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vastgesteldegegevens.Doorvroegtijdiginzicht
tehebbenindeconsequentieshiervanwordt
watereenmede-ordenendprincipe.
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DegemeenteAmsterdamontwikkeltaandeoostkantvandesraddeeilandenwtjkIJbug metzo'n
18.000woningen.DebouwvandeeersteJaseisinvollegang;voordetweedeJaseishetplanvormingtraject opgestart.UiteindelijkgaatIjburg bestaanuitachteilanden.In19516'Jormuleerdehet
gemeentebestuurambitieuzemilieudoelstellingen. Ophetgebiedvanwaterbeheerishetdoelzoweinigmogelijkregenwaternaardezuiveringaftevoerenenzoveelmogelijkwatervasttehouden.Voor
regenwaterlozingenophetIJmeergeldteenstandstill-beginsel.Ditbetekentdatdehuidigekwaliteit
nietmagverslechterenalsgevolgvandeaanlegvanIjburg.Zomogenindenieuwbouwwijkgeen
uitlogendematerialenwordentoegepast.Afstromendregenwaterwordtgezuiverddoorjlltratie. Op
grotereeilandenwordtvoordebergingvanhemelwatereenwatersysteemaangelegdmeteenomvang
vanronddetienprocent,afhankelijk vanhetpercentageverhardoppervlak.
DeDienstWaterbeheerenRioleringenhet
Projectbureau IjburgvandegemeenteAmsterdamwerktensamenmetTauwdeuitgangspuntenuitineeninnovatiefplandatruimte
laatvooreenkosteneffectieve enstedenbouwkundigwaardevolleinrichting.Ditartikelgaat
inopdeplanvormingrondduurzaamwaterbeheerenspitstzichtoeopderelatietussen
infiltratierendementenophoging.
DeomgangmetwaterheeftindeplanvormingronddetweedefasevanIjburgalvroeg
haarbeslaggekregen.DWRenhetProjeabureau
hebbenervoorgekozenomnogvoorhetstedenbouwkundigprogrammavaneiseneenuitgebreidestudieuittelatenvoerennaardewisselwerkingtussenhetwaterbeheerenverschillende
keuzesvoordeinrichtingvandeeilanden.Deze
wisselwerkingisweergegeveninrelaties:
• debenodigdeophogingafhankelijkvan
hetpercentageinfiltratie vanregenwater,
• hetbenodigdepercentageoppervlaktewaterafhankelijk vanhetpercentageverharding,
• debenodigdebergingin infiltratievoorzieningenafhankelijk vanhetpercentageverharding.
Dekeuzevoorrelatiesinplaatsvanvaste
ontwerpeisenheefttweeredenen.Allereerstis
debeschikbareinformatieoverdeinrichting
vandeeilandenindefasevoorafgaand aande

stedenbouwkundigeeisenzeerbeperkt.Hierdoorkunnenoverveelvandebenodigdegegevensnogslechtsaannamengedaanworden.
Anderzijdsblijktindepraktijkdatgaandeweg
hetplanptocesvaakwijzigingen optredenin

Duurzaam waterbeheer
OpIjburg ishetstrevenzomin mogelijk
schoonhemelwateraftevoetennaarderioolwaterzuivering.Deconsequentiesvandeze
keuzeverschillenaanzienlijk,afhankelijk van
deaanlegvanoppervlaktewateropdeeilanden.
Wanneeropdeeilanden oppervlaktewater
wordtaangelegd,stelthet HoogheemraadschapAmstel,GooienVechtderegelsvoor
lozingenopditwater.Ditbetekentdathetafstromenderegenwatervanschoondakoppervlak(uitlogendematerialenwordenniettoegepastopIjburg)directophet oppervlaktewater
maglozen.Hoofdontsluitingswegen worden
aangeslotenopeenvetbeterdgescheidenstelsel.Delichtverontreinigdeoppervlakken
wordenlokaalviabodemfiltratie gezuiverd.
Hetopgevangenhemelwaterwordtgeïnfiltreerdviawadi'sofinfiltratieriolen.
Uitgangspunt isdatregenwatervanverschillendekwaliteitnietgemengdwordt.Als
dakvlakkenzichvervanhet oppervlaktewater
afbevinden,waardoordirectlozenopoppervlaktewaternietmogelijkis,geldtdatmen
zoveelmogelijkwatervasthoudtopdekavels.
Ditgebeurtdoorhettoepassenvanvegetatiedakenen/ofregentonnen.Hiermeewordt
bereiktdatditschonewaterzomin mogelijk
overstortophetindesttaatliggende infiltratieriool, waarmeelichtverontreinigdhemelwaterwordtingezameld.Hetbinnenwater
wordtvooreenkwarttotdehelft voorzienvan

