriteit kreeg. Begin 1 990 is door het College van Burgemeester en Wethouders een structuurschets voor het gebied vastgesteld. In het vervolgtraject werden
echter knelpunten gesignaleerd, waardoor de planontwikkeling werd stopgezet.
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Inbreng actoren
Bij het stedebouwkundig plan voor Ruwenbos zijn voornamelijk ambtenaren van de gemeente Enschede en de verantwoordelijke wethouder betrokken geweest. De wethouder is door de stedebouwkundige al bij de eerste
schetsen bij de planvorming betrokken. Zoals al eerder is opgemerkt, is het
plan niet zonder slag of stoot aanvaard en herhaaldelijk bijgesteld. Het
afwijkend karakter van het plan speelde daarbij een grote rol.
Financiële stimulering heeft geen invloed gehad op het verloop van het
planproces en de planinhoud . Met een aantal aannemers is in 1991 door
de gemeenteraad een overeenkomst getekend waarin onder andere is overeengekomen dat de gemeente in samenwerking met de aannemers een
ontwikkelingsvisie en daarop gebaseerde plannen zou maken.
Afwijking ontwerp van oorspronkelijke ideeën
In het ontwerp waren oorspronkelijk ook biezenvelden opgenomen voor de
zuivering van water. Omdat hiervoor een te groot oppervlak benodigd was,
is het plan bijgesteld. Er worden wel biezenvelden gerealiseerd, maar deze
zullen kleinschaliger zijn en een ander karakter hebben.
Verwachtingen
Het is moeilijk om aan te geven hoe de wadi in de praktijk zal uitpakken. In
feite is dat ook wel 'spannend'.
Leerpunten
De situatie in de gemeente Zaanstad waar Lilium Bungener nu werkzaam
is, is anders dan in Enschede. Door de bodemgesteldheid bleek het niet
mogelijk te zijn om regenwater door middel van wadi's zichtbaar door het
gebied te laten stromen. In Zaanstad is echter overal water zodat dit door
Lilium Bungener ook niet zo nodig wordt gevonden als in Enschede het
geval was. Het principe om water vast te houden in het gebied is wel in
Zaanstad doorgevoerd.
Aanbevelingen
Lobbyen, ofwel het organiseren van steun, is van groot belang om nieuwe
ideeën van de grond te krijgen. In dat opzicht is het belangrijk om de politiek meer betrokken te krijgen .
Lilium Bungener had de wens om Ruwenbos als voorbeeldproject voor te
dragen. Dit idee werd toentertijd niet gehonoreerd, omdat degene binnen
de gemeente die daarover moest beslissen, dacht dat dit voor het plan
geen voordeel zou opleveren.
Zaandam, 29 januari 1996.

11 .4 Bouwdienst Enschede
Interview met de heer G. Bruins, hoofd riolering.
Duurzaam stedelijk waterbeheer
Onder een duurzame ontwikkeling wordt verstaan dat problemen niet worden doorgeschoven naar een volgende generatie. Bestaande problemen
moeten dus door de huidige generatie worden aangepakt en opgelost.
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Daarnaast moet ZUinig worden omgegaan met uitputbare bronnen. Een
concrete invulling hiervan op het vlak van het stedelijk waterbeheer is het
niet vervuilen van relatief schoon regenwater. Op zich bevat regenwater
reeds in lichte mate verontreinigingen maar door uitloging van materialen,
het gebruik van het oppervlak of door vermenging met afvalwater neemt
het aantal verontreinigingen toe. Bij het verbeterd gescheiden stelsel wordt
nog 70% van het regenwater naar de zuivering afgevoerd. Qua duurzame
ontwikkeling is dit type stelsel dan ook geen optie voor al het van verhard
oppervlak afstromende regenwater. De aanpak van verdroging door voeding van het grondwater en de reductie van de infrastructuur behoren wel
tot een duurzame ontwikkeling in het waterbeheer.
De waterhuishoudkundige doelstellingen van plan Ruwenbos sluiten hier
geheel op aan.
Waterhuishoudkundige doelstellingen
De waterhuishoudkundige doelstellingen van plan Ruwenbos zijn sterk
geënt op het duurzaamheidsprincipe. Het college van B + W heeft bij zijn
aantreden speerpunten van het beleid aangegeven, waaronder compactheid èn duurzaamheid. Een nadere invulling van het begrip duurzaamheid
werd hierbij niet gegeven; dit werd overgelaten aan de gemeentelijke diensten.
De waterhuishoudkundige doelstellingen van plan Ruwenbos luiden:
het terugdringen van de verdroging;
het terugdringen van de verontreiniging van het oppervlaktewater door
overstorten;
het terugdringen van de afvoerpieken;
het terugdringen van water-op-straat-situaties;
het terugdringen van het aanbod van water op de zuivering.
Daarnaast moest het ontwerp bij voorkeur goedkoper zijn dan een standaard uitvoering. Op basis van deze doelstellingen is gezocht naar een watersysteem waarbij schoon en vuil water zoveel mogelijk van elkaar gescheiden worden behandeld en waarbij water uitsluitend van schoon naar
vuil stroomt, waarbij schoon water niet sneller dan strikt noodzakelijk
wordt afgevoerd en zoveel mogelijk wordt vastgehouden, waarbij verontreinigingen door een zorgvuldige keuze van constructiematerialen aan de
bron worden beheerst en waarbij schoon water zo lang mogelijk zichtbaar
blijft, zodat fouten bij aansluiting worden voorkomen en bewoners op een
positieve wijze betrokken raken bij de waterhuishouding .
Planproces
In de eerste fase is een stedebouwkundig schetsontwerp gemaakt. In dit
ontwerp was de waterstructuur reeds verweven. De stedebouwkundige
wilde meer doen met het water dan alleen een standaard uitvoering. Samen met de betrokken civiel technicus is het idee ontstaan om het regenwater oppervlakkig naar vijvers te laten afstromen. Hiermee zouden verkeerde aansluitingen die bij gescheiden stelsel wel eens ontstaan en lange
tijd onopgemerkt blijven, voorkomen kunnen worden. Dit idee past binnen
het geambieerde duurzaamheidsprincipe voor Ruwenbos. De greppels voor
de afvoer van water werden wadi's genoemd omdat ze tussen buien in
droog zouden vallen. Pas in een later stadium is aan dit concept infiltratie
toegevoegd.
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In de eerste fase zijn tevens een geohydrologische studie en een studie
naar de terreinhoogten uitgevoerd. Vervolgens is het stedebouwkundig
plan gemaakt en als afsluiting het bestemmingsplan.
Om onzekerheden weg te nemen die bestonden ten aanzien van het hydrologisch functioneren van het geheel, de kwaliteitsaspecten en financiële
aspecten, is door een extern adviesbureau een haalbaarheidsonderzoek
uitgevoerd naar het wadi-systeem. Hieruit kwam naar voren dat het systeem financieel en hydrologisch haalbaar was; om verontreiniging van de
bodem van de wadi's door uitloging van constructiematerialen te voorkomen moet daar bij de keuze voor de constructiematerialen rekening mee
worden gehouden.
Voor het plan is geen locatie-studie uitgevoerd. De waterhuishouding heeft
hierbij dan ook geen rol gespeeld. Het plan heeft met name betrekking op
de inrichting van het gebied. De wadi's volgen de bestaande waterstructuur in het gebied.
Inbreng actoren
De actoren die een rol in de ontwikkeling van plan Ruwenbos hebben gespeeld (en deels nog spelen omdat het plan nog niet is uitgevoerd) zijn:
de Bouwdienst Enschede;
de Milieudienst Enschede;
het waterschap Regge en Dinkel;
de inspecteur voor de Volksgezondheid;
de provincie;
de aannemers, verenigd in de bouwcombinatie E2000, en de makelaars; en
architecten en het bureau BGC.

De projectleiding was in handen van de afdeling Stadsontwikkeling en
Beheer van de Bouwdienst Enschede. Het plan voor de waterhuishouding
is hoofdzakelijk door de stedebouwkundige en de betrokken civiel technicus opgezet, in een later stadium bijgestaan door een groenontwerpster
van de Milieudienst. De Milieudienst is tevens benaderd voor commentaar
over kwaliteitsaspecten van infiltratie van stedelijk regenwater.
De rol van het waterschap Regge en Dinkei was bij dit plan eerder als
passief aan te merken, in tegenstelling tot hun rol bij het bijna gelijktijdig
ontwikkelde plan Eschmarke. Daar speelde het waterschap een actieve rol.
In verband met de verdroging in dat gebied en de hoge kwaliteitsdoelstelling voor het water in het gebied - de Dinkei - werden door het waterschap
randvoorwaarden gesteld aan de woningbouw. Bij plan Ruwenbos zijn de
belangen minder groot: verdroging speelt hier geen enkele rol en het water
waarop geloosd gaat worden - de Zwerinkbeek - heeft geen bijzondere
kwaliteitsdoelstelling. Op de Zwerinkbeek wordt reeds stedelijk water geloosd. De ideeën voor plan Ruwenbos zijn door de Bouwdienst naar het
waterschap teruggekoppeld. Door het waterschap is zowel voor kwaliteitsen kwantiteitsaspacten van de waterhuishouding als in financieel opzicht
een bijdrage aan het plan geleverd .
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De inspecteur voor de volksgezondheid is geraadpleegd in verband met de
ideeën die leefden ten aanzien van de behandeling van regenwater. Er
waren geen bezwaren tegen de afvoer van regenwater over straat . Een
DWA-riool werd wel noodzakelijk bevonden.
Met de provincie zijn informele gesprekken gehouden, met name over
regelgeving op het vlak van infiltratie van regenwater dat van verhard
oppervlak afstroomt. Het bleek dat er geen regelgeving op dit terrein bestond en dat de provincie een afwachtende houding aannam. Door de provincie erbij te betrekken wilde men voorkomen dat men achteraf in een
laat stadium teruggefloten zou worden.
Bij de aannemers en makelaars was in het begin veel weerstand tegen de
nieuwe ideeën: afvoer van regenwater over de straten en infiltratie in wadi's. De ideeën werden als een beperking gezien voor de verkoop. Na een
uitgebreide voorlichting waarin het hoe en waarom is uitgezet trad een
omslag op en zag men in het waterhuishoudkundig plan juist verkoopargumenten. Door de aannemers en de Bouwdienst Enschede is bijvoorbeeld
gezamenlijk een folder uitgegeven over plan Ruwenbos ten behoeve van de
toekomstige bewoners.
Het betrokken architectenbureau heeft een positieve ondersteuning aan de
uitwerking van het plan op woningniveau gegeven.
Door het waterschap zijn eisen gesteld aan de waterhuishouding. De afvoer vanuit Ruwenbos op de Zwerinkbeek is gebonden aan een maximum.
Daarnaast was door het waterschap, dat tevens belast is met het kwaliteitsbeheer in het gebied, in een notitie aan de gemeenten aangegeven dat
voor nieuwbouwgebieden alleen een verbeterd gescheiden rioolstelsel in
aanmerking kwam. Na protest van de gemeenten in het beheersgebied van
het waterschap is het beleid aangepast en werd het ook toegestaan een
ander systeem aan te leggen, mits qua vuiluitworp minstens gelijkwaardig
aan het verbeterd gescheiden stelsel. Indien een ander stelsel dan het
verbeterd gescheiden stelsel wordt aangelegd, wordt in principe een vergelijkend onderzoek geëist. Ten aanzien van Ruwenbos heeft het waterschap
echter niet moeilijk gedaan op dit vlak.
Een andere beperking voor de Bouwdienst bij de plannen was een economische: het plan moest wel betaalbaar blijven .
De Bouwdienst heeft zelf beperkingen aan derden opgelegd. Zo zijn de
vloerpeilen voorgeschreven om te voorkomen dat regenwater de huizen
instroomt. Daarnaast is kruipruimteloos bouwen (of een gelijkwaardig systeem) voorgeschreven en is als randvoorwaarde opgelegd dat de regenwaterafvoer op buurtniveau bovengronds plaatsvindt, ook bij de afvoer
van daken.
Het blijkt moeilijk om constructiematerialen voor te schrijven. Zo kan dit
niet in het bestemmingsplan. Bij plan Ruwenbos vindt bij de bouwaanvraag
toetsing plaats. Hierdoor is het echter mogelijk dat men achteraf toch
wijzigingen in de constructiematerialen aanbrengt. Er is geen sanctiemiddeL
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De Bouwdienst is tevreden met de rol van de meeste actoren, alleen van
de eigen Milieudienst had men een actievere rol gewenst en verwacht.
Gerdrik Bruins had verwacht dat de Milieudienst een bijdrage zou willen
leveren ten aanzien van de kwaliteitsaspecten van infiltratie; de dienst
heeft echter niet gereageerd. Aangezien Ruwenbos een betrekkelijk klein
plan betreft, wordt geen actievere inbreng van het waterschap verwacht
dan deze gehad heeft.
Over onderhoud en beheer zijn duidelijke afspraken gemaakt met de betreffende diensten van de gemeente Enschede: groenbeheer zorgt voor het
maai-onderhoud van de wadi's en de afdeling civiele werken zorgt voor het
onderhoud en beheer van de ondergrondse infrastructuur. Met het waterschap zijn geen afspraken gemaakt over beheer. Het onderhoud aan de
vijvers die functioneren als bergingsvijvers om zo de afvoer op de beek te
beperken, is door het waterschap 'afgekocht' in de vorm van een bijdrage
in de aanlegkosten. Tot ongenoegen van de Bouwdienst blijft de bijdrage
van het waterschap beperkt tot het bedrag dat nodig is om een bergingsvijver aan te leggen waarmee voldaan wordt aan de maximum afvoer. De
gemeente zou graag een grotere bijdrage van het tevens met het kwaliteitsbeheer belaste waterschap zien omdat er minder water naar de zuivering wordt afgevoerd dan bij aanleg van een verbeterd gescheiden rioolstelsel.
Er is geen subsidie ontvangen voor plan Ruwenbos, noch hebben sturingsof regelmechanismen een (positieve) bijdrage geleverd aan het plan.
Aspecten met betrekking tot gekozen ontwerp
Voor Enschede is het gehele concept van Ruwenbos nieuw: het ontbreken
van straatkolken en regenwaterriolen in buurtwegen, het water dat over de
straat wordt afgevoerd en het toepassen van greppels voor infiltratie en
afvoer.
Onzeker is de levensduur van het systeem. De praktijk zal dit moeten uitwijzen.
Afwijking ontwerp ten opzichte van oorspronkelijke ideeën
Een klein deel van het plangebied is niet aangesloten op het wadi-systeem.
Het gebiedje ligt van de rest gescheiden door een hoofdontsluitingsweg. In
eerste instantie was het de bedoeling om ook voor dit gebied een oppervlakkige afstroming van regenwater te maken. Omdat dit deel het eerst
bouwrijp gemaakt zou worden en de plannen voor de wadi's nog niet helemaal rond waren, is in dit deelgebied voor de afvoer van regenwater gekozen voor aansluiting op een riool.
Verwachtingen
Een negatief aspect aan de planvorming is de hoeveelheid benodigde communicatie geweest om het plan erdoor te krijgen. Door de nieuwheid kost
de voorbereiding beduidend meer tijd en moet men zich ook met de uitvoering bezighouden . Gerdrik Bruins denkt zelf dat het zonder zijn bevlogenheid niet gelukt zou zijn om het plan uit te voeren.
Een positief aspect is het met alle disciplines samen aanpakken van het
project geweest. Voor Ruwenbos is het projectteam reeds opgeheven.
Hierdoor is er geen duidelijke controle meer. Bij plan Eschmarke zal dit
anders worden aangepakt .
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Het regenwater in Ruwenbos wordt gescheiden van het afvalwater en het
regenwater van de hoofdontsluitingswegen afgevoerd. Hierdoor wordt de
zuivering minder belast en wordt voorkomen dat de bodem verdroogt.
Alleen voor de afvoer van regenwater van de hoofdontsluitingswegen
wordt een verbeterd gescheiden rioolstelsel aangelegd. De overstorten
zullen hierdoor sterk worden teruggebracht. Bovendien bestaat het overstortwater alleen uit regenwater.
Het systeem zelf heeft geen invloed op het aanwenden van drinkwater
voor laagwaardige doelen. De aanpak hiervan wordt aan het initiatief van
de bewoners overgelaten. Wel worden er regentonnen geplaatst; het opgevangen regenwater kan worden gebruikt voor het sproeien van tuinen of
het wassen van ramen.
Leeraspecten en verbeterpunten
De verwachting is dat men bij een volgend project een zelfde aanpak zal
volgen. Duidelijk is geworden dat een geohydrologisch onderzoek reeds in
een vroegtijdig stadium dient plaats te vinden. Ook het belang van een
project-gewijze aanpak met verschillende disciplines is duidelijk geworden.
Bij een volgend project zullen de wadi's niet meer haaks op de straten
aangelegd worden maar juist langs de straten. Hierdoor stroomt het water
minder lang over de wegen waardoor de kans op verontreiniging kleiner
wordt.
Knelpunten
Een groot knelpunt bij de uitvoering van dergelijke projecten wordt gevormd door het gebrek aan kennis en ervaring. Er is weinig ondersteuning
vanuit de overheid en er wordt zelfs weerstand ondervonden. Het bestaande beleid biedt weinig houvast, waardoor men dingen zelf moet uitvinden.
Regelgeving over infiltratie ontbreekt. Ook is er geen financiële stimulering.
Aanbevelingen
De belangrijkste aanbeveling is het geven van financiële stimulering aan
dergelijke projecten die innovatief zijn op het gebied van duurzame ontwikkeling. Bij een kleinere gemeente zou het plan zonder financiële stimulering
nooit van de grond gekomen zijn.
Enschede, 28 november 1995.

