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DRIE JAAR ERVARING MET VOORBEREIDINGEN

Samenwerkenaaneen
duurzame waterketen
inZaanstad
InZaandamzijndriejaargeledenhetHoogheemraadschapHollandsNoorderkwartier,degemeente
ZaandstadenhetdrinkwaterbednjfPWN begonnenaandevoorbereidingenvaneenduurzame
waterketen.Watiserindiejarenjeitelijkgebeurd?
Dedoelstellingwasomhetdenkenover
dewaterketen nadeoptimalisatiestudie een
nieuweimpuls tegeven. Uitgangspunten
wareneentijdshorizon van2030inplaats
van1januari 2005,hetcentraalstellenvan
dewaterketen inplaatsvande afvalwaterketenenduurzaamheid alsleidraad inplaats
vanhetvoldoenaandebasisinspanning.
Dezeduurzaamheidstudie isparallelaande
gebruikelijke optimalisatiestudie uitgevoerd.
HetinitiatiefkreegsteunvanhetNationaalInitiatiefDuurzame Ontwikkeling
(NIDO),diehetzagalsvoorbeeldproject, én
DHVWater.Deprojectgroep diedekern
vormdeeneenspermaand bijeen kwam,is
naenigetijd verbreed met verschillende
anderebeleidsterreinen vandegemeente
Zaanstaddanriolering(zoals ruimtelijke
ontwikkeling)enmetdegemeente Oostzaan.Viaonder andereworkshops iseen
grootaantallokalepartijen betrokken bijde
plannen.Doorhetuitnodigen van landelijke
deskundigen enhetorganiserenvandiscussiesisdeprojectgroep vanprikkelsvoorzien.
Deprojectgroep istotenmet 1 april2003
ctiefgeweestendaarna ingewijzigde vorm
voortgezet totenmetafgelopen december.
Hetgezamenlijk optrekken leiddetot
meetvertrouwen tussendepattijen eneen
verbredingvandekennisophetgebiedvan
innovatieveontwikkelingen indewaterketen.Eénvanderesultaten isdatnieuweprojectenvanafdestartgezamenlijk worden
opgepakt.Hetblikveldvandebetrokkenen
verruimd,waardoor nietmeeralleen naar
eteigenbelangwordtgekeken,maar duuraamheid voortaan hetuitgangspunt isen
okdebelangen vandeanderepartijen in
hetwaterbeheer wordenmeegenomen (zie
kader).
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Een duurzame waterketen
Hetuitgangspunt wasbijalledeelnemersdatdewaterketeninZaandam-Oostop
delangetermijn(2030)duurzaam moet zijn.
Diteinddoelmoetbepalendzijn voormaatregeleneninvesteringenopdekorte termijn:
aanpassenvandewaterketen kostimmers
tijd.Onderduurzaamwordtverstaandat in
iedergevaldeemissiesuitdewaterketen
minimaal moetenzijn,datzomin mogelijk
energieenniet-hernieuwbare grondstoffen
verbruikt moetenwotden,datdevolksgezondheidbeschermdmoetworden,dat het
comfortniveau minstensophet huidige
niveaumoetliggenendatdekostenzolaag
mogelijk moetenzijn.Ditbetekentdateen
aantal'noregret'-maatregelen sowiesogenomenmoetworden,zoalsafkoppelen vanverhardoppervlakenhetbeperkenvanhet
drinkwaterverbruik inhuishoudens.Uit