Standstill-beginsel
Rijkswaterstaat hanteert hetstandstill-beginselvoorhetIJmeer:doordebouwvanIjburgmag
dewaterkwaliteitvanhetIJmeernietverslechteren.Voordeconcretiseringvandezeeisdienen
tweesituatiesmetelkaarvergelekenteworden:denul-situatie(hetIJmeerzonderIjburg)ende
geplandesituatie(hetIJmeermetIjburg).
Denul-situatiebetekentnietdatergeenvervuilingvanhetIJmeeroptreedt.Deneerslagdieop
hetIJmeervalt,isimmersverontreinigd metstoffen dieopgelostzijn inregenwater.Inde
nieuwesituatievaltneerslagnietmeerdirectophetIJmeer,maarwordthetopgevangenrp
land.Eendeelvandeopgevangenneerslagzalverdampen,eengrootdeelzalinfiltreren inde
bodemenalsgrondwateruittredennaarhetIJmeer,eneendeelzal(bijhevigeneerslag)direct
ophetIJmeeroverstorten.Doorafstromingoververhardoppervlakneemtdeverontreinigingsgraadvanhetopgevangen regenwarertoe,doordathetwaterverontreinigingenvanafhetverhardeoppervlakmeevoert.Deafstromende neerslagdieinfiltre«t.za! echterdeelsgezuiverd
wordendoorfiltratieenadsorptievanverontreinigingen aandebocLm.
Hetstandstill-beginsellaatzichzointerpreterenalseenstofiênbalans: 100%xconcentratiesin
neerslag•percentagegeïnfiltreerd regenwaterxconcentratiesgezuiverdafstromend regenwater+percentageovergestortregenwaterxconcenttatiesafstromend regenwater.
Hetontwerpvandeafwatetingvandeeilandenbepaaltdepercentagesgeïnfiltreerd enovergestortregenwater.Voordeinschattingvandekwaliteitvanneerslagenafsrromend regenwater
maakteTauwgebruikvanrecentemeetgegevensaandezewatersttomen.Invulhngvande
stofiênbalans leidttotdeontwerpeisdatopjaarbasismaximaalzevenprocentvandegevallen
neerslagdirectmagoverstortenophetIJmeer.
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levensduurvandrainagetebeperktisomop
langeretermijn voldoendezekerheidvoorhet
functioneren vandeontwateringtebieden.

DeaanlegvandeeersteJasevanIjbuig[foto:FreekdeVos).

natuurvriendelijke oeversdiebijdragen aan
eengoedewaterkwaliteit.Viahetbinnenwater
Wordtbeperktengecontroleerdgeloosdophet
IJmeer.
Wanneerdeeilandengeeninternoppervlaktewaterhebben,zalbijextremeneerslag
overtollighemelwaterophetIJmeermoeten
overstorten.VoordezelozingenhanteertRijkswaterstaateenstrengeeis:hetstand-still
beginsel.Hetstand-stillbeginselvoorIjburgis
°Pbasisvaneenstoffenbalans enkwaliteitsgegevensvertaaldineeninfiltratie-cisvan93
Procent(ziekader).Hetaantaldoorvoerendoor
°-eprimairewaterkering,datnodigisvoorde
overstortenophetIJmeer,moetuitveüigheidsoogpunttoteenminimum beperkt
Worden.