11.5 Waterschap Reg ge en Dinkei
Interview met de heren J. Kwakkel en K. Hesselink, Bureau Onderzoek
Watersystemen.
Duurzaam stedelijk waterbeheer
Binnen het waterschap is nog geen beleid geformuleerd ten aanzien van
duurzame ontwikkeling. Op het moment is men bezig met het opstellen
van een notitie over stedelijk water, waarin aandacht wordt geschonken
aan duurzame ontwikkeling.
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Het bereiken van de waterkwaliteitsdoelstellingen zoals opgenomen in de
Evaluatienota Water en het vasthouden van water voor aanvulling van het
grondwater worden tot een duurzame ontwikkeling gerekend.
In de Beleidsnota Riolering van het waterschap is de volgende visie geformuleerd:
zoveel mogelijk voorkomen dat relatief schoon regenwater wordt verontreinigd via afstroming in stedelijk gebied;
de verschillende waterstromen (dak- en straatwater en huishoudelijk en
industrieel afvalwater) gescheiden houden zodat relatief schoon water
niet vermengd wordt met afvalwater en dan noodgedwongen via de
RWZI als effluent moet worden geloosd;
niet vervuild regenwater zoveel mogelijk ter plekke ten goede laten
komen aan de grondwatervoorraad (infiltratie in de bodem).
In dat opzicht past Ruwenbos hier in; door het waterschap is plan Ruwenbos echter meer gezien als experiment voor plan Eschmarke.
Waterhuishoudkundige doelstellingen
Voor het waterschap zelf was plan Ruwenbos een plan als zoveel andere,
zonder bijzondere waterhuishoudkundige doelstellingen, in tegenstelling tot
plan Eschmarke waar verdroging speelde en waar doorheen de Dinkei
stroomt. Voor plan Ruwenbos betekende dit dat de afvoer vanuit het gebied aan bepaalde grenzen gebonden is en dat in principe een verbeterd
gescheiden rioolstelsel moet worden aangelegd.
Planproces en actoren
De rol van het waterschap in dit plan is adviserend geweest, ten aanzien
van zowel kwaliteitsaspecten als kwantiteitsaspecten. Het waterschap
heeft mee gedacht in de nieuwe ontwikkelingen. Men is samen met de
heer Bruins van de gemeente Enschede mee geweest naar de inspecteur
voor de volksgezondheid en de provincie.
Het waterschap levert een financiële bijdrage aan het realiseren van berging voor water. De financiële regeling voor Ruwenbos ziet er niet anders
uit dan bij 'normaal' stedelijk gebied. De gemeente heeft hier andere ideeën over, omdat in Ruwenbos minder op het riool geloosd zal worden dan in
'normale' situaties en dus ook minder water naar de zuivering wordt afgevoerd. Het huidige beleid bij het waterschap is echter niet afgestemd op
dergelijke nieuwe systemen. Dit vormt een belangrijk aandachtspunt.
Door het waterschap is als reactie op het bestemmingsplan gegeven dat
het zoveel mogelijk infiltreren en het afkoppelen van verhard oppervlak als
positief gezien wordt.
Naar de mening van de gesprekspartners is het waterschap helaas geen
grondwaterbeheerder. Zo ziet het waterschap liever een hoog ontwateringsniveau, ook in stedelijk gebied. Het beleid en de instelling van de
peilen in landelijk gebied wordt hier ook op afgestemd. Als reactie ziet men
de steden dan overgaan op onderbemaling. Het waterschap kan hier niets
tegen uitrichten. Op plan Ruwenbos is dit echter niet van toepassing.
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Normaal wordt het waterschap alleen in verband met de artikel-1 0-procedure, waardoor het bestemmingsplan aan het betreffende waterschap
moet worden voorgelegd, bij uitbreidingsplannen betrokken. Bij Ruwenbos
was dit anders: al in een zeer vroeg stadium kon het waterschap meedenken aan het plan en ondersteuning bieden voor het verkrijgen van voldoende draagvlak binnen de gemeente.
Het waterschap zou bij alle uitbreidingsplannen reeds bij de opstartfase
betrokken worden en niet alleen in de toetsingsfase. Eigenlijk wil men het
liefst al bij de keuze voor de bouwlocatie bij het plan betrokken zijn. De
kennis en ervaring over het gebied is ten slotte bij het waterschap aanwezig .
Het waterschap draagt geen verantwoordelijkheden voor de vijver in plan
Ruwenbos. Wel heeft men de zorg voor waterkwaliteit. De vijver moet
voldoende groot zijn voor het bergen van de door het waterschap aangegeven piekafvoer. Alleen voor het daarvoor benodigde minimale oppervlak
wordt door het waterschap een financiële bijdrage verstrekt. Wordt een
groter oppervlak aangelegd in verband met recreatieve of esthetische belangen, dan wordt de bijdrage dus niet groter.
Aspecten met betrekking tot gekozen ontwerp
Bij het waterschap bestaan een aantal onzekerheden ten aanzien van de
gekozen inrichting van plan Ruwenbos:
is het systeem beheersbaar?;
werkt het in de praktijk ook zoals in theorie wordt voorgesteld?;
hoe zit het met de kwaliteitsaspecten?
Eigenlijk is monitoring vereist om vragen op kwaliteitsgebied te kunnen
beantwoorden. Het waterschap vreest dat een dergelijk onderzoek te groot
is voor de eigen instantie alleen. Bovendien verwachten de gesprekspartners dat naderhand anderen de resultaten zullen 'afkijken' en het waterschap op het programma zullen beoordelen en wellicht veroordelen (waarom niet die stof, waarom dit, etcetera?). Hoe moet je monitoren om alle
vragen beantwoord te krijgen? Het op te zetten onderzoek zal dan zeer
ruim moeten zijn. Hier is een rol weggelegd voor de rijksoverheid; deze rol
moet echter niet beperkt blijven tot een financiële bijdrage. Begeleiding en
het uitdragen van de resultaten zouden ook tot de rol van de rijksoverheid
gerekend kunnen worden. Het systeem zoals dat in Ruwenbos wordt aangelegd, levert ten slotte een bijdrage aan het overheidsbeleid op het vlak
van het terugdringen van de verdroging .
Verwachtingen
Plan Ruwenbos heeft, althans theoretisch, een aantal positieve aspecten :
het betrekken van burgers bij de waterhuishouding door regenwater
bovengronds af te voeren en water op te nemen als een belangrijk aspect in de woonomgeving;
de aanvulling van de grondwatervoorraad;
de vermindering van de afvoer van water en tevens van de aanvoer op
de RWZI;
de meerwaarde aan de component water, zowel ten aanzien van de
belevingswaarde als in ecologisch opzicht.
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Of de burger zich bij de waterhuishouding laat betrekken is echter een
onzekerheid. De werking van het systeem hangt wel af van die betrokkenheid .
In theorie worden geen nadelen gezien in het systeem voor Ruwenbos, wel
onzekerheden.
Leerpunten
De bestaande eisen zijn niet van toepassing op plan Ruwenbos en zouden
dus eigenlijk van tevoren aangepast moeten zijn.
In de notitie die door het waterschap over stedelijk waterbeheer wordt
voorbereid, zal hieraan aandacht worden besteed.
Knelpunten
Het bestaande heffingensysteem, zowel de verontreinigingsheffing als de
waterschapsomslag, werkt niet positief en bevordert de betrokkenheid
niet. De heffingen zijn nu gedifferentieerd naar de afvoer van water en niet
naar het aangesloten verhard oppervlak. Mogelijke oplossingen voor het
wegnemen van dit knelpunt zijn het heffen op aangesloten verhard oppervlak, het geven van subsidie op regentonnen en het koppelen van de heffingen aan het waterverbruik.
Op juridisch gebied bestaat ook een knelpunt: het is moeilijk om een bepaald materiaalgebruik af te dwingen. Handhaving loopt vaak achter op de
praktijk.
Op planologisch gebied wordt als een knelpunt ervaren dat het waterschap
vaak te laat bij uitbreidingsplannen betrokken wordt.
Een ander knelpunt is het stedelijk grondwaterbeheer: wie gaat hierover en
waar liggen de verantwoordelijkheden?
Ten slotte geldt nog dat het bestaande beleid niet van toepassing is op een
systeem zoals voorgesteld in Ruwenbos .
Aanbevelingen
Projecten als Ruwenbo s zouden door de overheid tot voorbeeldproject
'Nieuwe Waterhuishouding' of iets dergelijks gemaakt moeten worden. Op
het vlak monitoring is, zoals al eerder is vermeld, een rol voor de rijksoverheid weggelegd.
De overheid moet het afkoppelen van verhard oppervlak sturen door regelgeving en normstelling.

Almelo, 28 november 1995.
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12 Ir. G.O. Geldof
Senior-adviseur integraal waterbeheer, Tauw Civiel en Bouw, Deventer.
Visie op duurzaam waterbeheer
Het heeft de voorkeur te spreken over duurzame ontwikkeling in plaats van
over duurzaam of duurzaamheid. Beide laatste begrippen hebben iets statisch in zich. Dat is ook nodig als je het hebt over duurzame materialen . In
relatie tot waterbeheer heeft duurzame ontwikkeling de voorkeur, want
kenmerkend is dat sprake blijft van een belangrijke dynamiek. De Club van
Rome heeft het reeds benadrukt : de duurzame samenleving is niet gelijk
aan een saaie en statische samenleving . Er blijft sprake van ontwikkeling.
Essentieel voor duurzame ontwikkeling is het vermogen tot zelforganisatie.
Zelforganisatie houdt in dat sprake is van een grote complexiteit, waarbinnen tegen de tweede hoofdwet van de thermodynamica in structuren worden aangemaakt en in stand worden gehouden. Daarbij wordt bij voorkeur
gebruik gemaakt van niet-eindige bronnen. Levende entiteiten en processen kennen zelforganisatie. Een boom bijvoorbeeld is een zelforganiserend
geheel. Er is geen sturing van buitenaf nodig om een boom een boom te
laten zijn . Heel anders is het met een stuw of een gemaal. Deze moeten
worden ontworpen, geconstrueerd en onderhouden . Worden ze niet onderhouden, dan vallen ze vrij snel ten prooi aan de tweede hoofdwet van de
thermodynamica: ze bereiken een steeds hogere toestand van entropie met
als onvermijdbaar resultaat het totaal onbruikbaar worden .
In stedelijke (en ook landelijke) systemen kunnen we in principe onderscheid maken naar drie vormen van processen :
natuurlijke (biologische) processen van zelforganisatie;
sociale processen van zelforganisatie;
kunstmatige beïnvloeding.
Van duurzame ontwikkeling kan worden gesproken als het aandeel van
kunstmatige beïnvloeding minimaal is en het aandeel van natuurlijke en
sociale processen van zelforganisatie maximaal. Wat is hiervoor nodig?
Ten eerste: diversiteit . Voor het verkrijgen van zelforganisatie is diversiteit
een belangrijke voorwaarde. Voor het natuurlijke systeem betreft het biodiversiteit. Voor het social e systeem een sociodiversiteit. Ten tweede: openheid. Uitsluitend open systemen kennen zelforganisatie. Ten derde: een
gezonde verhouding tussen orde en chaos. Het willen aanbrengen van te
veel orde brengt schade aan . In principe is waterbeheer een ordenende
activiteit, echter er moet maat worden gehouden. Daar waar de ordening
ten koste gaat van het vermogen tot zelforganisatie, moet die ordening
achterwege blijven. Hieraan is wel een duidelijke 'mits' verbonden : het
proces van zelforganisatie moet wel leiden in de richting van wat we willen . Is dat niet het geval, dan is het juist van belang extra veel ordening
aan te brengen.
Elementen voor een duurzaam systeem
Wat hiervoor is aangegeven, is redelijk abstract. Het is moeilijk om op
basis van deze principes in de praktijk te functioneren. Het is dan ook van
belang een meer concrete uitwerking te geven . Mede op basis van de uitgangspunten van de Club van Rome en de Brundlandt-commissie kunnen
voor duurzame watersystemen de volgende elementen worden genoemd:
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1 . er moet zorgvuldig worden omgegaan met de hulpbron water;
2. problemen moeten zo weinig mogelijk worden doorgeschoven in ruimte
en tijd; en
3. er moet sprake zijn van een grote betrokkenheid van burgers .
De eerste twee elementen zijn meer technisch van aard en de laatste is
meer sociaal van aard . Ze hangen alle drie sterk samen. Het zorgvuldig
omgaan met de hulpbron water betekent dat in woningen voorzichtig moet
worden omgegaan met drinkwater en dat bij voorkeur regenwater of nog
andere bronnen worden benut voor bijvoorbeeld het spoelen van het toilet
of het gebruik in wasmachines. Het zorgvuldig omgaan met de hulpbron
water wil ook zeggen dat sprake is van een gezond systeem voor oppervlaktewater en grondwater. In principe werkt een stedelijk gebied verstorend op het watersysteem: er gaat minder water de bodem in en water
vanaf verharde oppervlakken wordt sterk versneld afgevoerd. Het herstellen van een natuurlijke waterbalans is één van de aandachtspunten . Hierdoor wordt de basis gelegd voor een natuurlijke zelforganisatie.
Het niet doorschuiven van problemen in ruimte en tijd vraagt om een daadwerkelijke effectuering van een bronbeheersingsbeleid . Het ziet er nog
steeds naar uit dat de praktijk wegvlucht voor de problemen rond bronbeheersing, met name als het gaat om woningen . We laten liever bewoners
maar 'aanrommelen', om vervolgens met behulp van technische maatregelen de effecten hiervan te verminderen. Bronbeheersing is essentieel voor
sociale zelforganisatie. Bewoners moeten zelf worden geconfronteerd met
de gevolgen van hun eigen handelen, zowel in positieve als in negatieve
zin. Dit kan uitsluitend als een effectief bronbeheersingsbeleid wordt doorgevoerd.
Een grote sociale betrokkenheid vraagt om het betrekken van bewoners
(en anderen) bij de totstandkoming van plannen. Daarmee wordt de basis
gelegd voor 'ons milieu' in plaats van 'het milieu'. Een goed voorbeeld
hiervan is de aanpak van de River Don die door Toronto stroomt. Door
burgers hun eigen ideeën te laten inbrengen zijn goede en haalbare plannen
ontwikkeld voor herinrichting van het stadse deel van de rivier. Het is
haalbaar geworden omdat bewoners zelf de schep ter hand nemen. Om
dichter bij huis te blijven: in de verkeerskunde wordt ook vaker gestreefd
naar participatie van bewoners. Bewoners van een bepaalde buurt krijgen
het verzoek zelf ideeën aan te leveren voor de eigen buurt. Ze kunnen deze
intekenen op een kaartje. Op deze wijze worden niet uitsluitend betere
ideeën verkregen - bewoners hebben nu eenmaal meer gebiedsgerichte
kennis - maar wordt meteen bekend wie wel en wie niet betrokken is. Het
draagvlak - om maar eens een modekreet te noemen - neemt toe.
Positieve ontwikkelingen
Het aanleggen van een stad betekent een verstoring . Het heeft ook voordelen, met name als je het vergelijkt met de situatie in agrarische gebieden. In stedelijke gebieden hoeven geen koeien gedrenkt te worden, heeft
het verloop van de grondwaterstand nauwelijks invloed op opbrengsten,
kunnen grotere fluctuaties in waterstanden worden toegestaan en zijn door
het verharde oppervlak goede mogelijkheden aanwezig om regenwater te
verzamelen en te benutten.
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Met betrekking tot de processen is een positieve ontwikkeling dat nu daadwerkelijk sprake is van een zeer open systeem. Met name de politiek staat
open voor ideeën voor duurzame stedelijke watersystemen. We hebben nu
een kans om het denken over water in de stad in een positieve richting te
sturen. Daarvoor is wel een extra krachtsinspanning nodig, want het proces van zelforganisatie, in dit geval het proces van "de markt", gaat nog
steeds in de richting van 'end of pipe'-technieken.
Wat de positieve ontwikkeling ondersteunt, is de steeds beter verlopende
samenwerking tussen gemeenten en waterschappen . Daarbij lijkt het alsof
waterkwaliteitsschappen en integrale schappen in het denken over water
in de stad een voorsprong hebben ten opzichte van waterkwantiteitsschappen. Hierop zijn duidelijke uitzonderingen.
Knelpunten om te komen tot een duurzaam systeem
Waterschappen hebben in NW3 een duidelijke taak gekregen in het stedelijke gebied . Ze zijn echter deels aan de rand van de stad blijven staan. Er
zijn vooruitgangen geboekt. Doordat de discussie tussen gemeenten en
waterschappen zich echter voornamelijk toespitste op de taakverdeling in
plaats van op de samenwerking - beide zijn belangrijk - zijn er duidelijke
kansen blijven liggen. Het gevaar dreigt dat als de taakverdeling volledig
duidelijk is, men echte samenwerking overbodig gaat vinden. Ook hiervoor
geldt: als te veel orde wordt nagestreefd, wordt de ontwikkeling gerP.md.
De grootste bedreiging is wellicht het te star omgaan met normen. Voor
bestaande technieken zijn normen bekend, voor nieuwe technieken niet of
nauwelijks. Door nieuwe ontwikkelingen te toetsen aan normen die voor
oude technieken zijn afgeleid, kan een knellende situatie ontstaan. Hierop
moet iets worden gevonden. Het voorstel is om ontwikkelingen primair te
toetsen op basis van waarden, bijvoorbeeld op uitgewerkte principes van
een duurzaam watersysteem. Wordt hieraan voldaan, dan kan een à priori
toetsing op normen achterwege blijven. Er wordt dan achteraf getoetst,
niet op één onderdeel, maar op het geheel. Wordt niet aan de waarden
voldaan, dan vindt wel à priori toetsing plaats. Uiteraard moet wel worden
voorkomen dat op te grote schaal wordt geëxperimenteerd. Het zonder
proefprojecten uittesten van infiltratie-voorzieningen in een wijk van 8500
woningen is niet verstandig.
Wat in de praktijk vaak voorkomt is het toetsen van de vuiluitworp vanuit
rioolstelsels aan de CUWVO-richtlijnen. Voor nieuw in te richten gebieden
is de referentie voor de emissie het verbeterd gescheiden stelsel. Men
raakt daardoor teveel gefixeerd op de verontreinigingen. Door grote verharde oppervlakken af te koppelen kan het moeilijk zijn om aan de richtlijn te
voldoen: de vuiluitworp kan groter zijn dan zonder afkoppeling. Tussen de
verontreinigingen zit echter drie tot vier keer zoveel water. Dit extra water
wordt benut om de waterbalans te herstellen om zo bijvoorbeeld minder
afhankelijk te zijn van water dat indirect moet worden aangevoerd.
Op dit moment gebeurt er relatief veel in het stedelijke gebied, met name
omdat de situatie erg open is en nog niet alle processen zijn gestandaardiseerd en geordend (doodgeknuffeld door normen) . Het is van belang dit zo
te houden . Daarbij moeten we ons wel bedenken dat we de aandacht niet
eenzijdig richten op nieuwe gebieden en de bestaande gebieden verwaarlozen. We moeten er maar van uitgaan dat het meeste stedelijke gebied in
Nederland er al ligt.