betekeningenblijktdatdebestemanier om
indeketenenergietebesparen simpelweg
korterdouchenis.Ditzijn allemaalbekende
maatregelen,maardeimplementatie in het
bestaandestedelijkgebiedvanZaandamOostbetekendetocheenflinkeopgave.
Naastdezenoodzakelijke maatregelenis
ookgezocht naardaadwerkelijke systeeminnovaties indewaterketen.Ookzijn verschillendeambitieuzeconcepten ontworpen voor
dewaterketeninZaandam-Oost.De projectgroepliepechter tegenhetprobleemaan dat
dedaadwerkelijke voordelenvanalternatieveketenconcepten bijgrootschalige toepassingnietaltijd evidentzijn enjealgauw
tegendogma'soploopt.Eenvootbeeld ishet
schaalniveau vande afvalwaterzuivering.
Décennalesanitatiestaatbekendals duurzaam.Erlopenverschillende pilotprojecten,
maar kritischbeschouwd voordehelezuiveringskring lijkt heteropdatdehuidige
trend vanschaalvergroting veelvoordelen
heeft. Ookoplandelijkniveauisdevraag
wathetoptimaleschaalniveauvoor afvalwaterzuiveringisnooiteenduidig beantwoord.
Hetzelfde geldtvoorhethergebruik van
waterofhet leverenvanB-wateraanhuishoudens.Beidestaanbekendals duurzaam,
maar inditgebied,waardoorPWN drinkwatervanhogekwaliteitbereidwordt uit
IJsselmeetwater,zijn devoordelenvangrijswaterofB-waternietevident.Toch moeten
devoordelenheelhelderengrootgenoeg
zijn, wilhetgrootschalige veranderingstrajectdatnodigisvooreen systeeminnovatie
daadwetkelijkeenkans maken.

Dezuiveringskring Zaandam-Oost
Zaandam-Oostbestaatuit25.000huishoudenseneenaantalbedrijventerreinen.Hetgrootste
deeliseenwoonwijkuitdejarenzestigdiegrotendeelsmoetwordengerenoveerd.Hetrioolstelselisnaruim40jaarernstigverzakt(deondergrondbestaatuitveen)endriekwartisaanvervangingtoe.Dezerioleringzalbinnentienjaarwordenvervangen.Daarnaastvindenvooralin
deruimtelijkeordeningveranderingenplaats,zoalshetslopenvanflats,gevolgddoorwoningbouwenhetcreërenvanopenbaargroen.Hetdrinkwaterbedrijfheeft binnenvijfjaar tweegrotereinwaterkeldersovermeteeninhoudvancirca8.000kubiekemeter.Dezezoudenopeengoedemanierkunnenwordenhergebruiktindewaterketendoorzealsbuffer vanafvalwaterof
regenwatertegebruiken.Derwzivanhethoogheemraadschapbestaatgedeeltelijkuitoxydatiebedden.Ditinmiddelsverouderdezuiveringsprocesmoetwordenvervangen.DezuiveringskringbestaatnaastZaandam-OostuitdedorpenOostzaanenLandsmeer.Dehiergeschetste
situatieiskarakteristiekvoorvelegrotereoudestedelijkegebiedeninNoord-enZuid-Holland,
UtrechtenFriesland.Ditmaaktdezuiveringskringtoteenrepresentatievepilotlocatie.

Eenbelangrijke conclusieisdaterniet
éénoptimale,duurzame waterketen is.Verschilleninhetontwerpontstaan doorverschillendeaccententeleggenbinnen de
invullingvanduurzaamheid. Ookishet

afhankelijk vanhetantwoord opdedrie
openstaandevragen:degewensteschaalgroottevanafvalwaterzuivering, degewenstematevanscheidingvan verschillende
(afvalwaterstromen éndegewensterolvan

