Momenteel wordtgewerktaan toepassing
vaneenMBR. Hetbezoekwerd afgesloten
metdebezichtiging vande labfaciliteiten
onder leidingvandeheer Doyen.
Rwzi T o r r e e l e
Voorwoensdagmorgen stondeenbezoek
aanderwziTorreeleophet programma.
Dezezuivering issindseenjaar voorzienvan
eennageschakeldeefïluentfiltratie met
membranen.Naeenmicrofiltratie wordt het
effluent gezuivetd met omgekeerdeosmose.
Vervolgenswordt het watergeïnfiltreerd in
deduinen en verdergezuiverd tot drinkwater.Eenbijzonderheid isdat het effluent
vandeomgekeerdeosmosewordtopgemengd met tien procent mictofiltraat. Om
problemen met pathogenen ennagroei te
voorkomen wordtdit mengsel metUV
gedesinfecteerd.
GastheerEmmanuel vanHouttevertrouwdehetgezelschaptoedatzicheenaantalonvoorziene kostenposten aangediend
heeft.Zomoet betaald wordenvoorde
lozingvanhetconcentraat endeonttrekkingvangrondwater. Hierdoor isde
bedrijfsvoering vandezemanier vanzuiverenbehoorlijk duurder gewordendan aanvankelijkgeraamd was.Daaromzalinde
toekomstgetracht worden omineigen
beheerhetconcentraat tebehandelen.

TNAV
Destudiereis werdafgesloten met een
bezoekaanhetonlangsopgericht ThematischNetwerk AfvalwaterzuiveringtechnologieinVlaanderen (TNAV). Indit netwerk
heefteenelftal bedrijven zittingdiewerkzaamzijn ophetgebiedvanmet name
mdustriëlewaterzuivering.Devoorzitter
y
an hetTNAV,LucGeuens,iswerkzaam bij
°-eTechnischeHogeschool inAntwerpen.
HetTNAVrichtzichophetuitwisselenvan
kennis,hetvoorbereiden en indienen van
onderzoeksprojecten. HetTNAVzaleenvia
mternet toegankelijk databestand aanleggen,workshopsorganiseren eneennieuwsbriefuitgeven.Nadeinleidende presentaties
Werdendelabfaciliteiten vandeHogeschool
ontwerpen bezocht.
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Regenwatersystemenin
eenstad:duurzaamen
visueelaantrekkelijk
'Godcreatedtheworld,buttheDutchmadeHolland'.Eenaloud^eze^demaarnoasteedsvan
toepassing.Nogsteedszijnwebezig hetwateringoedebanenteleiden.Eenvandeproblemen,waarvandeoplossingenno^inontwikkelingzijn,ishetinpassenvaneenduurzaamre^enwatersysteemin
destedelijkeomgeving.InNederlandzijninmiddelsenkelevoorbeeldentezien,dieopinternationaal
niveauredelijkvooruitstrevendzijn.Tweestudentenvande/aculteitBouwkundevandeTU Delft
.gingenoponderzoekuitinZweden.Dat landwerktbijvoorbeeld ookalhardaanre^enwatersystemen.
Nederland heeft eentijke historiealshet
gaatom hetbeherenvanhetwater.Devele
poldersendroogmakerijen zijndaareen
mooivoorbeeldvan.Maarookbijdeinrichtingvandesteden speeldedeafwatering een
belangrijke rol.DestadsarchitectRoselaat
inzijn waterproject voorRotterdam uitde
19eeeuwziendat het waterhuishoudingsysteem behalveeencivieltechnische infrastructuur ookesthetische kwaliteiten bezit.
Roseontwierpeenstelselvan watersingels
enstoomgemalen diezowelde grondwaterstand controleerdealsdekwaliteitvande
openbareruimte vergrootte.Halverwegede
20eeeuwwerdendetechnische mogelijkhedenzogrootdatweinigrekeningmeerhoefdetewordengehouden metde natuurlijke
omstandigheden omeengoed functionerend regenwaterafvoersysteem te verkrijgen.
Hetregenwater werdzosnelmogelijk afge-

voerdviaderiolering.Debenadering van het
watersysteem waszogezegddefensief, waarbijgekozenwerd voortechnische oplossingen met hetbouwenvandijken en hetwegpompen vanhetwater.Tegenwoordig blijkt
datditsysteem nietafdoende is.Inhetstedelijkgebied kanderioleringde stortbuien
niet meerverwerkenmet alsgevolgstraten
dieblankstaanenkeldersdievollopen.Een
nieuwbeleid waarbij het watersysteem meer
integraal benadert wotdt,moetdezeproblemenverhelpen.Totdit nieuwebeleid
behoort detoepassingvande drietrapsstrategie:vasthouden,bergenendan afvoeren.
Nieuwbeleidbetekent nieuwe kansen
voordeintegratie vancivieltechnische
oplossingen met hetstedelijkeontwerp. Het
MorraparkinDrachten iséénvandeeerste
voorbeelden vaneenwijkwaarinhet(open]