113

Water in de stad

Pessimistisch scenario en optimistisch scenario
Een pessimistisch scenario ontstaat als milieu een 'bijprodukt' blijft van de
groei-economie. Als de milieuzorg een luxe blijft die wij ons uitsluitend
kunnen veroorloven bij een groeiende economie, resteert weinig anders
dan een doem-scenario, ook voor het waterbeheer in de stad. De biodiversiteit neemt nu reeds sterk af. In een aflevering van het VPRO-programma
Noorderlicht in november 1995 werd door een onderzoeker gesteld dat de
snelheid waarmee soorten uitsterven, nu ongeveer gelijk is aan de situatie
65 miljoen jaar geleden toen meer dan 99% van alle soorten is uitgestorven. Alle dinosaurussen zijn toen van de aardkorst verdwenen. Er tekent
zich iets soortgelijks af. Er is echter een groot verschil: wij zijn in staat ons
bewust te zijn van wat er gebeurt. Door het vermogen na te denken kunnen we een ramp afwenden. Daarvoor is echter meer nodig dan we nu
doen. Er moeten maatregelen worden genomen die niet worden afgemeten
aan de economie (lees: milieurendementi maar aan vicieuze cirkels in het
natuurlijke systeem. De maatregelen moeten voldoende 'kritische massa'
hebben en worden genomen op 'het juiste moment'. Dit vereist politieke
moed.
Het waterbeleid is wellicht het meest succesvolle onderdeel van het milieubeleid. Daarbinnen blijkt dat juist in de stedelijke gebieden de ontwikkelingen sneller kunnen verlopen dan in het landelijke gebied . Als er een basis
is voor een ontwikkeling in de richting van een positief scenario, dan moet
die onder andere welliggen bij het stedelijke waterbeheer. Om maatregelen
met voldoende kritische massa te kunnen nemen is een paradigmaverandering nodig, een cultuurverschuiving. Deze kan zich in korte tijd voltrekken.
Het zal betekenen dat de vicieuze cirkel in de richting van afnemend verantwoordelijkheidsgevoel wordt omgedraaid. Het 'alternatieve' waterbeheer kan hier een belangrijke ondersteuning bij bieden.
Bronmaatregelen in de stad hebben uitsluitend kans als het verantwoordelijkheidsgevoel van mensen toeneemt. Treedt de paradigmaverandering niet
op, dan mislukt bronbeheersingsbeleid. Mensen maken er dan een zootje
van. Maar mogen we dat wel overwegen? In feite hebben we te kiezen
tussen :
a. de zekerheid van een pessimistisch scenario, waarbij we een cultuuromslag niet ondersteunen;
b. de kans op een optimistisch scenario, waarbij we 'gokken' op het feit
dat de cultuuromslag wel plaatsvindt.
Het is van belang deze keuze snel te maken.
Actoren
Bij het proces om te komen tot een nieuwe woonwijk zijn diverse actoren
betrokken: projectleiders, stedebouwkundigen, riooltechnici, waterschappers, verkeersdeskundigen, etc. Het succes van het ontwerpproces is
daarbij in sterke mate afhankelijk van de manier waarop deze actoren samenwerken in een interdisciplinair team.
De kunst is om in een interdisciplinair team niet te snel te vervallen in een
discussie over normen . Voor stedebouwkundigen en verkeersdeskundigen
is het erg onprettig als riooltechnici en waterschappers discussiëren over
emissienormen en het benodigde percentage oppervlaktewater voor berging tijdens buien met een theoretische herhalingstijd van 10 jaar. De
kunst is om in interdisciplinair verband te functioneren op het niveau van
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waarden en onzekerheden. Bijvoorbeeld: voor stedelijk hydrologen is het
moeilijk te participeren in een discussie over de verschillen bij een parkeernorm van 1,3 en een parkeernorm van 1, 5. Het is echter wel mogelijk mee
te praten over de onzekerheden die aanwezig zijn bij een bepaald parkeerbeleid. Juist omdat verkeer en water zo sterk samenhangen - zeker als de
'twee netwerken'-benadering wordt toegepast waarbij de infrastructuur
voor verkeer en water functioneert als drager voor ruimtelijke plannen - is
het van belang interdisciplinaire discussies niet te laten stranden op normen.
Bestuurders spelen bij het proces ook een belangrijke rol. Het succes van
de betrokkenheid van bestuurders hangt af van de manier waarop ze informatie krijgen van de ontwerpers. In de praktijk ·kunnen drie vormen van
informatie worden onderscheiden:
a. informatie die de bestuurder vraagt;
b. informatie die de bestuurder krijgt;
c. informatie die de bestuurder nodig heeft.
Het blijkt dat deze drie nogal vaak van elkaar verschillen.
Het is van belang bewoners meer bij het proces te betrekken. Voor nieuwbouwwijken ligt dat wat moeilijk, echter onmogelijk is het niet.
Instrumenten
Instrumenten om te komen tot een duurzame ontwikkeling kunnen worden
onderverdeeld naar communicatieve, financiële en juridische instrumenten .
Daarbij geldt dat primair gekeken moet worden naar communicatieve instrumenten. Juridische instrumenten moeten zoveel mogelijk worden vermeden .
Speciale aandacht verdient het financiële spoor. Om met name bronmaatregelen te kunnen stimuleren is het van belang dat financië le middelen van
'end of pipe' in de richting van de bron worden geschoven. De huidige
financieringsstructuur werkt versterkend op het 'end of pipe'-denken. Een
mogelijkheid om dit te doorbreken betreft het integrale waterspoor. Daarbij
wordt niet uitsluitend gekeken naar de mogelijkheden om de rioolheffing en
de zuiveringsheffing te koppelen aan het drinkwatergebruik, maar wordt
aanvullend ook gekeken naar het regenwaterspoor waarbij bronmaatregelen worden gesubsidieerd met gelden die 'end of pipe' worden bespaard.
Tevens is het mogelijk maatregelen die grond- en oppervlaktewater betreffen in dit financieringssysteem te betrekken.
Omdat een 'alternatieve' benadering van stedelijk waterbeheer meer inspanning kost dan de standaard benadering, is het goed proefprojecten
financieel te ondersteunen.
Planstructuren
In de visienotitie Ruimte voor Water wordt gesproken over het GWP (gemeentelijk waterplan) in plaats van het GRP (gemeentelijk rioleringspiani.
Wellicht is het beter deze gedachte door te trekken en te streven naar een
integraal stedelijk plan dat door gemeente en waterschap gezamen lijk
wordt opgesteld. Dit gezamenlijke plan biedt dan het raamwerk voor het
GRP, het grondwaterplan en geeft randvoorwaarden voor het beheersplan
van het waterschap . In het gezamenlijke integrale plan wordt met name
aandacht geschonken aan de afweging tussen bronmaatregelen en 'end of
pipe' -maatregelen.
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Aanbevelingen NW4
De basis voor een paradigmaverandering betreft onder andere het wegnemen van de droom van de groeieconomie, de droom waarbij veel bezit
gelukkig maakt. Het besef dat deze droom op weinig gebaseerd is, is latent
bij veel mensen aanwezig. Er wordt een droom weggenomen. Het is van
belang tot nieuwe dromen te komen . Een duurzame samenleving is essentieel bij deze nieuwe dromen. Het is daarom van belang dat NW4 zich niet
beperkt tot knelpunten-beleid, maar aanvullend inspireert tot positieve
ontwikkelingen.
De volgende aanbevelingen kunnen worden gedaan voor NW4:
Er moeten strategische doelen worden afgeleid en uitgewerkt voor
duurzame ontwikkeling en een gezond watersysteem.
De strategische doelen kunnen worden vertaald naar spelregels voor
het omgaan met de beleidsruimte die door NW4 geboden wordt .
Begrippen als 'kritische massa' en 'het juiste moment' voor het strategisch beleid moeten worden gehanteerd in plaats van 'milieurendement'.
Er moet meer aan procesplanning in plaats van einddoelplanning worden gedaan. NW3 betrof met name einddoelplanning; daarbij zijn de
einddoelen gedefinieerd als streefbeelden . De streefbeelden kunnen
overeind blijven, echter het is niet zo noodzakelijk om ze nader uit te
werken. De streefbeelden zijn namelijk operationeel van aard. Het heeft
de voorkeur gewenste processen te beschrijven die gericht zijn op de
strategische doelen.
Normen moeten worden geflexibiliseerd, met name daar waar het positieve ontwikkelingen betreft.
Het belang van het goed omgaan met onzekerheden moet worden aangegeven.
Er moet worden aangestuurd op betrokkenheid van burgers, als wezenlijk onderdeel van procesplanning.
De rol van het integrale waterschap moet worden belicht. Het integrale
waterschap kan het boegbeeld zijn van integraal waterbeheer. Daarvoor
is het van belang de volgende rol om te zetten naar een initiërende rol.
In de Nota moet de taal gesproken worden van de mensen die ermee
werken. Het begrip zelfherkenning is daarbij van groot belang. Het feit
dat een brede discussie is opgestart over de visienotitie Ruimte voor
Water is in dit kader een positief gegeven. Tevens moet de Nota ruimte
bieden voor gedrevenheid.
Deventer, 10 februari 1996.
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13 Ing. E. Jacobs
Hoofd afdeling Systeem Ontwikkeling, sector Waterbeheer, dienst RWA,
Amsterdam.
Visie op duurzaam waterbeheer
Als het gaat om de inrichting van nieuwe woongebieden moet voor duurzaamheid worden gekeken naar de rol die de stad speelt in het waterbeheer. Wat zijn de veranderingen, wat zijn de gevolgen van het real iseren
van een nieuwe woonwijk? Er zullen positieve en negatieve gevolgen zijn .
Deze moeten in combinatie in beschouwing worden genomen . Bijvoorbeeld: in een veenweidegebied moeten regelmatig peilverlagingen worden
doorgevoerd in verband met maaivelddaling. Wordt het gebied als stedelijk
gebied ingericht, dan ontstaat de mogelijkheid om met dit verschijnsel af te
rekenen. Er kan dan in positieve zin een 'trendbreuk' optreden, in de betekenis zoals gehanteerd in de watersysteemverkenning (WSV). Wellicht
moet je dit mogelijke voordeel afwegen tegen het mogelijke nadeel van de
toename van de emissie van zware metalen.
Hiermee wordt een volkomen ander vertrekpunt gekozen dan bij de DTOstudie over "Duurzame technologische ontwikkel ing voor de stedelijke
waterkring loop", uitgevoerd door W itteveen en Bos. In die studie wordt
duurzaamheid benaderd door een aantal onduurzaamheidsfactoren met een
factor 20 te reduceren. Jacobs vindt dat de aandacht niet eenzijdig gericht
moet zijn op onduurzaamheidsfactoren, maar dat aanvullend juist ook gezocht moet worden naar potenties van het stedelijk gebied . De stad zelf is
de referentie en niet dat wat er was. Het stedelijk systeem kan bijvoorbeeld op ecologisch gebied veel meer gaan betekenen . Het is niet mogelij k
om in het stedelijk gebied laag dynamische systemen te real iseren, maar
het stedelijk ecosysteem kan toch zeer waardevol zijn. M isschien moeten
we het beschouwen als een nieuw soort cultuurlandschap. De aanwezige
natuur heeft dan meer het karakter van gebruiksnatuur. Als je kiest voor
het kans geven aan natuur, dan kies je voor een duurzaam systeem.
We moeten hoge eisen stellen aan het stedelijk gebied. Het overeind houden van biodiversiteit kan daarbij een belangrijk vertrekpunt zijn.
De visie van Jacobs spitst zich nogal toe op de natuur. Dit komt door het
grote belang dat hij toekent aan het zelforganiserende karakter van een
duurzaam systeem. Duurzaamheid houdt in dat minimale menselijke beïnvloeding nodig is om het systeem te handhaven. Voor een deel draait de
(water)beheerder aan de knoppen, voor een deel draait de natuur zelf aan
de knoppen . Als het draaien aan de knoppen door de beheerder resulteert
in een reductie van het aandeel van de natuur, is dat onduurzaam. Als je
dit principe hanteert bij het beoordelen van mogelijkheden voor het behandelen van regenwater in het stedelijk gebied, kom je tot andere conclusies
dan de DTO-studie. De totale samenhang van alle processen is bepalend
voor de mate waarin zelforganisatie kan optreden.
Het is niet zo dat als je het goed doet, je als waterbeheerder steeds minder
hoeft te doen. De stad blijft zich ontwikkelen en er blijven veel invloeden
die niet natuurlijk zijn.
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Elementen voor een duurzaam systeem
Het zijn niet zozeer de elementen die van belang zijn voor duurzaamheid,
als wel het geheel. De samenhang is het probleem. We kunnen deze vaak
onvoldoende kwantificeren en daarom fixeren we ons op dat wat we wel
weten.
Wat we moeten proberen is het kringetje voor het ecosysteem sluitend te
maken. Daarvoor zijn een technisch systeem én een natuurlijk systeem beschikbaar. Ze bestaan naast elkaar. Als je kijkt naar het stedelijk aquatisch
systeem dan blijkt dat de macroparameters die eenvoudig op een rwzi kunnen worden verwijderd, in het natuurlijke systeem ook eenvoudig kunnen
worden behandeld . Het zijn de microparameters die zowel voor het natuurlijke als het technische systeem de onduurzaamheid bepalen. Hiervoor
moeten de komende jaren ideeën worden ontwikkeld, zowel met betrekking tot het voorkomen als het behandelen van microverontreinigingen .
Bij het inrichten van een stedelijk watersysteem moet eerst de vraag worden gesteld: "Wat kan het natuurlijke systeem zèlf verwerken en hoe kunnen we dat stimuleren?". Vervolgens kan worden uitgeweken naar technische hulpmiddelen.
De rol van de mens is van groot belang in het duurzame stedelijke systeem. De woonwijk moet vanwege haar natuurlijke karakter niet mensonvriendelijk zijn. Het openbare gebied is er voor de mensen. Deze willen het
gebruiken, bijvoorbeeld als trapveldje of om de auto te parkeren . Ook moet
spelevaren en zwemmen mogelijk zijn. Volgens Jacobs zijn er genoeg mogelijkheden voor ecologische ontwikkeling van een woonwijk zonder de
gebruiksmogelijkheden te beperken .
Positieve ontwikkelingen
Een belangrijke positieve ontwikkeling is de toename in maatschappelijk
belang dat aan water wordt toegekend. Dit maakt het mogelijk ideeën in te
brengen in plannen. Het heeft nu de politieke aandacht. We moeten ons
wel bedacht zijn dat het een cyclus is die wordt doorlopen. De aandacht
kan weer teruglopen. Daarom moeten we het ijzer smeden zolang het heet
is.
Een ander positief punt is de schaalvergroting van organisaties, zodat
voldoende kritische massa kan worden ontwikkeld voor het doorzetten van
ideeën. Door bijvoorbeeld de vermaatschappelijking van waterschapsbesturen vindt een betere inkadering van activiteiten plaats.
De trend is positief, er moet echter nog wel veel gebeuren . De basis is
gelegd. Op het moment dat het waterbeheer écht van maatschappelijk
belang is, gaan diverse organisaties beter doorklinken.
Knelpunten om te komen tot een duurzaam systeem
Een grote bedreiging is het succes van de Wvo. Doordat heffingen en
emissiereducties zoveel succes hebben geboekt, lijkt het sterk voor de
hand te liggen dit door te zetten. Daarbij concentreren we ons op lozingsvoorschriften en normen. Dit leidt tot een fixatie op overdrachtspunten,
daar waar het beheer van de één naar de ander overgaat, bijvoorbeeld van
gemeente naar waterschap. De kansen in het stedelijk gebied liggen bij een
goed samenspel tussen de diverse actoren. Wvo-heffingen en normen
bedreigen dit samenspel. Het accent wordt gelegd op taakverdeling in
plaats van op samenwerking.
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In het algemeen geldt dat de successen uit het verleden de knelpunten van
de toekomst zijn. Neem bijvoorbeeld de ontpoldering in de jaren '60. Nu
wordt dat weer omgedraaid. In de overdrachtsfase van waterbeheer van
gemeente aan waterschap - en dat is een knelpunt - vindt te veel gesteggel plaats over niet-wezenlijke zaken. Het lijkt soms wel dat waterschappen zich zorgen maken om hun recht op voortbestaan. Ze hoeven zich
daar niet druk over te maken, want een organisatie die zelfs Napoleon
weet te overleven, staat echt wel sterk in de schoenen.
Het paradoxale bij dit soort knelpunten is dat ze ook als positieve punten
kunnen worden gezien. De concurrentie-gedachte die tussen de verschillende actoren aanwezig is, kan ook uitdagend en stimulerend werken.
In technische zin is de emissie van het autoverkeer een groot knelpunt. De
auto's zijn de meest zorgwekkende vervuilingsbronnen. Mobiliteit is moeilijk terug te dringen. Mensen blijven de behoefte hebben zich te verplaatsen. Er is slechts één mogelijkheid aanwezig om de emissies terug te dringen en dat betreft de 'modal split', de verdeling van de verplaatsingskilometers over de vervoermiddelen. Een verschuiving van auto naar fiets, te
voet én boot is een noodzaak. Daarbij is het bij de beoordeling van plannen
op duurzaamheid van belang niet uitsluitend te kijken naar energie-verbruik, maar ook naar slijtage. Juist dan scoort de boot goed.
Als laatste knelpunt wordt door Jacobs de individualisering genoemd. De
individuele belangstelling van mensen voor hun omgeving neemt af. Het
afnemen van betrokkenheid is in belangrijke mate een bedreiging voor het
succes van plannen voor duurzame systemen. Ook hierbij kan worden
opgemerkt dat het een cyclisch proces is, een golfbeweging . Op korte
termijn kan het weer omslaan naar een groei in de richting van collectiviteit. Het is moeilijk dit gedrag te voorspellen. Het is uitsluitend achteraf
aan te tonen. Hetjammereis echter dat voordat bestuurders een dergelijke
omslag herkennen en erkennen, je al een stuk verder bent.
Dit heeft alles te maken met het durven accepteren van enige onzekerheden.
Pessimistisch scenario en optimistisch scenario?
Jacobs is huiverig voor het maken van het onderscheid tussen een pessimistisch en een optimistisch scenario. Voor de nabije toekomst is het pragmatische perspectief het meest realistisch. Daarbij zullen we wellicht een
stukje onduurzaamheid moeten accepteren. Het is de kunst de middenweg
te vinden tussen starheid en zwalken. Dat is pragmatisme. Het is niet zozeer de basisfilosofie van Jacobs, maar een levensles . We moeten flexibel
zijn, niet te veel en niet te weinig.
In een kanshebbend pessimistisch scenario is sprake van te veel starheid.
Er wordt dan te veel met dogma's gewerkt. Dit is een direct gevolg van
het feit dat doelen op hoger abstractieniveau niet voldoende helder zijn
uitgewerkt. De mensen in de praktijk vallen dan terug op doelen die wel
helder gesteld zijn: de normen. Dit heeft ook tot gevolg dat het ideaalbeeld
beetje bij beetje uit het oog verdwijnt. Waterbeheerders moeten gezamenlijke doelen formuleren en helder uitwerken. Dan ontstaat er een mogelijkheid om de starheid te voorkomen.
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Het pos1t1eve scenario, het vinden van de gewenste middenweg, maakt
ook goede kansen. We zijn nuchtere Hollanders, dus het pragmatisme zal
het wel redden ...

Actoren
Actoren die een belangrijke rol gaan spelen, zijn de gemeentebesturen en
de ambtenaren, zowel van gemeenten als van waterschappen. De waterschapsbesturen zouden zich hierbij moeten aansluiten. Bij waterschappen
komt het initiatief om iets in het stedelijk gebied te doen van ambtenaren .
Juist omdat bij gemeenten een sterke relatie van ambtenaren met het bestuur aanwezig is en bij waterschappen niet, ontstaat een scheve verhouding. Dit heeft alles te maken met het functionele bestuur van waterschappen. Als het waterschap een rol wil vervullen in het stedelijke gebied, zal
het een afweging van belangen moeten durven maken. Dit hoeft niet het
einde in te luiden van het functionele bestuur. Ook de gemeente wordt in
de praktijk functioneel bestuurd, terwijl per slot van rekening 90% van de
taken van de gemeente sectoraal is. Een brede belangenafweging is niet
strijdig met het overeind willen houden van functioneel bestuur . Met de
schaalvergroting is een belangrijke stap gezet in de richting van integraal
waterbeheer. Nu het vervolg nog.
De samenwerking tussen gemeente en waterschap verloopt niet altijd even
soepel. We moeten ervoor waken dat we die samenwerking niet al te zeer
gaan afdwingen. Het is wel goed om bepaalde overlegmomenten te formuleren, zoals het 'artikel 10 ' -overleg waarbij een ontwerp-bestemming splan
aan de betreffende waterschappen wordt voorgelegd; echter dergelijke
overlegmomenten mogen uitsluitend functioneren als vangnet. Plannen die
veranderingen aangeven, lopen namelijk vaak achter de praktijk aan. Er
moet een intensievere samenwerking komen die synchroon loopt met het
proces van veranderingen .

Instrumenten
Met name financiële instrumenten kunnen van groot belang zijn. Daarbij
geldt dat de trits belang-betaling-zeggenschap wel eens een bedreiging kan
zijn. Uiteraard geldt ook hier de eerder genoemde paradox dat het juist ook
stimulerend kan werken. Praktijk is echter wel dat het besturen vanuit
individueel belang conserverend werkt; het besturen vanuit een gezamenlijk belang werkt stimulerend.
Financiering is een lastig spanningsveld . Als het waterschap uitsluitend
met heffingen werkt en de gemeente uitsluitend met algemene middelen,
loop je het risico dat de kans op een duurzaam stedelijk watersysteem
wordt afgemeten aan het draagvlak van wie het op kan brengen. Een duurzaam stedelijk watersysteem moet er voor iedereen zijn, niet alleen voor
een villawijk. In het heffingensysteem van de waterschappen ontbreekt de
mogelijkheid van rechtvaardiging van de verdeling . Het is niet rechtvaardig
als mensen in een verpauperde wijk meebetalen aan een duurzaam watersysteem in een villawijk . Bij heffingen zou meer rekening moeten worden
gehouden met draagkracht.
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Om echt iets te doen aan duurzaam waterbeheer in de stad - ook in de
bestaande stad- is meer geld nodig. Zo gauw het gaat om meer substantiële bedragen is het noodzakelijk een meer gedifferentieerd systeem in te
voeren voor heffingen, of ... je moet stedelijk waterbeheer gewoon bij de
gemeente laten zitten.
Het waterspoor zoals dat nu wordt voorgesteld (het koppelen van rioolheffing en verontreinigingsheffing aan waterverbruik) heeft geen zin. Er is te
weinig verband tussen de kosten voor riolering en zuivering en het waterverbruik. Het is ook strijdig met het principe van 'de vervui ler betaalt'. De
grootste vervuiler is de automobilist. Het leeuwedeel van de kosten wordt
gemaakt voor de verwerking van afstromend regenwater vanaf straten en
wegen. Een voorstel is dan ook om verkeersdeelnemers te laten betalen.
Dit kan heel gedifferentieerd, want auto's zijn zeer goed geregistreerd.
Planstructuren
Jacobs maakt zich sterk voor het maken van gemeentelijke waterplannen
(GWP's) in plaats van gemeentelijke rioleringsplannen (GRP's). Dit is essentieel voor het geven van vorm en inhoud aan integraal waterbeheer. In
de visienotitie voor NW4 is dit idee ook ingebracht. Het GWP biedt bredere
kaders, net als het GMP (gemeentelijk milieuplan) voor het milieu . Daarbij
is het van belang goed af te stemmen op RO- en groenstructuurplannen.
Van belang blijft dat waterschappen hun beheersplannen blijven maken.
Wat wellicht kan verdwijnen , is het WHP (waterhuishoudingsplan) van de
provincie. Waarom moet de provincie nog een eigen plan maken? Het is
beter als ze de energie steken in het bewaken van de samenhang bij de
plannen die door gemeenten en waterschappen worden gemaakt . Nu is het
zo dat de informatie die de provincie nodig heeft voor het maken van het
WHP grotendeels bij de waterschappen v andaan moet komen. Dat is dubbel op.
De MER heeft een duidelijke functie: het zichtbaar maken van effecten . De
MER is objectgericht . De vraag is echt er of de MER op termijn niet overbodig wordt, als plannen wat helderder worden. In de MER worden namel ijk
geen keuzes gemaakt, in plannen wel.
Aanbevelingen NW4
1. De doelen op een hoger abstractieniveau in NW3 waren niet helder. Het
is de uitdaging om deze in NW4 wel helder te krijgen.
2 . NW4 moet kansen bieden voor de vermaatschappelijking van het waterschapsbestuur.
3. NW4 moet ruimte bieden voor lokaal maatwerk, ook in organ isatorische
zin . Dit heeft alles te maken met het helder formuleren van doelen.
Creativiteit moet niet afgeknepen worden door normen en regels.
4. NW4 moet signalen geven voor aanpalende gebieden. De waterbeheerders moeten meer initiatief nemen, bijvoorbeeld op het gebied van de
emissies door verkeer en gebruik van materialen. Ter illustratie: vanuit
de invalshoek van recyclebaarheid van materialen bestaat bij de keuze
voor duurzame bouwstoffen een voorkeur voor koper. De waterbeheerders zijn onvoldoende op dit proces gericht om daartegenover bezwaren (tegen het gebruik van koper) vanuit emissie-oogpunt te plaatsen .
Amsterdam, 30 januari 1996.
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14 Ir. J.F. Jonkhof
Rijksplanologische Dienst
Visie op duurzaam stedelijk waterbeheer
Het oorspronkelijk landschap moet herkenbaar zijn in een nieuw stedelijk
gebied. Dit geldt onder andere voor water en groenstructuren. In zandgronden betekent dit bijvoorbeeld dat relatief weinig open water moet
worden aangelegd: regenwater moet daar zoveel mogelijk worden geïnfiltreerd. In veengebieden moet juist veel open water worden gerealiseerd:
open water moet hier zichtbaar zijn en een wezenlijk onderdeel van de stad
vormen.