Bepaling van de o p h o g i n g
Ominnieuwinterichtengebieden
grondwateroverlasttevoorkomenhanteertde
gemeenteAmsterdameengemeentelijke
grondwaternorm.Deminimaleophogingvan
deeilandenis0,5meterbovendemaximale
grondwaterstanddieeenmaalpertweejaar
optreedt.Eenvoorwaardehierbijisdatzonder
kruipruimtesgebouwdwordt.Demaximale
grondwaterstanden hangenafvanhetpercentageverharding,hetpercentage geïnfiltreerd
regenwater,deaanwezigheidvanoppervlaktewateropdeeilandenendelocatievaneventueleondoorlatendeconstructies,zoalskadesof
ondergrondseparkeergarages.Aandenorm
moetvoldaanwordenzondergebruikte
makenvankunstmatigedrainage.Binnende
gemeenteAmsterdamisdeervaringdatde

Overzichtvandeeilanden(bron:dienstRuimtelijke OrdeninggemeenteAmsterdam).

Tauwhi'fft demaximalegrondwaterstand
voordeeilandenberekendmethetgeohydrologischemodelMicrofem.Demodelleringlaat
ziendatdemaximalegrondwaterstanden aanzienlijk variëren.HetBuiteneilandkrijgtvolgensdemodelleringzonderwatergangenop
heteilandtemakenmeteenmaximalegrondwaterstandvanNAP+0,98m(1,18meterboven
hetstreefpeilvanhetIJmeer).Daaromiseen
ophogingvanheteilandtotNAP+1,48m
nodig.Deaanlegvanwatergangenopdit
eilandleidttotverlagingvandemaximale
grondwateistandmetminstens0,55meter.Dit
wordtdeelsveroorzaaktdoorhetoppervlaktewaterzelf,datalsextra ontwateringsmiddel
fungeert. Daarnaastheeft directeafvoervan
neerslagvanafdaken naarhetbinnenwater(in
plaatsvaninfiltratie)eenbelangrijkaandeelin
deverlagingvandemaximalegrondwaterstand.Delageremaximalegrondwaterstand
leidttoteenaanzienlijke besparingopde
gewensteophoging.
Consequenties voor infiltratievoorzieningen
Verlagingvandegewensteophoging(bijvoorbeelddoorhetaanleggenvanoppervlaktewateropdeeilanden)heeft, naasthetvoordeel
vanbesparingopophoogzand,ookeennadeel.
Delagereophogingleidttoteengemiddeld
kleinereontwateringsdiepteendit bemoeilijkt
deinfiltratie vanregenwaterviaondergrondse
voorzieningen.Infiltratkkratten of-transportriolenzullenbijeenlagereophogingvakeren
langerinhetgrondwater komenteliggen.Het
infiltiatierendementvandevoorzieningen
lijdt hieronder.Diteffect isdeelsteondervangendoorvergroringvandebergingindevoorzieningen.Tauwheeft derelatietussendeliggingvaninfiltratievoorzieningrn tenopzichte
vanhetgrondwaterendebenodigdeberging
indevoorzieningenonderzochtvoorhetgeval
dateenhooginfiltratierendement vereistis.
Hiervooris(voorCentrumeiland)eersthet
grondwaterstandsverloopgedurendeeennat
jaareneendroogjaargemodelleerd inMicrofem.Alsuitgangspunt indezemodelleringis
gestelddatalleneerslaginfiltteert.Hetresultaatvandemodelleringishetgemiddelde
grondwaterstandsverloop overhetheleeiland
gedurendecendroogennatjaar.Vervolgensis
hetfunctioneren vandeondergrondse infiltratievoorzieningengemodelleerdmeteenreservoirmodel.Hetberekendegrondwateistandsverloopinhetdrogeenhetnattejaarisals
randvoorwaardeopgelegdaanhetmodel.Met
hetmodelisiteratiefdebenodigdebergingin
deinfiltratievoorzieningen bepaald,zodathet
infiltratierendement gemiddeldoverhetdroge
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infiltratierendement tehalen,toe. Bij eendiepereliggingvandeinfiltratieriolen is(bijeen
vastedekkingop deriolen)ookhetgewenste
maaiveldniveau lager.Hetgewenstemaaiveldniveauneemtechtersteedsmindersnelaf,
omdatdediametervandetoetepassen infiltratieriolensteedssnellertoeneemt,als gevolg
vande groterebenodigdebergingindezeriolen. Afbeelding 2geeft tweevoorbeeldenvande
liggingvandeinfiltratieriolen methunbenodigdetheoretischediametertenopzichtevan
hetgrondwaterineendroogennatjaar.