Hetblijkt datonzezuiderburen vooreen
belangrijk deeltekampen hebben met
dezelfde problematiek alswij.Het isdaarbij
interessantom tezien dat in tweegevallen
eVlamingengewoon datgenedóen waarin
Nederland totnu toevoornamelijk over
gepraatwerd:dehybride MBR-conventione' c twziSchilde en het effluent-hergebruik
PrwziTorreele.Kunnen wehiervan iets
'eren? f
Herman Evenblij
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regenwaterafvoersysteem duidelijk deel uitmaakt vandeopenbareruimte.Meer recente
voorbeelden zijn enkeleVinex-wijken,zoals
LeidscheRijn inUtrecht,waarookveelaandacht aanhetregenwatersysteem isbesteed.
Dezeontwikkelingen staan echter noginde
kinderschoenen. Behalveeen verbetering
vaneenduurzaam regenwatersysteem zijn
ookvariatiesvaninpassinginde stedelijke
omgeving vanbelang.Reden temeer omook
eensbuiten degrenzen tekijken ofdedaar
gebruikteontwerpmiddelen deontwikkelingen inNederland opeen hoger niveau
kunnen brengen.
Eendergelijke mogelijkheid werdgebodendoorEuropean Cooperation inthe field
ofScientific andTechnical Research(COST),
een Europeseco-operatie diezich bezig
houdt met wetenschappelijk en technisch
onderzoek.Dewetenschappelijke missie
leiddenaarSkine,dezuidelijkste provincie
vanZweden.Zweden is netals Nederland
eenwaterrijk land,maar dooreen ligging
bovenhetzeewaterniveau kijkt zij vanuit
eengeheelanderetraditie naarde waterhuishouding. Inhetbegin vande20eeeuw
werdendeopengreppelsinhetlandelijk
gebied vervangen dooreen ondergronds
rioolsysteem watookinhetstedelijkgebied
isaangelegd.AndersdaninNederland hoeft
hetgrondwater nietdoor middelvaneen
oppervlaktewatersysteem teworden
beheerst,omdat degrondwaterstandin
Zweden vannature laaggenoegis.Het enige
bewust aangelegdeoppervlaktewater wat
mendaartotvoorkort tegenkwam zijn de
vijvers indeparken.Waterschappen zoalsin
Nederland komen inZweden niet voor.
Zweden kentalleengemeentelijke water-en
afvalwaterbedrijven, zoalsde'Water and
WasteWaterworks'inMalmö.Alleswat met
watertemaken heeft valtonderde verantwoordelijkheid vanditbedrijf zowelhet
drinkwater alsdezuiveringalshet rioolstelsel.
sel.:Integenstelling totdeNederlandse situekent hethuidigewatersysteem inZwealeenintegrale benadering.
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Vanuitdezetraditie isdelaatstejaren
gekeken naar toepassingvaneen open
watersysteem omdeproblemen met het
huidigesysteemoptelossen.Het huidige
rioolsysteem,netalsinNederland gebaseerd
ophetconcept hetwaterzosnelmogelijkuit
hetstedelijk gebied aftevoeren, veroorzaakt
namelijk gelijksoortige problemen:eentoemevandeafvoerpieken, verlagingvande
grondwaterstand, vermenging van relatief
schoon regenwater met viesrioolwaterin
hetgemengderioolstelsel,aantastingvande
biodiversiteit endefloraen fauna dooreen
tekort aanoppervlaktewater en beperkingen
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vooruitbreidingen vandestaddoor onderdimensionering vanhetbestaande rioolstelsel.
Omdezeproblemen opeen duurzame
manier aantepakken worden tegenwoordig
steedsmeerplannen ontwikkeld waarbijhet
regenwater afgekoppeld wordt naareenopen
watersysteem.Opdezemanier moethet
watergenoegruimte krijgen omte fluctuerenen kanhetregenwater langer vastgehouden worden,zodat voorkomen wordt
datlageredelenvandestad overstromen.
Dezenieuwebenadering heeft daarnaast als
voordeeldatdeverschillende waterkwaliteiten (regenwater enafvalwater) van
elkaargescheiden worden.Hoeweldetechnischeenculturelesituatie inZweden verschilt
vandeNederlandsesituatie kunnen weveel
lerenvandeaandacht diewordt besteed aan
deafkoppeling vanhetregenwater.Het
regenwatersysteem isopaantrekkelijke wijze
ingepast indestedelijke omgeving.
Redenomdrievoorbeeldprojecten in
Skine hieronder verder uiteen tezetten.