De kwaliteit van het water (zowel voor wat betreft verontreinigingsgraad
als beleving) zal steeds meer maatstaf worden. Daarbij zal meer 'maatwerk' worden geleverd; plannen worden meer ontwikkeld op basis van
lokale omstandigheden dan op basis van algemeen (nationaal) beleid.
Om een duurzaam systeem te bereiken moeten verschillende disciplines
met elkaar samenwerken. Ontwerpers (waterbeheerders, stedebouwkundigen, (landschaps)architecten, enz.) moeten meer met elkaar samenwerken
en in een vroeg stadium de bestuurders betrekken bij het ontwerp.
De grens tussen stad en (platte) land vervaagt steeds meer: steden worden groener en platteland wordt steeds meer bebouwd. Dit vraagt om een
nauwere samenwerking tussen planontwikkelaars van het stedelijk gebied
en het platteland. Op de lange termijn zal die samenwerking steeds meer
vorm krijgen. Op de korte termijn worden op lokaal niveau de banden steviger aangehaald .
Het begrip openbare ruimte moet op de lange termijn worden opgerekt.
Het landelijk gebied zal daar in toenemende mate onderdeel van gaan uitmaken. De inrichting van het landelijk gebied zal dan ook moeten gaan
voldoen aan kwaliteitsstandaarden.
Mits voldoende goede voorbeelden worden uitgewerkt en de noodzakelijke
faciliteiten worden geboden, vindt vanzelf een ontwikkeling plaats waarin
steeds meer duurzame plannen worden uitgewerkt en uitgevoerd. De nieuwe lichting van ontwerpers vindt duurzaam ontwerpen een vanzelfsprekende zaak.
Elementen voor een duurzaam watersysteem
Een waterhuishoudkundig plan moet vanuit drie gezichtspunten worden
bezien en beoordeeld:

1. de natuurlijke eigenschappen van het gebied moeten in het ontwerp tot
hun recht komen (bodemsoort, groenstructuur, enz.);
2. er moet een goede analyse van stromen in het gebied worden uitgevoerd; en
3. alle actoren moeten worden beschouwd en zoveel mogelijk bij de planontwikkeling worden betrokken: planners, bestuurders en gebruikers.
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Voor water betekent dit dat:
vervuiling bij de bron moet worden aangepakt;
door menselijke ingrepen veroorzaakte dynamiek (verstoringen) zoveel
mogelijk benedenstrooms in het systeem moeten geschieden;
beheer van waterstanden gericht moet zijn op voorraadbeheer i.p.v.
peilbeheer; en
goed draagvlak moet worden gecreëerd bij de gebruikers van het gebied.
In zijn algemeenheid vraagt dit om denken in systemen: relaties tussen
gebieden, stromen en actoren .
Knelpunten om te komen tot een duurzaam watersysteem
In zijn algemeenheid wordt op alle niveaus te sectoraal gedacht. Dit leidt in
bepaalde gevallen tot slecht samenwerken of een competentiestrijd.
Bepaalde regelgeving leidt tot verzuiling. Er worden subsidies gegeven
voor de bouw van bepaalde infrastructurele werken zoals riolering, bijvoorbeeld het "verbeterd gescheiden stelsel", waardoor alle aandacht uitgaat
naar lozing in plaats van beperking aan de bron. Omdat de subsidiemogelijkheid bestaat, worden andere alternatieven niet of onvoldoende beschouwd. Dit geld kan wellicht beter worden gebruikt .
Kunstwerken en waterlopen / waterpartijen zijn vaak nog alleen functioneel
vormgegeven. Er zou meer aandacht moeten worden besteed aan de vormgeving in esthetisch opzicht. Hierin zouden architecten een rol moeten
spelen.
Kansen om te komen tot een duurzaam watersysteem
Het milieubeleid wordt meer gebiedsgericht. Dit biedt op zich kansen voor
het waterbeheer. Daarnaast zou ook in het waterbeheer zelf een meer
gebiedsgerichte benadering moeten worden nagestreefd.
Een goed voorbeeld waarin duurzaam waterbeheer in de praktijk is uitgevoerd, is Emscherpark in Duitsland. Hier zijn een aantal elementen die
nodig zijn voor een duurzaam watersysteem, in de praktijk gerealiseerd, op
een relatief hoog schaalniveau (ter grootte van de Randstad!) .
De voorbeeldplannen naar aanleiding van de Vierde Nota Ruimtelijke ordening Extra (Vinex) hebben bruikbare ideeën voor het waterbeheer opgeleverd. Een dergelijke aanpak biedt ook goede mogelijkheden als instrument
voor nieuw beleid, ook in NW4.
Pessimistisch scenario: versnippering van beleid.
Problemen in het waterbeheer worden schijnbaar opgelost met technische
middelen. Het meeste water wordt afgevoerd via het riool, waardoor de
problemen worden afgewenteld naar de buren en naar de zee. Het waterhuishoudkundig systeem kenmerkt zich door verwaarlozing en onverschilligheid van beheerders en gebruikers van het gebied. Er wordt geen inspanning gepleegd om er iets goeds van te maken. Het open water in de
stad fungeert enkel nog als decor (vergelijk een makelaarspraatje: 'huis aan
het water').
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Optimistisch scenario: zoeken naar gezamenlijke verantwoordelijkheden.
Er is in Nederland denkkracht beschikbaar om problemen in de waterhuishouding op te lossen . In het optimistisch scenario wordt veel van dit potentieel aangewend om daadwerkelijk tot goede oplossingen te komen.
Actoren
Naast degenen die technisch-inhoudelijk bij het plan betrokken moeten zijn,
moeten er ook communicatiedeskundigen bij betrokken worden. Deze
moeten in verschillende fasen van het proces de essentie van het plan
overbrengen op de betrokken actoren:
bestuurders moeten goed geïnformeerd worden, niet alleen over de
financiële aspecten maar vooral ook over de inhoudelijke kant, zodat
ook bestuurders zich hard maken voor een duurzaam systeem (en niet
alleen als dat financieel aantrekkelijk is); deze kennisoverdracht moet op
deskundige wijze geschieden;
bij de overdracht van een nieuw ingericht gebied (ingebruikneming)
moeten de gebruikers goed worden voorgelicht;
in de gebruiksfase moeten beheerders en gebruikers zo nodig worden
voorgelicht; het streven moet zijn om de gebruikers zelf zoveel mogelijk
te laten regelen: zelf ontwikkelingen laten initiëren en zelf ingrijpen
wanneer dingen fout gaan.
Instrumenten
Experimenten
Experimenten in de waterhuishouding kunnen een krachtig instrument
zijn bij het stimuleren van nieuwe technieken of nieuw beleid. Op het
terrein van de ruimtelijke ordening heeft men daarmee h9el goede ervaringen IVoorbeeldplannen Vinex) .
Juridische instrumenten
Normen of regels moeten niet worden ingezet om bepaalde onzekerheden weg te nemen. Men moet onzekerheden accepteren en er
mee om leren gaan.
Er moet gestreefd worden naar regelgeving die alleen in werking
treedt waar conflicten zijn of dreigen. Er kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan het loslaten van bepaalde regels binnen een bepaald
plangebied of binnen een stad. Binnen die grenzen moeten alle betrokkenen het dan eens worden over de consequenties van bepaald
beleid of bepaalde ingrepen . Zo ontstaat ruimte om op het ene terrein een norm te overschrijden maar tegelijkertijd op een ander terrein kwaliteitswinst te boeken . Een dergelijke situatie kan alleen
bereikt worden door zorgvuldig overleg tussen betrokkenen; een
taak voor lokale overheden?
Communicatie
Communicatie is een essentieel instrument. Op dat front moet nog veel
ontwikkeld worden (zie paragraaf over actoren). Daarbij zijn drie oplopende doelen te onderscheiden: kennisoverdracht, beïnvloeden van de
houding ten opzichte van een nieuw probleem, bereiken dat men tot
actie overgaat.
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Financieel instrument
Financiële stimulansen zijn nodig om bepaalde ontwikkelingen (sneller)
van de grond te krijgen, bijvoorbeeld bij het van de grond krijgen van
experimenten of voorbeeldprojecten . Subsidies zijn geen goed middel
omdat daarmee het risico bestaat dat keuzes worden gemaakt afhankelijk van mogelijke subsidies in plaats van op het effect van bepaalde
keuzes.
De overheid moet een bepaalde minimumkwaliteit voor de woonomgeving
of waterhuishouding garanderen (bijvoorbeeld door middel van een minimaal regel stelsel). Daarnaast moet de overheid de faciliteiten bieden aan
plannenmakers om integrale (goed doordachte) plannen te ontwikkelen,
door bijvoorbeeld platforms aan te bieden waar ontwerpers en onderzoekers elkaars ervaringen uitwisselen. Wettelijke regels moeten alleen worden ingezet wanneer er problemen zijn of dreigen . Motto : maatwerk gaat
voor!
Planstructuren
De kern van plannen voor stedelijke ontwikkeling zou moeten zijn een
(inter)gemeentelijk structuurplan. Op dit niveau moet op hoofdlijnen integratie plaatsvinden tussen alle relevante sectoren. Over dit plan moet de
meeste discussie worden gevoerd (eventueel via referenda) . In dit plan
moet de visie worden verwoord. Het gemeentelijk structuurplan moet na
de discussie voor deelgebieden worden omgezet in een ' contract' met een
juridische status, vergelijkbaar met die van een bestemmingsplan: de mogelijkheden van de ' beschrijving in hoofdlijnen' zijn wat dit betreft nog lang
niet uitgeput!
Wanneer een goede discussie wordt gevoerd over het gemeentelijk structuurplan, is een MER overbodig. In de huidige vorm draagt een MER vooral
bij aan verwarring in de besluitvorming.
Aanbevelingen NW4
De vierde nota moet een programma bieden met interessante, innoverende projecten, omdat de visie er voor een groot deel al ligt.
Er moet een kader worden aangegeven waarin verdere innovaties kunnen worden gerealiseerd , niet alleen voor het stedelijk waterbeheer
maar ook voor de drinkwaterwinning/bereiding en de kustontwikkeling .
Dit zou kunnen door middel van voorbeeldprojecten zoals die in de
ruimtelijke ordening veel succes hebben (bijvoorbeeld voorbeeldprojecten in het kader van de vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra).
De voorraad aan schoon water in al zijn facetten is een belangrijk thema voor NW4. Voor verschillende scenario's zou de schoon-watervoorraad bepaald moeten worden . Aansluitend moet een visie ontwikkeld
worden over de winning van drinkwater in de toekomst. In dat kader
kan bijvoorbeeld worden onderzocht of oppervlaktewater hiervoor gebruikt kan worden.
De problemen met hoge afvoeren van de grote rivieren moeten op Europees niveau worden onderzocht en aangepakt: aanpak aan de bron.

Den Haag, 18 januari 1996.
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1 5 Prof .dr .ir. G. Lettinga
LU Wageningen
Visie op duurzaam stedelijk waterbeheer
Water moet zoveel mogelijk in de stad gehouden worden. Het huidige
systeem waarin veel water verplaatst wordt, is kwetsbaar, kost veel energie en is duur. Het gebruik van drinkwater zou beperkt moeten worden
voor die doeleinden die om een drinkwaterkwaliteit vragen (voornamelijk
drinken en koken) . Voor laagwaardiger gebruik zou water gebruikt moeten
worden dat minder bewerkt is, bijvoorbeeld regenwater . Afvalwater zou
gescheiden moeten worden ingezameld en vervolgens moeten worden
gezuiverd en hergebruikt . In verband met de samenstelling van de verschillende afvalstromen en de beschikbare zuiveringstechnieken zouden drie
stromen moeten worden onderscheiden:
faeces en keukenwater (zwart water, zoveel mogelijk geconcentreerd);
bad- en waswater (grijs water); en
regenwater.
De behandeling van de waterstromen moet in de directe omgeving van de
woonomgeving geschieden om transport zoveel mogelijk te beperken. De
technieken moet passen binnen het gebied, geen overlast veroorzaken en
weinig arbeidsintensief zijn . De technieken om deze waterstromen lokaal te
behandelen zijn reed s beschikbaar, maar moeten nog worden verfijnd en
hanteerbaar gemaakt voor de gebruikers.
Elementen voor een duurzaam watersysteem
Duurzame zuiveringstechnieken moeten zodanig zijn dat ze geen energie
verbruiken en gemaakt zijn van duurzame grondstoffen . In de waterkringloop moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van hergebruik van
water. Systemen, en zeker sanitatiesystemen, moeten zo worden gemaakt
dat ze zo min mogelijk afhankelijk zijn van andere voorzieningen (bijvoorbeeld energievoorziening) . Een RWZI functioneert niet meer wanneer de
energietoevoer stopt.
Knelpunten om te komen tot een duurzaam watersysteem
Verdroging is een belangrijk knelpunt. Omdat (onnodig) veel drinkwater
wordt gebruikt, wordt het bereiden van goed drinkwater in de toekomst
mogelijk een probleem.
Overstorten van rioolstelsels zijn een probleem.
De normen voor oppervlaktewater, bodem, grondwater en drinkwater zijn
absurd hoog . Bovendien wordt in de praktijk (drinkwaterwereld) nog geprobeerd om ver onder de norm te blijven. Bij de normen voor bodemkwaliteit wordt veel te weinig rekening gehouden met de verschillen in bodemtypen. De hoge normen leiden tot te hoge investeringen om aan die normen te voldoen. In een aantal situaties blijken ook dfe investeringen niet te
voldoen omdat de norm verder wordt aangescherpt.
Met het argument 'goedkoper kunnen werken' worden zuiveringsinstallaties steeds groter. Het is de vraag of dat inderdaad goedkoper is. Zeker als
ook andere factoren, zoals verdroging, erbij worden betrokken is het maar
de vraag of schaalvergroting wenselijk en goedkoper is.
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Kansen om te komen tot een duurzaam watersysteem
Grotere zuiveringsinstallaties hebben het voordeel dat ze beter te controleren zijn dan veel kleine installaties. Daarnaast worden grote installaties
bediend door hooggekwalificeerd personeel, zodat verwacht mag worden
dat de installaties optimaal functioneren. Tot slot wordt de effluentkwaliteit steeds beter.
Het nieuwe inzicht bij plannenmakers dat (regen)water zoveel mogelijk in
het gebied gehouden moet worden, is een positieve ontwikkeling.
Pessimistisch scenario
In het pessimistisch scenario worden zuiveringsinrichingen steeds grootschaliger. De inrichtingen worden steeds meer geperfectioneerd en worden
daardoor steeds afhankelijker van de techniek. De installaties worden daardoor kwetsbaarder voor storingen (bijvoorbeeld wegvallen van energievoorziening).
Optimistisch scenario
Er is ontzettend veel kennis ontwikkeld waarmee op grote schaal duurzame
systemen kunnen worden gerealiseerd. In dit optimistisch scenario worden
waterstromen (zwart, grijs en regenwater) apart verzameld en vervolgens
in kleine, effectieve installaties dicht bij de bron behandeld en hergebruikt.
Verder participeren de bewoners, gebruikers, in de waterkringloop. Bewoners controleren elkaar op gedrag, waardoor foutief gedrag in een vroeg
stadium wordt gecorrigeerd. In dit scenario worden de afvalstoffen (slibben) opgewerkt en hergebruikt.
Actoren
Een duurzaam watersysteem vraagt om een totaal-aanpak waarbij veel
actoren moeten worden betrokken: burgers, bestuurlijke organen (waterbeheerders, gemeenten), nutsbedrijven, onderzoeksinstellingen).
Instrumenten
De huidige regelgeving leidt tot excessen (zie tekst bij knelpunten). Regelgeving is wel nodig maar moet gericht zijn op het vinden van de goede
oplossingen in concrete situaties en minder in getalsmatige criteria. De
diverse belangengroeperingen zijn hierbij de eerst verantwoordelijken .
Daarnaast moet door een hogere overheid toezicht worden gehouden;
binnen redelijke grenzen moeten de activiteiten door deze overheid worden
getoetst aan de doelstellingen.
Normen
Normen moeten realistisch zijn. Ten eerste betekent dit dat een norm haalbaar moet zijn. Ten tweede moet een norm ook een norm zijn. In de norm
moet de noodzakelijke veiligheid verwerkt zijn. Het moet niet nodig zijn dat
in de praktijk bovenop de norm nog extra veiligheid wordt aangehouden.
Als een dergelijke norm bestaat, moet het beleid erop gericht zijn om die
norm te halen. Daarentegen hoeft een incidentele overschrijding geen ramp
te zijn.
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Planstructuren
Planologen betrekken bij het ontwikkelen van nieuwbouwplannen te weinig
de oorspronkelijke bevolking van het gebied . Dit leidt ertoe dat alle nieuwbouw op elkaar lijkt. In nieuwbouwwijken is in de meeste gevallen niets
meer van het oorspronkelijke landschap te herkennen .
Onder andere om het hiervoor genoemde bezwaar te voorkomen moeten
alle mogelijke instanties bij de planvorming worden betrokken.
Aanbevelingen NW4
Water moet zoveel mogelijk binnen een bepaald gebied blijven. Er moet zo
min mogelijk regen- en afvalwater verpompt worden.
De behandeling van afvalwater moet op kleine schaal gebeuren. Het effluent moet in het gebied worden hergebruikt. Daarvoor moeten kleine, met
duurzame bouwstoffen samengestelde en weinig kwets bare systemen
worden gebruikt.
Er moeten realistische normen worden opgesteld.
31 januari 1996.
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16 Ir. K.J. Provoost
Provincie Noord-Brabant
Duurzaam waterbeheer
In het waterbeheer moeten zo wem1g mogelijk onomkeerbare ingrepen
plaatsvinden . Voor stedelijke gebieden zijn in de provincie Noord-Brabant
de volgende beleidsuitgangspunten geformuleerd:
de locatiekeuze van nieuw te bebouwen gebieden is mede afhankelijk
van de effecten op het watersysteem;
de grondwater-, oppervlaktewater-, neerslagwater- en vuilwaterhuishouding (onder andere riolering) worden integraal als één systeem benaderd;
de waterhuishouding van bebouwde gebieden is gericht op het zoveel
en zolang mogelijk vasthouden van schoon (neerslag)water;
bebouwde gebieden dragen niet verder bij aan de verdroging;
bebouwde gebieden veroorzaken geen verdere toename van afvoerpieken op het oppervlaktewater;
bebouwde gebieden voegen zo min mogelijk vervuilende stoffen toe
aan het grond- en oppervlaktewatersysteem (beheer en inrichting);
bij kostenvergelijkingen en -afwegingen worden alle kosten (kwalitatief
en kwantitatief) meegenomen; het gaat dan om kosten die gemeenten
moeten maken, maar ook kosten die andere partijen (onder andere de
waterkwaliteit- en/of kwantiteitsbeheerders) moeten maken en/of bijdragen.
Knelpunten
De huidige inrichting (infrastructuur) in zowel landelijk als stedelijk gebied
is een belangrijk knelpunt. De inrichting is te eenzijdig gericht op het afvoeren van water. De inzichten daarover zijn gewijzigd en vragen om een
verandering van de infrastructuur. Niet alleen de natuur maar ook (in een
aantal gevallen, waarin beregening (tijdelijk) niet mogelijk is) de landbouw
klaagt dat het te droog is.
De infrastructuur moet zodanig worden aangepast dat water langer wordt
vastgehouden en kan infiltreren in de bodem zodat de beschikbaarheid van
water wordt vergroot.
De manier waarop we omgaan met water is een groot probleem. In de
huidige situatie wordt hoogwaardig grondwater gebruikt voor laagwaardige
doelen (beregening, industrieel gebruik, etc.). In de verre toekomst (2050)
moeten voor verschillende gebruiksvormen verschillende distributienetten
beschikbaar zijn, bijvoorbeeld een A-, B- en C-net. Grondwater zou dan
hoofdzakelijk gereserveerd moeten worden voor consumptie. In andere behoeften (spoel- en proceswater en water voor de landbouw) zou via stelsels van open of gesloten leidingen voorzien moeten worden door (gezuiverd) oppervlaktewater. Om dit te bereiken moet nog veel infrastructuur
worden aangelegd; een brongebied (rivier) kan immers op enige afstand
liggen van een benuttingsgebied (landbouw of fabriek).
Op het gebied van waterkwaliteit zijn de d iffuse bronnen het grootste
probleem . Daarvoor zal met behulp van monitoring gezocht moeten worden naar de verontreinigers. Uit ervaring blijkt dat de vervuilingsbronnen
per gebied verschillend kunnen zijn .
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De problemen met betrekking tot de riolering wordt op termijn opgelost.
Uit inventarisaties blijkt dat de rioolrechten in de provincie de laatste jaren
zijn toegenomen, hetgeen erop wijst dat er meer geld beschikbaar komt
voor de aanpak van de problemen met de riooloverstorten.
Kansen
Er zijn veel aanwijzigingen die aangeven dat het de goeie kant op gaat:
In veel gemeenten leeft het besef dat er anders met water moet worden
omgegaan. In verschillende gemeenten lopen projecten.
Bij de waterschappen wordt integraal water goed opgepakt. Het is
verwerkt in hun beheersplannen en er worden steeds meer (gebiedsgerichte) projecten die voortvloeien uit hun plannen, tot uitvoering gebracht .
In overleg met de Kamer van Koophandel blijkt dat men geïnteresseerd
is in de visie van de provincie met betrekking tot het waterbeleid voor
de lange termijn. Men beseft dat water een essentieel element is . Men
wil zich nu voorbereiden op de kwaliteit en de beschikbaarheid van
water in de toekomst.
In het algemeen is het positieve aspect dat men zich bewust is van zowel
het belang van en de schaarste aan water als de noodzaak om er zorgvuldig mee om te gaan.
Pessimistisch scenario
Het succes van het waterbeleid is afhankelijk van het draagvlak (burgers,
boeren, natuur, bedrijven). Wanneer het draagvlak bij één van de sectoren
wegvalt, zal het beleid falen. Dit zal leiden tot:
meer verdroging; en
grotere tegenstelling van belangen (waar deze naast elkaar voorkomen,
bijvoorbeeld landbouw-natuur).
Om dit te voorkomen moet de gehele maatschappij ervan doordrongen
worden dat water een schaars goed is waar zorgvuldig mee moet worden
omgegaan. Wanneer dit besef overal is doorgedrongen, zal laagwaardig
gebruik van drinkwater, bijvoorbeeld voor het sproeien van tuinen en het
wassen van auto's, niet meer geaccepteerd worden.
Optimistisch scenario
In het optimistisch scenario worden ruimtelijke bestemmingen optimaal
gekozen en is de infrastructuur daar op afgestemd:
de EHS is ontwikkeld;
grondwaterwinningen hebben een geschikte plaats gekregen, wellicht
in natuurgebieden (in combinatie met conservering); en
water wordt vergaand gezuiverd en hergebruikt.
Actoren
De gemeente is de eerste partij die een taak heeft in het ontwikkelen van
duurzame watersystemen (zij zijn immers initiatiefnemers). Daarnaast hebben adviesbureaus een taak. Dit geldt voor alle adviesbureaus in het hele
planproces: van schetsontwerp tot detailuitwerking. Bouwers moeten erbij
betrokken worden. Zij moeten gemotiveerd worden om met hun bouwmethode aan te sluiten op het project "duurzaam bouwen" . Waterschappen
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hebben hun verantwoordelijkheid. Waterleidingmaatschappijen moeten er
bij betrokken worden wanneer het gaat om winningen in stedelijk gebied.
De rijksoverheid heeft een taak in het formuleren van goede regelgeving
(bijvoorbeeld een verbod op het gebruik van ongewenste materialen, waaronder zink).
Instrumenten
De betrokken actoren moeten bewust gemaakt worden van hun taak in het
kader van de ontwikkeling van duurzame watersystemen. Om deze bewustwording te realiseren moet op alle mogelijke manieren gecommuniceerd worden. De provincie kan daarbij een trekkersrol vervullen. Binnen
de provincie wordt daar al aan gewerkt, onder andere in het kader van
bijeenkomsten van de Vereniging van Brabantse Gemeenten en binnen de
gewestelijke regio's.
De overheid moet vervolgens "de vinger aan de pols houden". Dit moet
door middel van monitoring van de resultaten en de toetsing van de resultaten aan afrekenbare doelstellingen.
Voorbeeldprojecten zouden tot op zekere hoogte gesubsidieerd moeten
worden. Subsidiëring van normale projecten is in principe niet gewenst.
Beïnvloeding van individueel gedrag inzake water (waterspoor) is wel aantrekkelijk maar stuit op bestuurlijke en juridische bezwaren. Het is een
moeilijk pad, maar experimenten op dit vlak zijn zeker de moeite waard.