DeZaanseslag!
Opprocesmatiggebiedisveelgeleerd.Erheeftzicheenmaniervanwerkenontwikkeld,die'de
Zaanseslag'kanwordengenoemdenindepraktijk zeersuccesvolblijkt tezijn.Dithoudthet
volgendein:
• Creëervertrouwentussendewaterpartnersenleerelkaargoedkennen;
• Zorgvooreenoverlegstructuur dieregelmatigbijelkaarkomt.Daarkunnennieuweinitiatieven,zoalsrevitalisatievaneenbepaaldebuurt,besprokenworden;
• Zorgdathierinallerelevantewaterpartnerszitten.Naastdetraditionelewaterpartijen zijn
datinelkgevaldeafdelingruimtelijkeontwikkelingvandegemeenteengrotewoningbouwcorporaties;
• Belegineenvroegtijdigstadium vaneennieuwproject(bijvoorbeeld aanpakvaneenwijk)
eendiscussiebijeenkomst metallepartijen inhetwaterbeheerenzomogelijk(in-ofexterne)
deskundigen;
• Ontwikkeleersteengoedidee,zoekdandraagvlak,endenkdanpasaandekosten.Doorhet
creatiefkoppelenvanbelangenenpotjesblijken echtgoedeideeënvaakwelfinancierbaar te
zijn.Andersomwerkensmoortduurzaamheid indekiem;
• Schakelrussenlangeenkortetermijn.Eenlangetermijnvisie isessentieelomderichtingaan
tegeven.Deduurzaamheidvaneenstreefbeeld moetzoveelmogelijkexplicietworden
gemaakt;
• Daarnaastishetbelangrijk omopkortetermijn concreteveranderingenaantebrengen.De
maatregelendieachterafgoedblijken tezijn,kunnenwordentoegepastindedaaropvolgendewijken.Mindergoedemaatregelen wordennietmeertoegepast;
• Zorgvooreengoedoverzichtvandemaatregelendiedekomendetienjaarwordengenomen.
Denkbijvoorbeeld aanhetaanleggenofherstructureren vaneenwijkofeen bedrijventerrein,ofaanhetvervangenvanderiolering.Ditoverzichtisessentieelomde langetermijnstrategieinconcreteactiestevertalen;
• Weesniettedogmatisch.Elkeduurzamemaatregeliseenstapvooruit,ookalzijn ambitieuzeconceptensoms(vaak)nietgeheelterealiseren.Doeninplaatsvanalleendenkenleidttot
resultaatenengagement.Datisdemotordienieuwekansengenereert;
• Gastapsgewijs tewerk.Probeernietbijjeeersteprojectallesvoorelkaartekrijgen.Eenmisstapleidtmakkelijk totnegatievepubliciteitenkanhetinitiatiefvoorjarenindeijskast
doenbelanden;
• Viersuccessen(ambtelijk enbestuurlijk).Teamgeest,plezierenwaarderingzijn voorwaardenvoorcontinuïteiteneenblijvendhoogenergieniveau;
• Werkenaaneenduurzamewaterketeniseencontinuproces.Meteenmaligeactiesbereikje
nietzoveel;
• Durfookopjegevoelaftegaan.Nietallesiswetenschappelijk oftechnischteonderbouwen.
Alsjedatwelwil,ishetresultaatalsneluitstelenafstel.

deburger indewaterketen.Omrecht te
doenaandezevariatieheeft de projectgroep
vierverschillendetoekomstbeelden opgesteld,dieallemaalvoldoenaandevooraf
gedefinieerde definitie van duurzaamheid,
maar tochheelverschillend zijn.Deviertoekomstbeelden zijn 'centraal', 'afgesplitst',
'hybride'en'zelfstandig'. Per toekomstbeeld
verschillendemanier enhet schaalniveau
vanomgaan metafval-enregenwater,de
organisatievandewaterketen,dematevan
betrokkenheid dievandeburger wordt verwachténhethergebruik van verschillende
stromen en stoffen.
Detoekomstbeelden en verschillende
maatregelen zijnglobaaldoorgerekend met
hetMIMOSA-model(zieH 2 0nr.6uit2004,
pag.45),maarveelonderzoekblijft nodig
voerdat devraagwatopdelangetermijn de
meestduurzame waterketen voorZaandamOostis,éénduidigbeantwoord kan worden.
Deprojectgroep probeert antwoorden opde
openstaandevragen tekrijgen dooraan te
haken bij landelijkeprojecten endoorervaringenmetanderelocatiesuit tewisselen.
Eenbelangrijke consequentiehiervan is
dathetessentieelisomflexibiliteit in te
bouwen indeketen:nieuwe investeringen
indeinfrastructuur mogenerniettoeleiden
datbepaaldekansrijke ketenconcepten
onmogelijk worden.