ennattejaarsamende vereiste93 procent
bedraagt.
De middelingvande grondwaterstand
overhetheleeilandtoteenenkelewaardelijkt
eengrovebenaderingvandedriedimensionale
werkelijkheid. Dezebenaderingis echter
acceptabel,omdathettoepassenvanonderling
verbondeninfiltratievoorzieningenjuist leidt
toteenmiddelingvande grondwaterstand
overheteiland.Wanneerdegrondwaterstand
ergenstotaanhetniveauvandebodemvande
infiltratievoorzieningstijgt,zalregenwater
daarmindergoedinfiltreren, terwijl hetwel
goedinfiltreert opdeplaatsenwaardegrondwaterstand lager is.Dezespreidingin infiltratiezalervoorzorgendathogegrondwaterstandenzichuitvlakkenoverhetheleeiland.

Laatste stand van zaken
HetstedenbouwkundigplanvoorhetCentrumeiland isvastgesteld.Ditiseennadere
detailleringvanhetalgemeneeisenpakketvan
destedenbouwkundigen.OokvoorhetMiddeneiland iszo'nalgemeeneisenpakketopgesteld.Hier isvooreenfijnmazigeroppervlaktewatersysteemgekozen,waardoordegewenste
maaiveldhoogteinplaatsvanNAP +148 m
teruggebracht is naarNAP +1,35 m.De planontwikkelingvoordetweedefasevertraagt

Afbeelding 1 laathetverloopvandebenodigdetheoretischediametervande infiltratieriolenzienafhankelijk vanhet binnenonderkantbuis(b.o.b.)-niveauvanderiolen.
Naarmatederiolendiepergelegdworden,
neemtdebergingdienodigisomhetgewenste
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Theoretischbenodigdediametervandeinjiltrarieriolenafhankelijkvandehoogteligging.
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aangeziende RaadvanStatehetbestemmingsplanvanIJburgtweedefaseheeftvernietigd.
Conclusies
De uitwerkingvanduurzaam waterbeheer
inIJburglevertdevolgendeconclusiesop:
• De aanlegvannieuweeilandenbiedtveel
mogelijkheden omeenduurzameinrichting'erealiseren.Daardoorishetgoed
mogelijkomaaneenrelatiefstrengeeisals
hetstandstill-beginseltevoldoen;
• De waterhuishouding isvroegindeplanvormingvandetweedefasevanIJburg
betrokken.Hierbijzijnderelaties
beschouwdtussendewaterhuishouding
enkeuzesvoordeinrichtingvaneilanden.
Ditbiedtflexibiliteit indeverdereuitwerkingvandeplannen,waardoorditvervolgprocessnellerkanverlopen;
• De combinatievaneengeohydrologisch
modelvandegrondwaterstroming met
eenreservoirmodelvoordeafwatering laat
ziendateenhoog infiltratierendement
haalbaar isbijinfiltratievoorzieningen die
afentoeinhetgrondwaterliggen.Het
creërenvanmeerbergingindeinfiltratievoorzieningencompenseerthetbergingsverliesdatbijeenlagereliggingvande
voorzieningen (als gevolgvaneenlagere
ophoging)optreedtonderinvloedvande
grondwaterstand;
• De geohydrologischemodelleringlaatzien
datdegrootsteinvloedop degrondwaterstromingwordtuitgeoefend doordedoorlatendheid vanhetzandpakketendeaanwezigheidvanbinnenwater (alsextra
ontwateringsmiddel enalsbergingsvoorzieningvanregenwater)opdeeilanden, f
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