Het verinnerlijken van de doelstellingen is op dit moment belangrijker dan
de normen. Wanneer de doelstellingen door velen wordt onderschreven
worden er vanzelf initiatieven ontplooid om de doelstellingen te halen.
Daarbij is het van belang dat de doelstellingen realistisch worden geformuleerd.
Plannen
De keuze voor een nieuwbouwlocatie moet mede worden gebaseerd op de
effecten van de ingrepen op het watersysteem. Als een locatie is gekozen,
moeten de nodige maatregelen worden getroffen om nadelige effecten
zoveel mogelijk te voorkomen. Dit geldt zowel voor woningbouwlocaties
als voor locaties voor bedrijventerreinen. Deze afweging moet al op het niveau van het stadsregionaal plan worden gemaakt.
Normen
Processturing is erg belangrijk. Hiermee kunnen bepaalde doelstellingen
eerder of makkelijker worden gehaald dan door het stellen van normen. In
bepaalde gevallen is normering moeilijk. Zo zijn normen voor een gezond
ecosysteem voor een beek moeilijk te formuleren. In zo'n geval is het effectiever om maatregelen te stimuleren die de voorwaarden scheppen die
een zekere verbetering van het ecosysteem tot gevolg hebben.
De regelgeving moet (op een aantal punten) worden herbeoordeeld omdat
blijkt dat normen soms verstarrend werken en een obstakel vormen bij het
bereiken van andere doelstellingen. Een voorbeeld vormt een norm/richtlijn
voor ontwateringsdiepte die is bedacht in het kader van het voorkomen
van grondwateroverlast. Deze norm werkt ongunstig als het gaat om het
bestrijden van verdroging. Er zijn oplossingen denkbaar (bijvoorbeeld kruipruimteloos bouwen) waarbij een geringe ontwateringsdiepte acceptabel is.
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De waterbeheersing in een stedelijk gebied is maatwerk. Het is voor de
Rijksoverheid over het algemeen onmogelijk om algemene normen te stellen omdat de afstand Rijk-gemeente te groot is.
Aanbevelingen
Het Rijk moet die regels opstellen, die in de praktijk nodig zijn om een
duurzaam watersysteem te realiseren en die in de praktijk goed uitvoerbaar
zijn. Dit zijn onder andere :
verbod op gebruik van zink;
duurder maken van water;
waterbesparende maatregelen voorschrijven.

Het laagwaardig gebruik van drink/grondwater (voor beregening, industrieel gebruik, enz.} moet worden teruggedrongen. Tegelijkertijd moet gezorgd worden voor alternatieven: oppervlaktewater of leidingwater van
lagere kwaliteit.
Het brede waterspoor, waarin koppeling van drinkwater en afvalwater
naast aan- en afkoppelen van verhard oppervlak in beschouwing wordt
genomen, verdient nader onderzoek, bijvoorbeeld op basis van een experiment. Dit zou kunnen worden uitgewerkt.
Den Bosch, 9 februari 1996.
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17 Ir. T.H. Reijenga
BEAR Architecten, Gouda.
Algemeen
Reijenga is als architect betrokken geweest bij diverse ecologische projecten, onder andere Ecolonia en het Groene Dak. Bij al die projecten is water
slechts een element geweest. Veel nadruk heeft bijvoorbeeld gelegen op
het reduceren van de energiebehoefte van woningen . Desalniettemin heeft
hij veel ervaring met water in de woning, met name als het gaat om de
benutting van regenwater. Het interview gaat met name om het proces bij
de totstandkoming van woningen waarbij ecologische principes wat verder
zijn doorgevoerd en de rol van de architect daarbij.
Ecolonia7
De eerste ecologische projecten vonden plaats in Goirle en Tilburg, met
EEG-subsidie. Op basis van de ervaringen die daar zijn opgedaan, is het
idee ontstaan om een soort proeftuin in te richten voor nieuwe ideeën. Er
vonden in 1988 wat brainstormsessies plaats waarbij betrokken waren:
Wim Dettmers (BBHD), Frans de Haas (Woon I Energie), Cees Duijvenstein
(BOOM) en Jaap van der Laan en Tjerk Reijenga (BEAR Architecten) . Dit
mondde uit in een concreet voorstel bij PEO (tegenwoordig NOVEM). De
NOVEM heeft het initiatief overgenomen van deze groep, terwijl door het
Ministerie van VROM een belangrijke subsidie werd gegeven. De projectleiding kwam terecht bij het Bouwfonds. Wat jammer is bij het project, is dat
de daadwerkelijke initiatiefnemers in het proces steeds minder werden
betrokken. Dit heeft het project geen goed gedaan, want juist bij innovatieve projecten is het van belang dat de mensen met de ideeën tot en met de
realisering van het project betrokken blijven. Dat vergroot het leereffect.
Dat er fouten zijn gemaakt in het proces, is voor een deel het gevolg van
de tijdsdruk die op het Bouwfonds werd uitgeoefend. Als het project niet
op tijd af zou zijn, zou de subsidietermijn verstrijken. Door die druk zijn
wellicht overhaast beslissingen genomen die achteraf niet zo slim blijken te
zijn.
Moeilijkheden met communicatie hebben grote invloed gehad op de uiteindelijke kwaliteit van de woningen. In het ontwerp van een woning door
Reijenga bijvoorbeeld wordt aan regenwaterbenutting gedaan. In het oorspronkelijke plan was uitgegaan van een pompje in de kruipruimte en een
betonnen bak in de serre. Gedachte hierbij was dat de pomp niet mocht
bevriezen. De pompkeuze, een beproefd model uit Duitsland, was gebaseerd op het geluid dat de pompen kunnen voortbrengen . In het uiteindelijke plan is de pomp in de serre geplaatst. Daarbij werd voor een andere
pomp gekozen dan voorgesteld was. Deze pomp maakt veel meer lawaai .
Het ontwerp was genegeerd.
Waar het volgens Reijenga ook aan ontbrak, was betrokkenheid van bewoners. Juist door met bewoners tijdens het ontwerpproces bepaalde principes door te spreken is het mogelijk praktische oplossingen te vinden voor
eventuele bezwaarsituaties.

Deels ontleend aan een artikel in Bouwwereld ( 16 april 1993).
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Groene Dak en Oikos
Geheel anders dan bij Ecolonia is het gelopen bij het Groene Dak en loopt
het bij de wijk Oikos (een deel van de wijk Eschmarke te Enschede). Het
initiatief bij het Groene Dak is gekomen van toekomstige bewoners. Deze
hebben door een uitmuntende lobby 6 à 7 ton aan subsidie binnengehaald.
Ze hebben architecten geselecteerd op basis van hun ervaring. Dat was bij
Ecolonia anders. Ook de voorstudie is zorgvuldig afgehandeld. De gemeente Utrecht heeft de voorstudie goedgekeurd. Het Groene Dak werd in die
periode door de gemeente Utrecht gezien als een belangrijke proeftuin voor
ecologisch bouwen in het plan Leidsche Rijn. Bij de wijk Oikos gaat alles
nog soepeler, omdat de gemeente Enschede zelf een belangrijke initiator is.
Duurzaamheid
Reijenga bekijkt (uiteraard) het begrip duurzaamheid vanuit het perspectief
van de woning. Water is daarbij een belangrijk element. Het zuinig omgaan
met water en het benutten van regenwater zijn belangrijke aandachtspunten. Daarnaast is het belangrijk te bezuinigen op infrastructuur. Alles moet
zo simpel mogelijk zijn . Duurzaamheid heeft ook te maken met autonomie.
Er moet een minimale afhankelijkheid zijn van hulpbronnen van buitenaf.
Het zelf stroom produceren behoort daartoe. Datgene wat je gratis krijgt,
zoals regen en zonnewarmte, moet je maximaal benutten.
Knelpunten
Een belangrijk knelpunt is het spanningsveld tussen het willen doorvoeren
van innovatieve technieken en het normgerichte denken van vele actoren.
Om aan de normen te voldoen is het vaak niet mogelijk echt te bezuinigen
op infrastructuur. Er wordt vaak blind gevaren op NEN-normen, waardoor
alles uiteindelijk duurder uitvalt dan begroot. Gevolg is vaak dat veel vernieuwende ideeën uit het plan worden geschrapt . Dat is jammer, het tast
de kwaliteit van het eindprodukt aan. Het feit dat in bepaalde plannen
geëist wordt dat elke woning een eigen regenwaterafvoer moet hebben
vanaf de dakgoot, leidt soms tot merkwaardige ontwerpen. Er zijn voorbeelden waarbij twee regenwaterpijpen vanaf de dakgoot naar beneden
lopen op 10 centimeter uit elkaar.
De regel dat leidingwater nooit van de ene woning naar de andere woning
mag lopen, maakt het onmogelijk regenwaterbassins te maken waarop
meerdere woningen zijn aangesloten, althans als die bassins in perioden
met te weinig neerslag worden aangevuld met leidingwater.
Het is soms erg moeilijk om goedkeuring te krijgen van ambtenaren. Als
iets van de standaard afwijkt, wordt vaak ingebracht dat de toekomstige
bewoners wel eens zouden kunnen gaan klagen. Dat voorkomen ze liever.
Dit vertraagt het proces. Daar komt ook bij dat in de bouw een trend begint waarbij veel communicatie niet meer direct gaat maar via advocaten.
Dat is een negatieve trend. Je kunt Amerikaanse toestanden krijgen.
Een ander knelpunt is de geringe interesse die uitvoerders hebben bij ecologisch bouwen. Het afwijken van NEN-normen leidt soms tot verwarring.
Er worden dan ook regelmatig fouten gemaakt bij de uitvoering . Wat de
geringe interesse illustreert, is het feit dat in nieuwe woningen vaak spoelbakken voor toiletten worden geïnstalleerd die kunnen worden ingesteld op
6 of 9 liter. Bij oplevering van de woning worden ze vrijwel altijd ingesteld
op 9 liter. "De bewoners mochten eens gaan klagen ... ".
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Soms zijn eenvoudige trucs te verzinnen om de betrokkenheid van installateurs te vergroten. Reijenga eist bijvoorbeeld in het bestek dat voor het
waterleidingsysteem waterdrukberekeningen worden uitgevoerd . Ook al is
het niet echt noodzakelijk, het dwingt de installateur zich te verdiepen in
het systeem.
Ook de beperkingen om 'alternatieve' materialen te gebruiken is een knelpunt. Een aantal materialen of onderdelen is slecht verkrijgbaar. Bijvoorbeeld . de T-aansluiting voor scheiding van regenwater in de regenpijp,
waarbij een deel van het regenwater naar een bassin gaat en een deel naar
de riolering. Er is in Duitsland een T-stuk verkrijgbaar voor f250,-. Dat is
veel geld. Hierdoor wordt de kans verkleind regenwaterbenutting economisch rendabel te maken .
Wat ook speelt is de garantie-termijn op materialen. Bijvoorbeeld: er wordt
een garantie gegeven van 6 jaar op geïmpregneerd hout. Dit hout scoort
milieukundig erg slecht. Alternatieven hiervoor zijn aanwezig, echter de
fabrikanten, die bij voorkeur geïmpregneerd hout verkopen, geven hierop
slechts 5 jaar garantie. De GIW8 eist een garantieduur van 6 jaar. Dit betekent dat het toepassen van 'alternatieve' materialen ten koste kan gaan
van de GIW bij het kopen van een woning.
De garantieproblematiek speelt ook bij verfsoorten. De chemische industrie
heeft weinig baat bij natuurverf (verf op lijnolie-basis). De natuurverf-industrie speelt geen rol bij keurings-en garantie-instituten zoals het GIW. Deze
constructie maakt het moeilijk natuurverf geaccepteerd te krijgen.
Drie jaar geleden werd nog een GIW-garantie geweigerd voor toepas sing
van zonne-collectoren. In de afwijzingsbrief werd gesteld dat het gebruik
van zonne-collectoren een experimentele ontwikkeling was . Na enig getouwtrek is de GIW-garantie wel doorgegaan, echter de bouwer werd
verplicht de nieuwe bewoners op de hoogte te brengen van de 'negatieve'
eigenschappen van zonne-collectoren. Deze gebeurtenissen werken niet
mee aan de beleidsdoelstelling om binnen 40 jaar 20% van de energie
zonne-energie moet zijn. Inmiddels is dit probleem gelukkig achterhaald.
Samenvattend: normstelling en garanties kunnen de ontwikkelingen sterk
in de weg staan.
Al met al kost het veel meer inzet en energie om een woning te bouwen
op basis van duurzame principes dan een standaard woning . De ruimte
voor die extra inzet en energie is vaak niet aanwezig.
Actoren
Als architect komt Reijenga in aanraking met een beperkt aantal actoren .
Hij ontmoet regelmatig mensen van gemeenten, echter vrijwel nooit medewerkers van een civieltechnische afdeling. Uitzondering hierop is Enschede
(Oikos) , waar wel direct contact is met civiel technici .
Meestal zijn het stedebouwers waarmee hij contact heeft, of projectleiders.
Zijn ervaring is dat projectleiders vaak een brede insteek hebben en daardoor ook gezonde interesse hebben in wat de architect doet. Uiteraard is
dat voor een deel ingegeven door de strijd om geld die zij regelmatig moe-

GIW: Garantie Instituut Woningbouw, waar particulieren een verzekering kunnen
afsluiten tegen f aillissement van de aannemer.
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ten leveren. Een actor die Reijenga vrijwel nooit ontmoet is het
waterschap.
Een belangrijke actor in het proces van het creëren van een waterzuinige
woning is het waterleidingbedrijf. Deze werken afwisselend mee en tegen.
In Amsterdam bijvoorbeeld wordt sterk tegengas gegeven als er plannen
ontstaan om woningen te voorzien van een watermeter. Er heerst daar een
soort 'iedereen of niemand' -houding. ledereen aansluiten vindt men echter
te duur, dus wordt niemand aangesloten.
Gouda, 1 februari 1996.
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18 Drs. S.P. Tjallingii
IBN-DLO Wageningen.
Algemeen
Sybrand Tjallingii is betrokken geweest bij diverse projecten op het gebied
van water in de stad, zoals Ecolonia, Ecodus en Morra Park. Voor een deel
is zijn inbreng geleverd vanuit het adviesbureau BOOM waar hij enige tijd
werkzaam is geweest. Nu werkt hij weer full time bij IBN-DLO.
Bij alle projecten is het vertalen van de elementen van de Ecopolis-strategie
naar de praktijk de inzet geweest. Water is daarbij een wezenlijk onderdeel. Het interview richt zich niet op de inhoud van de ecopolis-strategie 9 ,
maar op nieuwe inzichten en ideeën die Tjallingii ontwikkelt ten behoeve
van de dissertatie die hij nu aan het schrijven is. Het begrip duurzaamheid
speelt daarbij een belangrijke rol. Op dit begrip wordt in het interview dan
ook extra diep ingegaan.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt door Tjallingii kortweg aangeduid als: zorg voor eigen
soort en andere soorten. Het begrip functiegeleiding zoals dat in NW3 is
geïntroduceerd, speelt daarbij een belangrijke rol. Voorheen werd in het
waterbeheer steeds gekeken naar één functie. Nu wordt in de planvorming
gekeken naar vele functies. Dit is niet eenvoudig, maar zeer noodzakelijk .
Het is een goede ontwikkeling. Om de functies te kunnen combineren
worden veelal de volgende drie criteria gehanteerd: efficiëntie, effectiviteit
en legitimiteit. Daarbij is efficiëntie de laatste jaren een soort troetelkind
geworden. Tjallingii pleit ervoor een vierde criterium toe te voegen: de
passendheid (in het Engels: 'fit'). Dit criterium geeft een essentiële aanvulling. Bijvoorbeeld: democratie is legitiem, maar hoeft niet altijd passend te
zijn. Dit blijkt als je kijkt naar het vraagstuk van het omgaan met minderheden. Puur op basis van democratische regels worden die buiten beschouwing gelaten. Echter, als je minderheden negeert neemt wellicht de criminaliteit toe. Beschouwing van passendheid kan resulteren in ethische codes, maar het kan ook pragmatisch worden uitgewerkt.