Blauwdruk
Hetregelmatigsamenuitwisselen van
kennisenervaringenenhei bespreken van
nieuweinitiatieven bleekzobelangrijk dat
deprojectgroep vanafdecember 2003 in ietwatgewijzigde vorm isvoortgezet.Dedrie
openstaandevragen(schaalgrootte,scheidingvanstromen,rolvandeburger) moeten
nu indepraktijk beantwoord worden,omzo
ditjaar tekunnen convergeren vr,nviertoekomstbeelden naaréénbreed gedragen,
duurzaam waterketenconcept voorZaandam-Oost,dat tevensalsblauwdruk voorde
toekomstigewaterketen inandereNoordHollandsegemeenten kan fungeren.
IndewijkDeVijfhoek inZaandam is
geenenkelhuisaangekoppeld (zieH 2 0 nr.2
uit 2004,pag.11). Hetregenwater wordt
geïnfiltreerd viadoorlatende verharding,
geborgen indebodemeninhet oppervlaktewateropgevangen ineenhelofytenbak die
piekbelastingen vanhetwatersysteem minimaliseerteneennazuiverende werking
heeft. Daarnaast worden waterbesparende
maatregelen toegepast.Het iseenvoorbeeld
vanvruchtbaresamenwerking tussen het
drinkwaterbedrijf, gemeente,waterschap en
dewoningbouwvereniging.Opdit moment
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wordt indeMolenbuurtvanOostzaangekekenhoeafkoppelen verbonden kan worden
aanhetoplossenvanandereproblemen in
dewijk, omzowaterketen en leefomgevingskwaliteittekoppelen.Deprojecten
wordengeëvalueerdensuccesvollemaatregelenwordeneenvolgendekeerweertoegepast.

Inbouwenvan flexibiliteit
Ookalwordtditjaar devisieopde
waterketenvanZaandam-Oost afgerond, de
daadwerkelijke realisatiezalnogenkele
decenniaduren.Indezeperiodezullende
standder techniekenideeënover duurzaamheidzekerveranderen.Daaromishet
belangrijk om flexibiliteit inde infrastructuur intebouwen.Zowordt het rioolstelsel
inZaandam aangepast vaneeninserie
geschakeld,cascaderend systeemnaar een
systeemvanpatallelgeschakelde eenheden
dienaarééncentralepersleiding afvoeren.
Ditmaakt hetmogelijk omeenvoudigeen
wijkvandezuiveringaftekoppelenenopde
plaatsvanhetrioolgemaaleen kleinschalige
zuiveringteplaatsen,watdewegopent naar
zuiveringopwijkniveau.Hetnieuwe afvalwatertransportsysteem in Zaandam-Oost
maakt hetmogelijk omderiolering wijk
voorwijkaantepakkenenopnieuw keuzes
temaken.
Flexibiliteit kanookgevonden worden
indefunctietoekenning vanonderdelen van
dewaterketeninfrasrructuur. Door het
gebruikvanovertollige reinwaterkelders van
PWNvoorrioolwaterberging blijft deinvesteringinbergbezinkbassins,eenop termijn
nietduurzame oplossing,beperkt. Tenslotte
moetregenwaterzosnelmogelijk van het

afvalwater wordengescheidendoor afkoppelen,omdatditeenrandvoorwaarde isvoor
allealternatieve ketenconcepten.