Helsingborg, Maria Angstaden
Duurzame^reppelsenvijvers
MariaAngstadeniseen uitbreidingswijk
van Helsingborg enbeslaatzo'n 32ha.De
dichtheid vandewijk(zo'n 12woningen per
hectare)iseenstuk lagerdan dieindeVinexwijken inNederland (zo'n 30à40woningen
perhectare).Deruimte diedaar gereserveerd
kanworden voorwaterzou,vanwegede
hogegrondprijzen, indeNederlandse
situatie nietdirectmogelijk zijn. Het isechter weleenduurzame en aantrekkelijke
oplossingomhethemelwater meer ruimte
tegevenenaftevoeren viaruimegreppels.
Het probleem inMariaAngstaden isdat een

kleinekreekdielangsdewijk loopt,maar80
liter persecondebovenopzijn normale
waterafvoer kanvervoeren,wat onvoldoende
isomhetregenwater tijdens een flinke
regenbui aftekunnen voeren.Daaromis
voordewoonwijkeeneigen regenwatersysteemontworpen. Behalvedeaantrekkelijkheid vanwatervoordeleefomgeving ishet
ookinfinancieel opzicht aantrekkelijker.
Eenextra rioleringspijp wordt uitgespaard
en tevenswordt met deintroductie vande
greppelsde duurzaamheid vergroot.Het
systeem wordtgevoed met het regenwater
datvanafdedaken stroomten viaderegenpijp eneendrie meter langegoot naareen
lagergelegengreppel langsdewegwordt
gevoerd.Doordardehuizen opeen hoger
niveau zijn gebouwd dande infrastructuur,
stroomt ookhetwatervanuit detuin naarde
greppel.Dezelagegreppelsmaken een
belangrijk deeluitvanhetstraatbeeld.Zij
voeren hetwaterafnaar kleinekreekjes die
verbonden zijn met vijvers.Deze vijvers
houden hetwater vastzodat hetlangzaamo(
viadekreek nabij MariaAngstaden kan worden afgevoerd, ofkan infiltreren indegrond.
Dekreekjes indewijkzijn gecombineerd
met wandelpaden diedeverschillende buurten indewijk accentueren. Daarnaast bevindenzichookkreekjes aanderand vande
wijk,diedegrens tussen dewijkenhet
ernaastgelegen landschap aanduiden. Een
enkelekreekvoert richting heterachter liggendeopen landschap,waardoor eenvisuele
relatiemet dat landschap ontstaat.

Malmö, Västra Hamnen
Modernjasje
Hetproject 'CityofTomorrow',iseen
geheel nieuwdistrict inhetwestelijk havengebied met zowelruimte voor600huizenals
voorkantoren,winkelsenanderevoorzie-

ningen. Hetproject moetals internationaal
voorbeelddienen waar hetgaatomhetcombineren vanduurzaamheid enhoge bebouwingsdichtheid. Daarnaast isheteen drijvendekracht indeontwikkelingvanMalmö
naareenduurzame omgeving.Dezeomgevingiseen typisch voorbeeld vaneenoverbodiggeworden industrieel havengebied.
Hetregenwater wordt indeopenbare ruimtegebruikt omeengrotere biodiversiteitte
verkrijgen. Hetwater wordtafgevoerd in
kleineopengotendieverbonden zijnmet
verschillende vijversenuiteindelijkhet
waterafvoeren naar kleinevijvers naasteen
eennieuwgegraven kanaal.Dezevijvers zijn
begroeidmeteenveelheid aan vegetatie.De
waterstroom wordt hier vertraagd,zodat
veronrreinigdedeeltjes kunnen bezinkenop
debodem,dieelketienjaar zalworden verwijderd enschoongemaakt.Vanuit deze vijverswordt eendeelvanhetwater naardezee
afgevoerd viahetkanaaldathetgebied
omsluit.Eenanderdeelvanhetwater wordt
weerteruggepompt naardeverschillende
vijvers indewijkomdewaterstroomop
gangtehouden.Ditkwam voortuitesthetischeoverwegingenen lijkt opheteerste
gezicht minder duurzaam, maar hetvoorkomt welalgengroei binnen hetsysteem.De
manier waaropregenwater enzeewater
wordtgebruikt incombinatie metde
modernearchitectuur maakt hetwestelijk
havengebied toteenzeeraantrekkelijke leefomgeving.