Wat is passend? In een aanzet om het begrip passendheid operationeel te
maken onderscheidt Tjallingii drie dimensies (figuur 1 8.1). De maatregelen
moeten passen bij stromen, bij gebieden en bij actoren. Duurzaamheid is
gebonden aan deze drie factoren.

De Ecopolis-strategie omvat drie hoofdthema's: de 'verantwoordelijke' stad (problemen moeten niet worden doorgeschoven in ruimte en tijd). de 'levende' stad (het
gebruiken van de plaatselijke ecologische mogelijkheden draagt bij aan het verkrijgen
van zowel een 'gezonde' stad als de gewenste differentiatie in leefmilieu die past bij
de verschillende leehijdscategorieën, leefstijlen en activiteiten in een stad) en de
'participerende' stad (inwoners moeten betrokken zijn en worden bij hun stad). De
Ecopolis-strategie is uitgebreid beschreven, bijvoorbeeld in "ECOPOLIS; Strategies
tor ecologically sound urban development", uitgegeven door Backhuijs Publishers te
Leiden in 1995.
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gebieden

actoren

Figuur 18.1

stromen

Drie factoren van 'passendheid' .

Het passen bij stromen heeft alles te maken met de verantwoordelijke
stad, oftewel het voorkomen van het afwentelingsprincipe (vergelijk Integraal Ketenbeheer, passend in de keten) . Problemen moeten niet worden
doorgeschoven naar de buren. Dit is met name van belang omdat het
economische systeem kosten voor milieu niet meerekent 10 •
Het passen bij gebieden heeft te maken met het feit dat duurzaamheid ook
ruimtelijke kwaliteit inhoudt. We moeten bijvoorbeeld mensen niet in een
museum stoppen. De ruimtelijke kwaliteit is een belangrijk gegeven voor
het proces van bouwrijp maken. In de DTO-studie over "Duurzame technologische ontwikkeling voor de stedelijke waterkringloop" wordt zeer slordig
omgegaan met het begrip ruimtelijke kwaliteit. Er wordt namelijk bij deze
studie gesteld dat een nadeel van infiltratiesystemen is dat deze ruimte
kosten. Dit hoeft echter geen nadeel te zijn. Het kan juist een leuke uitdaging zijn om infiltratiesystemen ruimtelijk in te passen in het stedelijke
gebied, vergelijk het "gebieden-beleid", passend in een gebied bij elkaar.
Het passen bij actoren heeft te maken met betrokkenheid. Zonder betrokkenheid van burgers is duurzaamheid niet denkbaar. Zonder betrokkenheid
wordt alles steeds vuiler. Voor technische diensten is het met name moeilijk om aan dit aspect invulling te geven. Wat voor het vergroten van de
betrokkenheid van groot belang is, is de zelfconfrontatie; vergelijk het
"doelgroepen-beleid", passend bij groepen actoren.
Het in beschouwing nemen van de drie factoren van passendheid is een
cyclisch proces, omdat conclusies vanuit de drie factoren niet eensluidend
hoeven te zijn. Bijvoorbeeld: vanuit de stromen geredeneerd is het van
belang om water zoveel mogelijk van schoon naar vuil te laten stromen.
Dit houdt in dat vervuilende industrie zoveel mogelijk benedenstrooms
geconcentreerd moet worden en drinkwater zoveel mogelijk bovenstrooms
gewonnen moet worden. Bij de Maas. is dit andersom: er wordt water ten
behoeve van drinkwater onttrokken vrijwel aan de monding van de Maas,

10
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Zie voor een nadere uitleg over de relatie tussen milieu en economie bijvoorbeeld
'Het groene universum' van Wouter van Dieren, uitgegeven door Van Gennep Amsterdam, 1994 (ISBN 90-5515-041 -X).
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nabij Rotterdam. Dit is niet passend vanuit de factor stroming . Echter doordat op die plaats water aan de Maas wordt onttrokken, wordt wel veel
druk uitgeoefend op de vervuilende industrie bovenstrooms. Het vergroot
de betrokkenheid van actoren bij het systeem . De terugkoppeling van benedenstrooms naar bovenstrooms is essentieel voor het leerproces .
Het omgaan met waarden en normen is bij het in de praktijk brengen van
ecologische principes van groot belang. Hierover is de laatste tijd bij IBNDLO een discussie ontstaan. Tabel 18. 1 geeft vier velden aan die wezenlijk
van elkaar verschillen qua benadering.
Tabel 18. 1

Vier aandachtsvelden voor selectie.
Activiteiten

Natuur

Maken

gidsprincipes
ecologische strategie

streefbeelden
doeltypen

Toetsen

beperkende normen

Plannen

waardering
puntensysteem
KB-analyse
MC-analyse

In bovenstaande tabel wordt onderscheid gemaakt naar het maken van
plannen (ontwerpen) en het toetsen van plannen (evalueren). Ook is onderscheid gemaakt naar activiteiten en natuur. Activiteiten hebben betrekking
op procesplanning, natuur heeft betrekking op einddoelplanning. Voor de
vier velden is aangegeven hoe benadering ervan kan plaatsvinden . Het
gevaar in de praktijk is aanwezig dat voor het ontwerp van systemen te
snel wordt overgeschakeld naar een KB-analyse (kosten-baten) of een Meanalyse (multi-criteria). Dit kan het proces ernstig frustreren.
Knelpunten
Een belangrijk knelpunt bij de ontwikkeling van Morra Park was de conservatieve houding van de civieltechnische adviseur die in eerste instantie bij
de ontwikkeling betrokken was. De nadruk lag te veel op toetsen en te
weinig op maken. Te veel werd alles teruggevoerd op geld . Er werd gekeken naar het milieurendement. Op zichzelf is hier niets op tegen, zolang je
de toepassing van het begrip maar afstemt op de beslissingssituatie. Voor
de uitvoering van een beperkt en duidelijk doel is dat eenvoudig. Voor
meer strategische en integrale studies heeft alleen betekenis, naast andere
criteria.
Het bezwaar van toepassing van het begrip milieurendement bij integrale
studies is dat te veel wordt gedacht in lineaire oorzaak-gevolg-relaties. Bij
complexe studies, met name bij ontwerp, is dat veel te limiterend . Er zijn
reeksen van motieven om iets wel of niet te doen.
Een voorbeeld waarbij de afweging goed is gegaan betreft Düsseldorf. Hier
zijn in de binnenstad op grote schaal begroeide daken toegepast. Als je de
studie van de haalbaarheid hiervan zou reduceren tot één oorzaak-gevolgrelatie was de keuze voor begroeide daken nooit gemaakt. Volgens Tjallingii is het reduceren tot één oorzaak-gevolg-relatie wel vaak de praktijk.
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Bronmaatregelen in het stedelijke gebied zijn ook niet aantrekkelijk als je
per effect de rentabiliteit in beschouwing neemt. Als totaal echter is het
wel rendabel, zolang je maar werk met werk maakt, creatief omgaat met
onderhoud, etc . In diverse nota's van de overheid wordt brongericht beleid
aangegeven . De praktijk lijkt erop dat sprake is van een soort vicieuze
cirkel in de andere richting, end-of-pipe.
Wat Tjallingii ook als knelpunt ziet is het dogmatisch omgaan met normen
en regels. Er moet naar de geest worden gehandeld en niet naar de letter:
"Alle rivieren stromen naar de zee, nochtans raakt de zee niet vol".
Waterbeheerders worden afgerekend op waterbeheer, groenbeheerders
worden afgerekend op groenbeheer .. . wie wordt afgerekend op integraliteit? Echt integraal waterbeheer lijkt nog geen realiteit. Het is noodzakelijk
integraal waterbeheer nog eens goed onder de loep te nemen en dan niet
zo als bij de DTO-studie is gebeurd. Back-casting is goed als je een jaarprogramma maakt, maar het is volstrekt ontoereikend als je naar de 21 • eeuw
kijkt. In lineaire systemen is toepassing ervan o .k., maar bij niet-lineaire
krijg je gedrang. Het gaat ten koste van de samenhang.
Wat er feitelijk aan de hand is, wordt geïllustreerd met behulp van een
schema dat is opgesteld door de Amerikaanse planologe Christensen (figuur 18.2) .
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In de matrix zijn vier velden aangegeven voor processen, waarbij onderscheid is gemaakt naar het wel of niet hebben van overeenstemming over
doelstellingen en het wel of niet bekend zijn van middelen. Met het eerste
veld zijn we het meest vertrouwd. In dit veld kunnen we optimaliseren,
programmeren en modellen toepassen. De andere velden echter vragen om
een andere benadering. In veld 11 bijvoorbeeld moeten we doordringen tot
een diepere laag, een laag waar we een gezamenlijk belang kunnen definiëren. Ook het kunnen omgaan met onzekerheden is daarbij van belang. Het
is in ieder geval een voorwaarde om in veld 111 terecht te komen, het veld
van leren en innoveren. In dit veld is openheid en bereidheid om onzekerheden te accepteren van groot belang. Het knelpunt is dat te snel geprobeerd wordt een proces in vakje I te krijgen. Met een MC-analyse of met
een prioritering naar milieurendement worden processen in de velden 11, 111
en IV behandeld alsof ze in veld I zitten. Dat knelt!!
Wat ook een knelpunt kan zijn, is dat bij het MER-proces geen goede alternatieven geformuleerd worden. Als je een slecht plan tegen een slechter
plan afweegt, kan het MER-proces nog steeds succesvol worden afgerond.
Positieve punten en kansen
Het feit dat daadwerkelijk stappen worden gezet in de richting van integraal waterbeheer, is een positief gegeven. Het benadrukken van het belang van het proces naast het halen van resultaten, zoals aangegeven in de
notitie "Omgaan met water", heeft daadwerkelijk geleid tot een keerpunt in
het waterbeleid. Dit moet worden voortgezet.
In de landbouw is lange tijd gestreefd naar een intensivering. Milieutechnisch gezien heeft dat duidelijke nadelen. Het biedt echter ook kansen.
Door de intensivering komt ruimte beschikbaar, ook voor water . Dit is een
kans!
In stedelijke gebieden zijn de mogelijkheden om iets leuks te doen groter
dan in het agrarische gebied. Voor wonen heb je variatie nodig, bij landbouw niet. Juist de diversiteit die in stedelijke gebieden kan ontstaan,
biedt mogelijkheden voor ontwikkeling. Voor 'maken' heb je creativiteit
nodig en voor 'toetsen' heb je een zeef nodig. Zonder variatie heb je niets
om te selecteren en dus ook niets om te maken of te toetsen, ... in de stad
kun je leren.
Scenario's
Tjallingii neigt naar optimisme: "Er zijn zeer veel onzekerheden, dus niet
alles zal (mis)lukken". De richting die we uitgaan is goed, maar de reis op
zich moet ook leuk zijn . Als je alles wat je doet uitsluitend als een middel
ziet om een doel te bereiken, kun je niet anders dan een pessimist zijn . Er
zijn echter geen pessimistische redenen om Tjallingii te laten stoppen met
waarmee hij nu bezig is.
Als je kijkt naar de benadering van de DTO-studie, waarbij uitsluitend
wordt ingezet op het reduceren van onduurzaamheidsfactoren, en je probeert het vijf jaar, dan kan het niet anders of je wordt erg verdrietig.
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Actoren
De bouwers en de beheerders, dat zijn de belangrijkste actoren voor de
processen bij water in de stad . Als deze achter vernieuwende ideeën gaan
staan, dan komen we verder. Daarbij is het van belang gezamenlijk het
vernieuwingsproces door te zetten en daarbij de nodige onzekerheden te
accepteren. We moeten de ruimte hebben iets fout te kunnen doen, want
zonder fouten is er geen leerproces.
Aanbevelingen NW4
De Amoebe-benadering van NW3 heeft z'n diensten bewezen, maar moet
niet worden versterkt. Wat wel belangrijk is, is dat wederom een Regiwaregeling wordt opgestart, met een evaluatie-programma om van de experimenten te leren.
Voor NW4 zal gewerkt moeten worden vanaf twee kanten . Enerzijds moeten de abstracte, strategische doelen van NW3 nader worden geconcretiseerd zodat ze gehanteerd kunnen worden bij de gebiedsgerichte benadering, anderzijds moeten positieve ontwikkelingen aan de basis worden
gestimuleerd . Deze ontwikkelingen kunnen de gebiedsgerichte benadering
aan de onderkant voeden.
Het is een winst als in NW4 nadrukkelijk onderscheid wordt gemaakt naar
strategische en operationele doeleinden. De strategische doelen moeten
hoofdlijnen aangeven, voorwaarden voor het leerproces. Aldus ontstaat
een strategisch leerproces.
Er moet een beleid worden ingezet in de richting van bronmaatregelen .
Door verantwoordelijkheden bij burgers weg te halen wordt een proces
van schaalvergroting geïntroduceerd voor bijvoorbeeld zuiveringsinrichtingen en verbrandingsovens. Hierdoor zullen de Nimby-problemen toenemen.
Verbrandingsovens moeten uitwijken naar de Noordzee. De opschaling
moet worden teruggedraaid en de aandacht moet worden gericht op pre-

ventie.
Bij NW3 zijn functies geïntroduceerd. Op basis van de aanwezige functies
werden eisen gesteld aan het watersysteem. Nu is het van belang om ook
andersom te redeneren: het watersysteem stelt eisen aan de functies. Met
de visienotitie Ruimte voor Water is reeds een belangrijke stap gezet .
Wageningen, 1 februari 1996.
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19 Dr.ir. F.H.M. van de Ven
TU Delft, Faculteit der Civiele Techniek
Visie op duurzaam stedelijk waterbeheer
Duurzame ontwikkeling en milieugebruiksruimte kunnen niet los van elkaar
gezien worden. Het einddoel voor een duurzame ontwikkeling omvat twee
aspecten:
1. het effect van de stad op de omgeving zal zo ver mogelijk moeten worden teruggedrongen; en
2. binnen de stad moet een gezond milieu gehandhaafd worden.
Deze aspecten vormen de randvoorwaarden voor de milieugebruiksruimte.
Bij het begrip 'milieugebruiksruimte' denkt Van de Ven in eerste instantie
aan de kwaliteit van lucht, water en bodem en pas op de tweede plaats
aan het beslag dat op ruimte wordt gelegd. De ruimte in Nederland zal zo
moeten worden ingericht dat een minimale belasting optreedt.
Op de korte termijn zal de uitstoot richting het landelijk gebied moeten
worden aangepakt . Sanering aan de bron speelt daarbij een belangrijke rol.
Op de lange termijn denkt Van de Ven aan de emissie-immissie-benadering. Daarbij draait het om het terugdringen van de effecten van de emissies van diffuse bronnen en puntbronnen. De effecten op de volksgezondheid staan hierin centraal.