Vandoem- naar'doendenken'
Hetprocesomsamen natedenken over
eenduurzame waterketen islangenniet
gemakkelijk. Duurzaamheid motiveert
mensen ominbewegingtekomen,maarde
concreteinvullingervanenvooralhetveranderingsprocesdatnodigisvoor systeeminnovatieskunnen ersomstoeleidendatscepsisontstaat enmensen afhaken. Hetisvan
groot belangdatconceptontwikkeling afgewisseldwordt met concrete pilotprojecten
omiedereengemotiveerd tehouden.Hetis
eenkwestievanvoortdurend schakelentussenstapjesensprongen.Stapjes -concrete,
ptaktischemaatregelen-omtoonbareresultaten tebehalenenindepraktijk teleren;
sprongen -toekomstbeelden met hoge
ambitie,langetermijn enhet duurzaamheiduitgangspunt -omtezorgendatde
stapjesdegoedekantopgaanendedoelstellingvoordelangetermijn helderblijft. Op
degeschetstemanier wordtdeenergievan
debetrokken partijen tenvollebenut om
samentewerkenaanentelerenovereen
duurzame waterketen, f
Henno vanDokkum (Nationaal
InitiatiefDuurzame Ontwikkeling,
nu TNO Ruimte & Infrastructuur)
Richard Leijen (Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier,
nu gemeente Den Helder)
Wouter Stapel (DHV Water)

ACTUALITEIT

"Rechtopschoon
drinkwater"
DeAlgemeneVergaderingvandeVerenigde
Natiesmoetzichuitsprekenoverhetrechtop
schoondrinkwater,alséénvandereedsbestaande
mensenrechten,meentAntoinetteHildering,die
einddecemberpromoveerdeaandeVUinAmsterdamophaarproefschriftoverinternationaal
recht,duurzameontwikkelingenwaterbeheer.
Hilderingvroegzichafwelke beginselen
vanhetinternationaal recht behulpzaam
kunnen zijn bij hetbeteikenvan duurzame
ontwikkeling inwaterbeheer.Haar onderzoekmaakt overigensdeeluit vaneengroter
onderzoeknaarduurzame ontwikkeling in
internationaal techt.
VolgensHilderingmoeten landenzich
veelconcreteruitsprekenoverhetrechtop
water.Deinternationale gemeenschap heeft
meerdetemalengezegd testreven naar
duurzame ontwikkeling,zoalsopdeTopin
Johannesbutg in2002.Omditinde ptaktijk
tebrengen isonderandereeenbasishoeveelheidenkwalireit vanwatet vooriedereen
nodig.Doorministerswordtweloverbasisbehoeften gesproken,maardoorveelstaten
isdebeschikbaarheid vanschoon drinkwater nognauwelijks alsrechtgenoemd, aldus
Hildering.Hetinpraktijk brengen van mensenrechten,zoalshetrechtopeenbehoorlijkelevensstandaard, vereisttoegang tot
water,maardeuniverseleverdragen spreken
zichnietuit ovetwatet ensanitair alsapart
mensenrecht.Zeonderstreept datdeVNcommissiediewaaktoverdesociale,cultureleeneconomische mensenrechten,zichwel
heeft uitgesproken overhet rechtopwatet
alsmensenrechr.Statenzoudendit rechr
kunnen verstevigendoorhetmeteenresolutievandeAlgemeneVergaderingvandeVN
tebevestigen,oppert Hildeting.
Duutzameontwikkelingvanwatetintegreertmensenrechten enplichtenop
gemeenschapsniveau, kwahficeettsoevereiniteitvanstatenenvergraanpassingvanhet
beginselvanredelijk enbillijkgebruikvan
water,concludeertHildering."Waariknaar
gekekenhebiswelkebeginselenin internationaalrechrkunnen bijdragen aanduurzameontwikkelingvanwaterbeheer.Hetresulterendetoetsingskadeikan waterbeheerders
helpenbijhetvindenvaneenevenwichtige
balanstussendesociale,economischeenecologischeaspectenendedaarbij horendeverschillendegebruikersenbelangen." f
Jelle Vaartjes
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