Malmö, Augustenborg
Duurzaamwaterbeheeralsverbeteringvande
openbareruimte
Augustenborg iséénvanZweedsvoornaamstevoorbeelden vaneenwijk gebouwd
v
°lgensdefunctionalistische idealen.Hetis
gebouwd indevijftigerjaren alsgezins-

vriendelijke wijkmet eigen voorzieningen
enveelgroen.Indezestad spelen veelal
dezelfde socialeeneconomische problemen
alsindevroeg-naoorlogsewijken inNederland.Augustenborg heeft iederjaar tekampenmet overstromingen vanwegezware
regenval.Hetherstructureringsplan heeft
alsdoeldieregenwaterproblemen optelossenéndekwaliteit vandeleefomgevingte
verhogen.Daarvoor moet70procent vande
regenwaterafvoer worden vertraagdenin
hetgebied worden vasrgehouden. Eenconstructievanopengotenengreppels heeftde
druk ophetgemengde rioolstelsel verminderd.Hetregenwatersysteem wordt naast
hetregenwater watindewijkzelfvalt
gevoed metregenwater van heternaast liggendeindustriegebied. Debebouwing van
dit industriegebied isvoorzien vangroene
daken.Hetwatervandit industriegebied
komt binnen viaeenwetland, waarhet
water wordt verzameld.Alshetwaterpeil
zo'n 20cmisgestegen,stroomt hetlangzaam ineenopengootvanhetwatersysteem
inAugustenborg.Hetzorgvuldig ontworpen'open-goten-systeem' isverbonden met
vijversdieverschillend vankarakter zijn.De
voorheen monotonecollectieve tuinen,
waarindezevijversgeplaatst zijn, hebben
daarmeealleneenander karakter gekregen.
Hierdoor onderscheiden de verschillende
collectieveruimten zichvanelkaarenkunnen bewonerszichmakkelijker methun
directeomgeving identificeren. Daarnaast
accentueert hetwatersysteem deverschillendefuncties binnen dewijk.Tenplaatsevan
eeninhetmidden gelegenparkzijnde
gotenvervangendoor lage,meanderende
greppels.Schoolpleinen zijn gecombineerd
met verlaagdedelendiedienst doen alsbasketbalveldje ofzirplek bij mooiweer.Bijheftigeregenvalwordt echterhetwater hierin

tijdelijk opgevangen,waarnahet infiltreert
indegrond.Doortespelen metdevormgevingvandevijvers,gotenenaansluitingenwordt binnen hetgebied meer variatie
aangebracht.Degoten vormeneen route
doorhetgebiedenkoppelen de verschillende
collectievetuinen metelkaar.Doorde afwateringvisueeltemakeninhetstedelijk
gebied,tezamen metdeverbeteringen aan
dewoningen isdekwaliteitenduurzaamheid vandeleefomgeving sterk verhoogd.
Bovenstaande voorbeelden latenziendat
eenduurzaam watersysteem op verschillendeaantrekkelijke manieren kan worden
ingepast indestedelijke omgeving.Invergelijking met deNederlandsesituatie zijn
tweezakenopvallend.Teneersteishetinteressant datéénbedrijfhetbeheer heefr over
hetgehelewatersysteem. Hernieuwe beleid
schrijft deaanlegeninpassingvan oppervlaktewater inhetstedelijkegebiedvoor,
waarmeehetbedrijfnogweinigervaring
heeft. Vanbeginafaanwordendanookstedenbouwkundigen enlandschapsarchitecteningeschakeld vooradvies,waarbijde
integraleaanpak verderwordt uitgebouwd.
Veelbelangwordtgehecht aandetoegevoegdewaardediewater indestedelijke omgevingkanhebben,zowelquaesthetiek als
voorhetmilieu.Dewatersystemen werken
danookgoed,alleenzouzowelinAugustenborgalsMariaAngstadenwatmeer aandacht besteed moeten worden aandedoorstromingvanhetwateromalgengroeite
voorkomen.Invergelijking mer Nederland
isherdaarnaast opvallend dathetwatersysteem alleen opwijkniveau wordt aangepast
endateenvisievoorhetopen watersysteem
opstads-ofstadsdeelniveau ontbreekt.
Hiervoorzijn tweeredenen tenoemen.
Debestaande projecten zijn veelalexperimenten endaarmee niet meteenopgrote
schaal inpasbaar.Daarnaast kanalsbelangrijke reden worden aangevoerd dateensysteemvanoppervlaktewater, andersdan vijvers,totvoorkortnietwerdtoegepastin
Zweden.Allewaterafvoer werdimmers verzorgddoorondergrondse riolering. Daarom
ishetmogelijk het regenwaterafvoersysteem
indeexperimenteerfase projectsgewijsaan
tepakken.Wanneer groteredelenvande
stad opeenoppervlaktewatersysteem worden aangesloten,zullenook samenhangende
plannen opgrotereschaalmoeten worden
ontwikkeld.Opstads-ofgewestelijk niveau
iswellicht nogweinigontwikkeld inZweden,maaropwijkniveau zijn de voorbeelden
zeker interessant enhetwaardomnaderte
bestuderen, f
Lisenka te Linden
Bert Roete
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