Van de Ven brengt in deze context de term 'woonlaag-principe' naar voren: de stad moet in feite zo gebouwd worden dat de 'onderkant' dicht is,
"lekken" kan alleen via het oppervlak of de lucht. Verontreinigingen kunnen zich dan niet in de ondergrond verspreiden. Ten aanzien van de ruimtelijke ordening heeft hij dan ook een voorkeur voor het bouwen op komklei-gronden, waar van nature meer mogelijkheden aanwezig zijn om een
'gesloten systeem' te realiseren. Op de zandgronden zakken verontreinigingen te snel weg. Waar je ook bouwt, aanpak van de bron staat voorop om
de emissie terug te dringen.
Elementen voor een duurzaam watersysteem
Om een duurzaam watersysteem te kunnen realiseren zal begonnen moeten worden met aanpak bij de bron. Materiaalkeuze is in dat kader natuurlijk van groot belang. Echter ook de werkwijze in de industrie speelt daarbij
een rol. Watersystemen zijn gevoeliger geworden voor rampen. Pas na de
ramp bij Sandoz is men in de industrie bluswater-opvang gaan creëren.
Dergelijke nadelige effecten op water zouden van tevoren, dat wil zeggen
voor een calamiteit optreedt, aan de risico-kant al zover mogelijk teruggebracht moeten worden. De inrichting en het beheer van watersystemen
moeten erop gericht zijn dat goed kan worden omgegaan met calamiteiten.
Dat betekent dat robuustere systemen moeten worden gemaakt.
Met name van ontwerpers en beheerders verwacht Van de Ven betrokkenheid. Zij moeten een blijvende aandacht hebben voor de kwaliteit van de
omgeving en de duurzaamheidsgedachte permanent bewaken.
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Knelpunten
De knelpunten in het huidige beheer zijn :
te weinig stimulansen, zowel voor burgers als het gemeentelijk apparaat;
het bestaande planvormingsproces;
gebrek aan kennis bij burgers over het stedelijk watersysteem;
het tekortschieten van bestaande instrumenten op het vlak van de
voorlichting.
Op dit moment bestaan in het stedelijk waterbeheer te weinig stimulansen
die gericht zijn op een duurzame ontwikkeling. Informatieverschaffing kan
naast financiële prikkeling een belangrijke stimulans zijn. In het stedelijk
waterbeheer heb je te maken met meerdere partijen. Vaak zie je dat het
totale belang door de partijen onvoldoende geplaatst wordt boven het
eigenbelang. Kijk bijvoorbeeld naar wat zich afspeelt bij het stedelijk grondwater. Het probleem is dan dat men niet over de (bestuurlijke) grenzen
heen komt.
Een ander knelpunt is de interactie tussen burger en bestuur. Dat is nog
teveel een topdown-benadering. Aan de ene kant zie je dan dat de burger
zich daardoor afkeert van de politiek; aan de andere kant zie je het Nimbyeffect: kom niet aan zijn achtertuin. Het besluitvormingsproces is ook te
weinig inzichtelijk en traag . Inspraak is vastgelegd, maar lijkt weinig effect
te hebben. De inspraakprocedure werkt ook zeker niet efficiënt. Wellicht
biedt interactieve besluitvorming hiervoor een oplossing. In dat geval worden alle partijen, ook de burgers, reeds van aanvang af bij de planvorming
betrokken. Het probleem hierbij is dat de voor interactieve besluitvorming
benodigde instrumenten ontbreken. Het bestaande planvormingsproces
voldoet duidelijk niet, maar het is ook nog niet duidelijk hoe het proces wel
moet lopen.
De bestaande technische hulpmiddelen schieten tekort om voor voorlichting gebruikt te kunnen worden; ze zijn al snel te specialistisch . Onwetendheid van de burger inzake water in de stad is een knelpunt dat te verhelpen is met een goede voorlichting die uit meer zaken moet bestaan dan de
huidige brochures. De burger weet niet hoe het stedelijk watersysteem in
elkaar zit.
De knelpunten die zich in het huidige waterbeheer voordoen, vormen tevens knelpunten die het realiseren van een duurzaam waterbeheer in de
weg staan.
Positieve aspecten en kansen
Een positieve ontwikkeling in het stedelijk waterbeheer is dat de betrokken
partijen tegenwoordig met elkaar praten . Men (h)erkent de plus- en minpunten bij de andere partijen en ziet in dat de ideeën en doelen ten aanzien
van water dichter bij elkaar liggen als men dacht. Dit biedt een kans om te
komen tot een hoger kwaliteitsniveau van het beleid.
Het systeem dat we tegenwoordig hebben voor de inzameling van regenwater en afvalwater is superveilig en -robuust (calamiteiten buiten beschouwing gelaten): veilig als het gaat om water-op-straat situaties en
gezondheidsaspecten, robuust doordat de rioleringssystemen over het
algemeen veel langer meegaan dan waarop gerekend was. Het oude probleem was wel dat men in een aantal gevallen vergeten was geld te reser-
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veren voor onderhoud en vervanging. De rioolheffingen zijn nu op een
dusdanig niveau dat de financiële middelen voor het rioleringsbeleid beschikbaar zijn.
De informatie-technologie biedt kansen voor zowel het verbeteren van de
procesbeheersing als het ondersteunen van overleg (zoals bijvoorbeeld bij
interactieve besluitvorming). De samenleving is de laatste tien, twintig jaar
veel communicatiever geworden. De hiërarchie, het denken in rangen en
standen, is daardoor voor een groot deel verdwenen. De mens raakt dan
ook meer en meer gericht op communicatie en staat open voor informatie.
Dat betekent dat de samenleving behoefte heeft aan een interactieve, op
communicatie gebaseerde, besluitvorming.
De overheid moet zich daarbij minder richten op het voorschrijven en meer
op overleg. Gezocht moet worden naar een betere koppeling tussen beleid,
beheer en monitoring. Met name dit laatste aspect wordt nog vaak verwaarloosd. Een effectieve monitoring staat direct ten dienste van het beleid en beheer.
Pessimistisch en optimistisch scenario
In het meest pessimistisch scenario zal gebeuren wat zich nu afspeelt rond
de vorming van de stadsprovincie: er zal totaal geen communicatie meer
zijn, de burger gaat dwarsliggen, de besluitvorming komt stil te liggen door
een blokkade in het bestuurlijk handelen en er zal geen vooruitgang meer
worden geboekt.
Positief bekeken zal er juist een hoos komen in communicatie, voorlichting
en kennisoverdracht richting de burger. De planvorming zal in een open
discussie kunnen plaatsvinden, waarbij de burger kan meepraten over de
inrichting van het stedelijk water(beheer) en daar ook invloed op kan uitoefenen. Op welke wijze de burger precies aan de planvorming zal meewerken, kan Van de Ven nog niet aangeven.
Van de Ven neigt zelf naar het optimistische scenario. Het blijkt dat mensen vanuit het bewustzijn voor het milieu namelijk bereid zijn om hun gedrag (binnen bepaalde grenzen) aan te passen. Kijk maar naar het succes
van het gescheiden inzamelen van afval. Bij de mensen is dus een zekere
basisbereidheid aanwezig om wat voor het milieu te doen. Indien de burger
op de juiste toon wordt aangesproken, kan dan ook draagvlak gecreëerd
worden voor plannen met betrekking tot het waterbeheer. We moeten
ervoor waken om politie-agentje te spelen, maar de bewoners aanspreken
op hun eigen verantwoordelijkheid.
Actoren
De drie partijen in de besluitvorming zijn: ambtenaren, bestuurders en burgers. Alle drie de partijen moeten reeds vanaf het begin bij de planvorming
betrokken worden. In de huidige planstructuur zie je bij de MER dat de
burger geconsulteerd wordt met de oplossingen reeds in de hand. Zo moet
het dus niet. De burger moet vanaf het prille begin bij de planvorming
betrokken zijn zodat ook de probleemstelling gezamenlijk besproken kan
worden.
Voor Van de Ven is de invulling van het begrip 'burger' breed. Vaak wordt
bij burger gedacht aan de vertegenwoordiging van belangen-groeperingen.
Burgers zijn natuurlijk ook de man c.q. vrouw in de straat. Ook de kinderen
mogen niet worden buitengesloten.
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Instrumenten
Communicatie is in de besluitvorming essentieel; mensen moet de mogelijkheid geboden worden om iets te leren. Onder communicatie horen zaken als voorlichting en instrumenten om een interactieve besluitvorming te
stimuleren.
Financiële instrumenten moeten ingezet worden om win-win situaties te
creëren of om partijen over een drempel te helpen.
Juridische instrumenten dienen de begrenzing van het speelveld aan te
geven -zoals bij de Wvo -en mogen zeer zeker niet het spel bepalen. Met
behulp van juridische instrumenten moeten de randvoorwaarden worden
aangegeven.
Technische instrumenten zijn ook van belang . Onder technische instrumenten verstaat Van de Ven een beslissingsondersteunend instrumentarium
waarmee gevolgen van ingrepen voor iedereen inzichtelijk gemaakt kunnen
worden.
Er zou in het geheel minder op normen en meer op waarden moeten worden gestuurd . De mensen moeten in dat geval op waarden aangesproken
kunnen worden; je moet ze een spiegel kunnen voorhouden.
In het normdenken past het streven naar optimaliteit. Van de Ven ziet
meer in flexibiliteit en robuustheid. Flexibiliteit is gewenst zodat het systeem in de toekomst aanpasbaar is om nieuwe functies te kunnen vervullen. Door robuustheid, overigens niet in de vorm van overdimensionering,
kan voorkomen worden dat het hele systeem bij een kleine verstoring al
niet meer functioneert. Zie, al s voorbeeld hoe het niet hoort, de verveersmodellen van de NS: optimaliseren stond bij de ontwikkeling van de modellen voorop; het gevolg is nu dat de vertraging van één trein zich voortplant over een groot deel van het netwerk en gedurende meerdere uren de
treinenloop ontregelt. Door je te richten op robuustheid kan wellicht minder
op normen en meer op waarden gestuurd worden .
Planstructuren
Van de Ven vindt het moeilijk om aan te geven welke onderdelen in de
huidige planstructuren al dan niet essentieel zijn. Over dit soort zaken
wordt in Nederland nog niet zo lang nagedacht. In het verleden bestond
voor alles een recept. Sloeg de handboeken erop na en je wist hoe het
moest. Dit heeft geresulteerd in een scheefgroei van zaken en verhoudingen. Pas de laatste tijd, nu de zekerheden door onder andere de NWRWonderzoeken wegvallen, wordt over het planproces nagedacht.
Sinds de derde Nota waterhuishouding wordt over integraal waterbeheer
gesproken. Dat heeft het overleg tussen de partijen in het stedelijk waterbeheer belangrijk gestimuleerd. Dat overleg zou een voeding sbodem kun nen worden voor een vernieuwd planproces.
In het stedelijk waterbeheer mist Van de Ven het integrale plan, dat wil
zeggen: een plan opgesteld door kwantiteits- en kwaliteitsbeheerder, gemeente en drinkwaterleidingmaatschappij. Voor de plannen moet een gezamenlijk bestuurlijk draagvlak zijn. Dat betekent dat alle partijen voor het
plan moeten tekenen. Het moet dus niet zo zijn dat slechts één van de
partijen voor het plan tekent en voor de anderen de inspraak overblijft.
Een inhoudelijk minpunt in de huidige plannen is dat alleen de gemiddelde
situatie beschreven wordt en niet gekeken wordt naar eventuele calamiteiten. Door Óok calamiteiten in ogenschouw te nemen weet je hoe in een
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dergelijk geval de schade beperkt kan worden, vaak met eenvoudige maatregelen.
Aanbevelingen
Op het communicatieve vlak is een inhaalslag nodig . Daarbij gaat het om
de omgang tussen de diverse partijen in het waterbeheer, inclusief de
burger. Men moet eraan werken dat niet meer het eigenbelang prevaleert
maar het totaal-belang.
In de werkwijze in de industrie zijn aanpassingen nodig waarbij de kans op
effecten van calamiteiten op het watersysteem teruggebracht wordt.

Een laatste aanbeveling is om eens een tijdje met minder regels de kar op
het spoor proberen te houden. Eigenlijk zou je bijna moeten weigeren om
zaken in regeltjes vast te leggen . Met name bestuurlijk kan dit moeilijk
vallen. Door minder zaken in regels en normen vast te leggen moet je mensen op hun integriteit aanspreken. Dat lijkt Van de Ven een boeiende en
tegelijk effectieve wijze van besturen.
Delft, 15 februari 1996.
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Visie op duurzaam stedelijk waterbeheer
Problemen met de waterkwaliteit kunnen deels voorkomen worden door
minder open water aan te leggen in de stad. Om dat te bereiken moet zo
weinig mogelijk verhard oppervlak worden aangesloten op het rioleringssysteem. In het oosten en zuiden van het land kan het regenwater in veel
gevallen geïnfiltreerd worden. Ook in het westen van het land kan een deel
van het regenwater geïnfiltreerd worden. De ontwerpen zullen daar misschien wel op aangepast moeten worden . Een voor de hand liggende mogelijkheid is het infiltreren in wegcunetten (onderzoek naar de consequenties voor de weg zelf is gewenst) .
In nieuwe ontwerpen zou per geval bekeken moeten worden welke normen
voor ontwatering en afwatering moeten worden gehanteerd. Voor verschillende oppervlakken (bijvoorbeeld woonstraten of tuinen) is het heel acceptabel dat die met een hogere frequentie dan nu wordt geaccepteerd, tijdelijk onder water staan.
Heel veel oppervlak in een stad komt in aanmerking om afgekoppeld te
worden . Het blijkt echter maatwerk om te bepalen welke oppervlakken
afgekoppeld kunnen worden en op welke wijze het regenwater moet worden behandeld. Het is bekend dat afstromend regenwater in bepaalde mate
verontreinigingen, zoals zware metalen en PAK, bevat. Hoe ernstig zijn
deze verontreinigingen wanneer dit water wordt geïnfiltreerd of geloosd op
oppervlaktewater ? Bedacht moet worden dat dergelijke verontreinigingen
ook in de zuiveringsinrichting slechts voor een deel verwijderd worden,
omdat de zuiveringsinrichtingen er niet op ontworpen zijn.
Er moet gestreefd worden naar een zo goed mogelijke waterkwaliteit, voor
een natuurlijke beek zou dat bijvoorbeeld zwemwater kunnen zijn. Verbeteren van een rioolwaterzuivering bovenstrooms in een gebied verdient de
voorkeur boven een zuivering die loost op één van de grote rivieren of op
de Noordzee. De effluentkwaliteit van met name de RWZI bovenstrooms in
het gebied moet aan hoge ei sen gaan voldoen.
Elementen voor een duurzaam watersysteem
Het is belangrijk dat er zoveel mogelijk maatregelen aan de bron worden
genomen om verontreiniging van regenwater te voorkomen en om onnodig
gebruik van drinkwater te beperken. Zo zouden zinken dakgoten niet meer
moeten worden toegepast en zouden alle toiletpotten die een te groot
spoelreservoir hebben, (met subsidie) moeten worden vervangen door potten met kleinere reservoirs met twee spoelknoppen of spoelonderbreking.
Zo zijn er nog meer eenvoudige maatregelen te bedenken die een bijdrage
leveren aan duurzame watersystemen.
Knelpunten om te komen tot een duurzaam watersysteem
Een groot knelpunt is het feit dat er te weinig kennis is van de kwaliteit
van het watersysteem. In concrete situaties is de kwaliteit van het water
en de waterbodem vaak onvoldoende bekend; in het algemeen is echter te
weinig bekend over de effecten van maatregelen op de waterkwaliteit. Op
die manier is het moeilijk om dfe maatregel te kiezen die leidt tot de meeste
duurzame situatie.
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Planologische keuzes worden thans niet of nauwelijks door hydrologische
omstandigheden bepaald of beïnvloed. Nieuwe bouwlocaties zijn in veel
gevallen minder geschikt om bebouwd te worden. Op deze locaties is het
moeilijk om duurzame watersystemen te ontwikkelen (infiltreren gaat veel
moeilijker). Het zogenoemde 'waterspoor' in de planologie, waarbij water
als sturend element in de planologie wordt beschouwd, zou veel meer
moeten worden gevolgd. Bouwen op droge stukken zou de voorkeur moeten krijgen boven bouwen op natte delen. Hiervoor zouden eventueel gebieden die als natuurgebieden zijn aangewezen (bijvoorbeeld minder waardevolle delen van de Veluwe) in gebruik moeten worden genomen ten
gunste van het instandhouden van natte gebieden.
Het feit dat beleid met betrekking tot water op drie departementen (V&W,
VROM en LNV) wordt geformuleerd, werkt belemmerend. Met één klein,
maar krachtig, centraal apparaat op rijksniveau (à la RIZA) kan veel krachtdadiger worden gewerkt. Dit apparaat zou de richting aan moeten geven,
prioriteiten moeten stellen en de noodzakelijke onderzoeken moeten initieren en het beschikbare geld moeten beheren. Een instantie die één niveau
lager staat, dus op provinciaal niveau, zou belast moeten worden met de
uitvoering van het beleid. Er zou een directe lijn moeten zijn van centraal
apparaat naar 'provinciaal' apparaat.
Kansen om te komen tot een duurzaam watersysteem
Wiggers voorziet dat het met het waterbeheer de goede kant op gaat. Er
zijn veel mensen die goede initiatieven ontplooien en veel goede mensen
die goede plannen tot uitvoering kunnen brengen. Die mensen samen kunnen voldoende druk opbouwen om indien nodig het beleid in de goede
richting te duwen. Daarnaast zijn de grootste problemen in het waterbeheer reeds opgelost.
Actoren
Op de lange termijn moeten het centrale apparaat en het 'provinciale' apparaat het waterbeheer in de stad gaan vormgeven. In de huidige organisatiestructuur moeten gemeenten, waterschappen en zuiveringsschappen
gezamenlijk het watersysteem vormgeven. In beide gevallen zullen bewoners, milieugroeperingen en nutsbedrijven in een vroeg stadium betrokken
moeten worden bij de uitwerking van plannen. Het moment waarop deze
actoren erbij betrokken moeten worden, is afhankelijk van de omstandigheden. Op ambtelijk niveau moeten alle relevante disciplines (planologen,
stedebouwkundige, civiel technici, milieukundigen, ecologen enz.) vroegtijdig bij het ontwerpproces worden betrokken.
Instrumenten
Een belangrijk instrument om te komen tot duurzame watersystemen is
kennis hebben van het watersysteem. Er moet dus gemeten worden om de.
uitgangssituatie goed in beeld te hebben. Daarnaast moeten de effecten
van maatregelen nader worden onderzocht (bijvoorbeeld het effect van
lozing van effluent van een betere kwaliteit op het ontvangende oppervlaktewater). Wanneer voldoende over het systeem bekend is, kan maatwerk
worden geleverd.
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Er is in het waterbeheer maar één wet die goed werkt c.q . gewerkt heeft,
dat is de Wvo. Via deze wet zijn, onder andere dankzij de diverse uitvoeringscommissies (CUWVO). goede resultaten bereikt. Andere wetten (bijvoorbeeld Wet milieubeheer of Interimwet bodemsanering) blijken veel
minder goed te werken. Uitgezonderd de Wvo blijkt het dus moeilijk om via
regelgeving de gewenste situatie te bereiken.
Om duurzaam waterbeheer verder vorm te geven is geld nodig. Via het
centrale apparaat moet geld beschikbaar worden gesteld om de doelen te
verwezenlijken. Bij het geven van geld aan gemeenten kunnen eisen worden gesteld aan die gemeenten. Bij particulieren kunnen maatregelen die
erop gericht zijn om de waterhuishouding meer duurzaam te maken (bijvoorbeeld vervangen van te grote spoelreservoirs van toiletten), eveneens
met geld gestimuleerd worden.
Er moet meer aandacht komen voor communicatie. Dit geldt zowel voor
wat betreft uitwisseling van ideeën en kennis, als voor het voorlichten van
alle betrokkenen. Gemeenten, waterschappen en RIZA hebben hierin een
taak. Zowel lager als middelbaar onderwijs zou hier aandacht aan moeten
besteden . In het kader van de basisvorming in het middelbaar onderwijs
zou kennis over watersystemen en het omgaan met water in de woonomgeving aan de orde moeten komen.
Normen
Waterkwaliteitsdoelstellingen moeten heel hoog worden gesteld. Voor een
natuurlijke beek moet een waterkwaliteit worden nagestreefd die de kwali teit in een onbeïnvloede situatie benadert. Normen als grenswaarden of
AMvB's voor stikstof of fosfaat werken in bepaalde gevallen contraproduktief. Normen zijn in veel gevallen algemeen of globaal. Op normen gebaseerde maatregelen kunnen ertoe leiden dat de norm gehaald wordt terwijl
ze het doel voorbijschieten. Een voorbeeld is het opheffen van een kleine
RWZI (met vrijwel alleen huishoudelijk afvalwater) die bovenstrooms in een
stroomgebied van het beheersgebied ligt en een redelijke effluentkwaliteit
levert. Om financiële redenen wordt het influent verpompt naar een grote
RWZI die loost op groot water (bijvoorbeeld IJsselmeer of de Noordzee).
Deze grote RWZI moet gaan voldoen aan aangescherpte lozingseisen en
wordt daarop aangepast. Het effect is dat op het grote water effluent
wordt geloosd van iets betere kwaliteit. Voor het totale beheersgebied
wordt voor de kwaliteit van het effluent voldaan aan de normen (onder
andere AMvB's N en P). De beek waarop de kleine RWZI loosde, krijgt
echter minder water, wat in bepaalde gevallen kan leiden tot verdroging.
Met het geld dat besteed is aan de verbetering van de grote RWZI, zou de
kleine RWZI zodanig verbeterd kunnen worden dat de kwaliteit van het
effluent veel beter is dan de kwaliteit van de grote RWZI. Op het stroomgebied zou dit een positief effect hebben.

Huishoudelijk afvalwater is over het algemeen van een andere samenstelling dan industrieel afvalwater. De rioolwaterzuiveringsinstallaties zijn niet
ingericht om de mix van deze twee stromen op een adequate manier te
verwerken. Het is daarom nodig dat de waterstromen gescheiden worden
en in aparte zuiveringen worden behandeld.
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Planstructuren
Een probleem bij de planvorming van stedelijke uitbreidingen is de opeenvolging van plannen en procedures in de tijd . Met name de overgang van
structuurplannen naar bestemmingsplannen en de noodzakelijke vergunningverlening door verschillende instanties blijkt in de praktijk niet te werken. Dit verdient aandacht.
Aanbevelingen NW4
Duurzaam waterbeheer is maatwerk. De regelgeving dient zodanig te zijn
dat plannenmakers per situatie de beste oplossingen kunnen kiezen en niet
worden belemmerd door normen of regels.
Er is nog veel onderzoek nodig om de effecten van ingrepen goed te kunnen bepalen. Er moet nog veel onderzoek worden verricht. Voor dit soort
onderzoek is meer geld nodig dan thans beschikbaar is.
De organisatie van het waterbeheer moet worden veranderd. Het beleid
met betrekking tot water moet binnen één departement worden bepaald .
Hiervoor moet een krachtig centraal apparaat op rijksniveau worden gevormd. Eén niveau lager, op provinciaal niveau, moeten meer uitvoeringsgerichte apparaten worden gevormd.
Er dient veel meer aandacht besteed te worden aan voorlichting met betrekking tot waterbeheer. Binnen het basis en middelbaar onderwijs zou
hier aandacht aan moeten worden besteed, maar daarnaast heb~en gemeenten, waterschappen en RIZA een taak .
Delft, 23 januari 1996.
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21 Ir. l. de Wit
Teammanager 'schone stad' Stichting Natuur en Milieu, i.s.m. 8 van Geleuken, medewerker team 'schone stad' werkveld Milieukwaliteit van de
stad.
Duurzaam waterbeheer
In eerste instantie moeten gesloten kringlopen in het stedelijk gebied worden nagestreefd . Het overtollige water moet worden geloosd op rivieren of
kanalen na zuivering. De zuivering moet zodanig zijn dat het geloosde
water het ontvangende water niet verontreinigt.
Regenwater dat op verhard gebied valt, moet zoveel mogelijk worden gebruikt in de woning. Het is de vraag of er op het niveau van woningen in
een stedelijke omgeving gestreefd moet worden naar behandeling van grijs
of zwart water. Voor afgelegen woningen is dit wel een gewenste oplossing.
Het gebruik van drinkwater moet worden teruggedrongen. Dit is voor een
deel goed mogelijk met behulp van technische maatregelen (water besparende artikelen: juiste inhoud van reservoir van toilet (niet te groot), douchekoppen, stroombegrenzers, wasmachines, toiletspoeling door middel
van actief open houden kraan).
Het water in de stad zou beter ingericht moeten worden ten behoeve van
recreatie, bijvoorbeeld kanoën, schaatsen, zwemmen. Dit remt mogelijk het
transport van en naar recreatiegelegenheden. Dit betekent vooral dat er
minder barrières in het stedelijk watersysteem moeten worden aangelegd.
Knelpunten
De bewustwording en voorlichting met betrekking tot water loopt achter
bij bijvoorbeeld energie en afvalverwerking. Educatie is door de vakmensen
zwaar onderbelicht geweest. De voorlichting moet dus verbeterd worden .
In het omgaan met water moeten feedback-effecten merkbaar zijn. Fout
gedrag moet op een of andere manier merkbaar zijn (bijvoorbeeld financieel). Goed gedrag zou beloond moeten worden.
Aan de burger wordt op dit moment op veel terreinen aanpassing van
gedrag gevraagd: energie, afvalbehandeling. Alles wordt op elkaar gestapeld. Het is de vraag of de burger niet overvraagd wordt. Het is misschien
nodig om prioriteit te stellen. Water staat niet hoog op de politieke agenda.
Energie, afval en bodemsanering scoren hoger.
Duurzaamheid is een complex geheel waarin water een onderdeel vormt.
Andere delen zijn energie, uitputting van grondstoffen en schadelijkheid
van stoffen. De interactie tussen de verschillende delen is niet altijd eenvoudig aan te geven. Door deze complexiteit is het niet eenvoudig om aan
te geven wat een echt duurzaam watersysteem is.
Het technisch concept voor een duurzaam watersysteem is nog niet voldoende robuust om op grote schaal te worden toegepast. Er zal nog veel
moeten worden geëxperimenteerd en ontwikkeld.
De burgers worden te weinig betrokken bij de ontwikkeling van hun woonomgeving. Wanneer toekomstige bewoners meer betrokken worden, zal
ook hun gedrag meer gericht zijn op het goed laten functioneren van verschillende systemen in hun omgeving. Ze weten dan immers waarom deze
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systemen er zijn en hoe ze functioneren. Uit allerlei onderzoek blijkt dat bij
projecten die tot stand gekomen zijn via participatie het milieugedrag ook
beter is. Er bestaan goede "modellen" waarmee toekomstige bewoners
tijdens de planontwikkeling kunnen worden betrokken.
Bij het ontwikkelen van plannen blijkt het vaak niet mogelijk om kostenbesparingen op het ene terrein te kunnen besteden aan extra kosten op een
ander terrein. Dergelijke "schotten in de financiering" vormen vaak een
probleem en zouden verwijderd moeten worden.
Actoren
Alle mogelijk denkbare actoren moeten worden betrokken bij de planontwikkeling. Daarbij is de diffuusheid aan actoren een probleem. Bij de meeste plannen heeft geen van de actoren er echt belang bij dat goede/duurzame plannen worden ontwikkeld . De plannen met een duurzaam karakter
die wel succesvol zijn gelopen/lopen, zijn succesvol door de inbreng van
de toekomstige of huidige bewoners. Voor alle plannen zou het goed zijn
om één partij in het planteam op te nemen die staat voor een duurzaam
systeem.
Instrumenten
Instrumenten inzetten heeft alleen zin als het beleid duidelijk is geformuleerd. Als er halfslachtig beleid wordt geformuleerd, zullen doelstellingen
niet bereikt worden.
Een belangrijk instrument is onderzoek. In eerste instantie zal nagegaan
moeten worden waar knelpunten aanwezig zijn. Vervolgens moet onderzocht worden op welke wijze deze knelpunten kunnen worden opgelost.
Het lijkt erop dat op dit moment te veel binnen de bestaande mogelijkheden wordt gedacht. Op een aantal terreinen is technologische vernieuwing
wenselijk . Hierbij moet bijvoorbeeld gedacht worden aan materialenonderzoek (denk aan betaalbare vervangingsmiddelen voor zink en lood in de
woningbouw).
Subsidies zijn zinvol in de voorhoede om experimenten op te zetten; in het
generieke beleid moeten ze niet worden ingezet.
Er moet een duidelijk onderscheid gemaakt worden naar streefnormen en
minimumnormen. De minimumnormen moeten haalbaar zijn. Deze moeten
eventueel met regels worden afgedwongen. Deze minimumnormen zouden
alleen moeten dienen om een minimum in stand te houden en voor de
"achterhoede" de grens aan te geven. De "voorhoede" moet op andere
wijze gestimuleerd worden om activiteiten te starten om uiteindelijk de
streefnormen te halen.

De Rijksoverheid zal al datgene moeten regelen wat technisch en tegen
lage kosten verwezenlijkt kan worden en waarover geen discussie bestaat
dat het een positieve bijdrage levert (bijvoorbeeld allerlei waterbesparende
dingen).
Als het beleid eenmaal is geformuleerd moet gezocht worden naar effectieve manieren om druk te zetten op de realisering van de doelstellingen . Het
totale pakket aan maatregelen zal een mix zijn die per deelaspect verschil lend zal zijn.
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Planproces
Het planproces zit goed in elkaar, wellicht is het te perfect en is heel veel
voorgebakken. Zo bleek het bij het Groene Dak heel moeilijk om de parkeernorm te wijzigen van 1,2 naar 0,5. De uiteindelijke plannen hebben
daardoor weinig eigen identiteit. Er zouden proefprojecten gestart moeten
worden waarin de planvorming aan minder regels gebonden is. In het planteam zouden naast de traditionele planners ook de toekomstige bewoners
en vertegenwoordigers van een belangengroep voor duurzame ontwikkeling zitting moeten hebben.

13 februari 1996.
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22 Ing. N. Zuurdeeg
IKC Natuurbeheer, afdeling Landschap, sector stad/land.
Visie op duurzaam stedelijk waterbeheer
Om een watersysteem te realiseren dat duurzaam is, moeten steeds drie
vragen gestelde worden:
1 . Wat voor water is er?
Het oorspronkelijk watersysteem van voor de verstedelijking moet voldoende bekend zijn om een goed werkend duurzaam watersysteem te
maken. Hierbij moet gelet worden op de oorspronkelijke inrichting van
het gebied, en dan niet alleen kwantiteits- en kwaliteitsaspecten meenemen maar ook bekijken waar precies in het verleden (voor 1926)
voorzieningen zijn aangebracht om het water te beheersen. Hiervoor
zijn gebiedskennis en voldoende meetgegevens over het verloop van
waterstanden, afvoeren en waterkwaliteit nodig.
2. Hoeveel water is er?
Door de wijziging van een gebied van landelijk naar stedelijk mogen in
de stad en in de omgeving geen wijzigingen optreden in de hydrologische situatie ten opzichte van de oorspronkelijke situatie. Veel stedelijke gebieden hebben een verdrogend effect op de omgeving; dit moet
voorkomen worden. Dat betekent dat er op jaarbasis (grondwater)neutraal moet worden gebouwd. Regenwater moet zoveel mogelijk worden
geïnfiltreerd in de bodem. Hierdoor behoudt de bodem het vertragende
effect op de afstroming. Regenwater en kwelwater hebben een verschillende kwaliteit en moeten om die reden niet direct gemengd worden. Het regenwater moet door infiltratie zodanig van kwaliteit kunnen
veranderen dat het meer op grondwater gaat lijken. Omdat de infiltratiecapaciteit van de bodem beperkt is, zal het regenwater in eerste instantie gebufferd moeten worden. Bij buffering wordt altijd gedacht aan het
graven van bassins, maar de aangewezen plaats voor buffering is op
het maaiveld (zonodig in een bassin met het maaiveld als bodem en
voorzien van kaden). Zo volgt het regenwater de meest natuurlijke en
langste weg, zodat het regenwater ook de kans heeft om van kwaliteit
te veranderen. Waar geen mogelijkheden zijn om water te bufferen aan
het maaiveld, kunnen in het voorjaar en de zomer de regenwaterpieken
gebufferd worden in wegcunetten vanwaar het kan infiltreren . De wegcunetten moeten dan nog wel hun tunetie als wegfundering kunnen
blijven vervullen.
Drainage voert regenwater versneld af en moet dus zo min mogelijk
toegepast worden. Waar toch extra ontwateringsmiddelen nodig zijn, is
een samengestelde drainage met vlotterpomp acceptabel, omdat hiermee de waterstand nog redelijk kan worden beïnvloed door de pomp uit
te zetten.
De gewenste wijze van bouwrijp maken en de inrichting van een gebied
zijn onder andere afhankelijk van de bodemsoort. In veengebieden is
het meestal nodig om op te hogen met zand. In veel gevallen wordt de
zetting van de bodem versneld door verticale drainage toe te passen.
Dit leidt er in de eerste fase toe dat diep grondwater ('fossiel' grondwater van goede kwaliteit) naar boven wordt geperst en afgevoerd. Het
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veen wordt samengeperst en vervangen door zand. Stel dat het grondwaterpeil wordt behouden, dan is men door het verschillende poriënvolume toch 70% van de berging van het grondwater kwijt. Het voordeel
van afdekking van het veen is dat het onder water wordt gedrukt en
niet verder oxydeert en dus niet verder zakt. Mogelijkheden in een
veengebied om dergelijke bezwaren te voorkomen zijn: water opzetten
en bouwen op palen of drijvende woningen bouwen. Het bouwen op
eilanden (zoals in Yburg wordt voorgesteld) wordt als een compromis
gezien ten opzichte van het droogmakerij/polder-model. Het is natuurlijk
jammer dat de tijd nog niet rijp is voor de drijvende stad of een stad op
palen (steiger-stad) .
In zandgebieden werden in het verleden niet veel, en zeker geen diepe
watergangen aangelegd, want in de zomer waren er al gauw watertekorten. Door de droger geworden situatie kan in een dergelijk gebied
regenwater over het algemeen goed worden geïnfiltreerd. In zandgebieden moeten dus niet meer watergangen worden aangelegd dan nodig is voor de ontwatering, zodat de opbollende grondwaterspiegel
mogelijk blijft.
Aan de voet van de Veluwe liet men van oudsher het water door middel van het opleiden van watergangen naar plaatsen stromen waar het
kon worden geconserveerd op maaiveldniveau. Met deze methode kan
worden bereikt dat uittredend water geen overlast veroorzaakt voor het
stedelijk gebied maar ook niet als onbruikbaar water wordt afgevoerd.
Dergelijke vormen van waterconservering zouden bij inrichtingsplannen
moeten worden overwogen.
In kleigebieden heeft men het natuurlijk waterregiem van 's winters te
nat en zomers te droog, omgekeerd. In verband met de eigenschappen
van klei is dit noodzakelijk om in de zomer voldoende hoge waterstanden te handhaven om uitdrogen en scheuren te voorkomen. Om deze
reden is het niet praktisch om in kleigebieden een natuurlijk waterstandsverloop na te streven, maar gebiedseigen water bufferen boven
maaiveld kan interessant zijn.
3. Kan het water zichzelf schoon houden?
Een gezond watersysteem is in staat om zichzelf schoon te houden .
Een voorwaarde voor een gezond watersysteem is voldoende ontwikkelingsmogelijkheden voor waterorganismen. Hiervoor is het essentieel
dat in iedere waterpartij een percentage van de oever 'zacht' wordt
uitgevoerd.
Omdat de verdamping van een stedelijk gebied geringer is dan van een
onverhard gebied, kan een stedelijk gebied schoon water over houden
dat in te zetten is voor het waterbeheer van de stedelijke omgeving.
Water moet zoveel mogelijk worden gebufferd binnen een gebied. Door
de wegzijging moet er echter nog verder gegaan worden om de verdroging te bestrijden. Wanneer de waterstand in een hoger gebied zakt,
moet door opmaling de waterstand weer worden verhoogd. Op het
moment dat de stuwen niet meer lopen en de wegzijging als kwel in het
benedenstroomse pand verschijnt, kan men dit goede water in het gebied houden door kleinschalig over de stuw terug op te malen. De installatie voor het opmalen moet dan wel worden aangedreven door
middel van duurzame energie.
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Knelpunten om te komen tot een duurzaam watersysteem
Een probleem bij het realiseren van duurzame watersystemen is het op één
lijn krijgen van verschillende disciplines. Er ontstaan nog veel misverstanden omdat niet voldoende wordt begrepen wat er moet gebeuren om goed
duurzame watersystemen te ontwikkelen; wel begint duidelijk te worden
dat regenwater moet worden vastgehouden om overstortingen met vuil
water te voorkomen.
Het aanleggen van rioolstelsels wordt op termijn onbetaalbaar. Een andere
wijze van omgaan met regenwater wordt dan ook op financiële gronden
noodzakelijk.
Rioolwaterzuiveringsinstallaties staan over het algemeen benedenstrooms
in een stroomgebied en dragen daardoor bij aan de verdroging. RWZI's
zouden het effluent van voldoende kwaliteit als het toch in de buis zit ook
via retourleidingen moeten kunnen terugvoeren naar het brongebied.
Een aantal grote civiel-technische werken, onder andere het AmsterdamRijnkanaal en het Maas-Waalkanaal, vormt door de drainerende werking
een groot probleem bij het realiseren van een duurzaam watersysteem. Dit
had men niet tijdig voorzien. Dergelijke ingrepen op de waterhuishouding
mogen niet meer op deze manier worden doorgevoerd. Veel stedelijke
waterstelsels worden ook zo diep uitgevoerd (in verband met zandbehoeftel. Ingrepen met vergelijkbare consequenties, zoals verdiepte ligging van
de Betuwelijn of de HSL, moeten daarom op waterhuishoudkundige redenen worden afgewezen. Deze infrastructurele werken moeten ook waterneutraal worden aangelegd.
Kansen om te komen tot een duurzaam watersysteem
Er is op dit moment een groot draagvlak om goed om te gaan met water.
Laten we dat structureel blijven voeden en water als uitgangspunt voor
stedelijke planning houden.
Pessimistisch scenario
Volgens het pessimistisch scenario zal men nog steeds traditioneel denken.
Men weet dat wat nat is droog gemaakt kan worden of omgekeerd. Daarbij wordt zekerheid op zekerheid gestapeld. Hierdoor raken we steeds
verder verwijderd van de natuurlijke hydrologische situatie.
Optimistisch scenario
Het feit dat de zeespiegel stijgt, is een geluk voor de waterhuishouding.
Het zoute grondwater zorgt hierdoor voor een tegendruk die een al te
grote wegzijging voorkomt. En omdat we ook veel zoet water nodig hebben om niet te verzilten, zullen we wel uitkijken om onzorgvuldig met zoet
water om te gaan.
Actoren
Het realiseren van een duurzaam watersysteem is een proces waarbij alle
disciplines op een gelijkwaardige wijze betrokken moeten zijn. In het planproces moeten planning, inrichting en beheer in nauwe samenhang worden
uitgewerkt. Daarbij moeten naast technici en planologen ook cultuurhistorici worden betrokken. Deze laatsten kunnen aangeven hoe men van oudsher met het water in een bepaald gebied is omgegaan. Uit die ervaringen
kunnen en moeten we lering trekken om het goed te doen.
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Instrumenten
Belangrijke instrumenten om te komen tot duurzame watersystemen zijn:
voorlichting, en het blijven herhalen hiervan;
meetnetten (zowel met betrekking tot de waterkwaliteit als de waterkwantiteit van een gebied);
geld om meer onderzoek te verrichten (om de noodzakelijke gegevens
te verkrijgen en om de effecten van ingrepen te kunnen bepalen en
daarvan te leren per situatie);
geld voor onderwijs dat gericht is op het bereiken van duurzaam waterbeheer;
financiële stimulansen om verdrogingsbestrijdende maatregelen te treffen; een voorbeeld om daar structureel geld voor te krijgen zou de peiltax kunnen zijn; dat is een systeem waarbij diegenen die de natuurlijke
grondwaterpeilen ( 1950) hebben verlaagd en die daarvan profijt hebben, een peiltax moeten betalen; ook het omgekeerde moet mogelijk
zijn: dat zij die het grondwaterpeil opzetten, beloond worden; boeren
kunnen in de winter water sparen (braakleggingsregeling) en beheerders
van natuurterreinen kunnen voordeel hebben;
de waterbeheerder zou meer sturend kunnen optreden; hij heeft immers
het overzicht over alles wat met waterbeheer te maken heeft.
Planstructuren
In de planprocedure zou een verplichte watersysteemanalyse moeten worden opgenomen, want het watersysteem is thans niet hard sturend in de
planologie. In toekomstige plannen moeten vooral ook harde garant ies
worden gegeven dat bouwlocaties niet verdrogend werken op de specifieke watersoorten van een gebied gebaseerd op de minerale samenstelling
van dat water. Dus niet eerst het natuurlijk grondwaterpeil verlagen om
daarvoor in de plaats regenwater te infiltreren. Het is dus niet of .. . of ... ,
maar en ... en .. . !
Aanbevelingen NW4
Om verdere verdroging te voorkomen of terug te dringen moet (grond)waterneutraal worden gebouwd .
Naast chemische kwaliteit moet ook de biologische kwaliteit worden beschouwd om de totale kwaliteit van een bepaald water te typeren.

31 januari 1996.
Deventer, 25 april 1996
RAP\960040.wp1 \m
Projectnummer 70099.25
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Bijlage 1
Startlijst woningbouwprojecten
Projectnaam

Gemeente(n)

Am stelland

Zaandam

Ban ne-Oost

Amsterdam

Buitenstad

Dordrecht

Doesburg

Ede

Dorresteinweg

Soest

Drielanden

Groningen

Driel-Oost

Arnhem

Ecodus

Delft

Ecolonia

Alphen a/d Rijn

Eschmarke

Enschede

Groene Dak

Utrecht

GWL-terrein

Amsterdam

Haagse Beemden

Breda

IJ burg

Amsterdam

Kattenbroek

Amersfoort

Leidsche Rijn

Utrecht

Molenveld

Roermond

MorraPark

Drachten

Nieuwland

Amersfoort

Oudelandshoek

Dordrecht

Rijkerswoerd

Arnhem

Ruwenbos

Enschede

Spaland-West

Schiedam

Stadshagen

Zwolle

Velserbroek

Velsen

Waalsprong

Nijmegen

Wateringseveld

Den Haag

Westerpark

Breda

Ypenburg

Nootdorp, Pijnacker en Rijswijk

Zenderpark

IJsselstein
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Bijlage 2
Duurzame ontwikkeling volgens deelnemers Socama-workshop
In de periode van 22-25 september 1995 is te Deventer een workshop
georganiseerd voor SoCoMa (Source Control Management) . SoCoMa is
een werkgroep die bestaat uit onderzoekers uit diverse landen. De werkgroep houdt zich bezig met het verzamelen en verspreiden van kennis en
ervaringen op het gebied van bronbeheersing. Hieronder wordt verstaan:
regenwaterbenutting, lokale behandeling van regenwater, infiltreren, grijswaterbenutting, etc. De werkgroep ressorteert onder de IAWQ/IAHR 'Joint
Committee of Urban Storm Drainage' . Aan de deelnemers van de workshop namen onderzoekers deel uit de landen Engeland, Duitsland, Zwitserland, Frankrijk, Verenigde Staten, Japan en Nederland.
Ten behoeve van voorliggend project is aan de deelnemers gevraagd wat
zij verstaan onder duurzame ontwikkeling in het waterbeheer. Hieronder is
een selectie van de antwoorden gegeven. Opvallend daarbij is dat de aandacht vooral gericht is op het herstel van de natuurlijke waterkringloop en
in het geheel niet op het type rioolstelsel. Daarbij speelt waarschijnlijk een
rol dat het verbeterd gescheiden rioolstelsel alleen in Nederland bekend is.
Voorbeelden:
het bereiken van de natuurlijke situatie voor watersystemen;
een ontwikkeling die een toename in de efficiëntie van de technieken
toelaat zonder de kosten al te veel te verhogen;
geen menging van verontreinigingen van verschillende bronnen, de
waterbronnen niet uitputten, decentraliseren van water /afvalwater systemen, behandeling verontreinigingen zo dicht mogelijk bij de bron;
alleen technieken toepassen die de bodem, het oppervlaktewater en
grondwater niet verontreinigen en waarvan bekend is dat deze op de
lange termijn geen negatieve effecten veroorzaken;
het bereiken van de natuurlijke waterkringloop en het sluiten van de
kringloop van nutriënten;
het water functioneert, met name ecologisch, zonder kunstmatige aanpassingen als een duurzaam systeem;
in bestaand stedelijk gebied de afvoer naar open water en naar de zuivering beperken, in nieuwbouwgebied teven s alternatieve technieken
als benutting van regenwater gebruiken om de waterkringloop in balans
te brengen;
het op lange termijn, generaties lang, leefbaar houden van de wereld,
waarin het water, bron van het bestaan, de belangrijkste plaats inneemt;
het verminderen van de verontreiniging van het milieu door het energieen waterverbruik en het transport van water te verminderen, en het
creëren (of het trachten niet te vernietigen) van omstandigheden waarin
de natuur zich op zoveel mogelijk verschillende manieren kan ontwikkelen;
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het verzekeren van de waterkringloop op de aarde waarbij de kunstmatige waterkringloop verbeterd wordt en de natuurlijke functie hersteld
wordt door infiltratie en berging van regenwater;
het beschermen en intact houden van de natuurlijke hulpbronnen voor
de komende generaties; inzake waterbeheer betekent dit dat niet meer
water gebruikt moet worden dan op natuurlijke wij ze lokaal geleverd
kan worden en dat zoveel mogelijk een natuurlijke waterkringloop bereikt moet worden en de kwaliteit gewaarborgd moet worden; het energieverbruik, in het waterbeheer met name voor het verwarmen van
water, moet geminimaliseerd worden.
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