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vandievijversbedraagtongeveerdriehectare.
Daarnaaststroomtinditplantsoennogwat
verhardoppervlaktoeen(hellend)onverhard
oppervlak.Hierbijgaathetomnogeensongeveertweehectare.
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MomenteelwordtinhetcentrumvanGroningenhetCiBoGa-terreinherontwikkeld,circa14hectare
binnenstedelijkgebied.Degemeentewildekansbenuttenomhethemelwateraftekoppelen.Het
idee15ontstaanomtendeelvandeGroningerboezemaftedammen,zodathetafgekoppelde water
kanwordenvastgehoudenentevenskanwordengebruiktvoorwatercirculatieinhetNoorderplantsoen.Uitonderzoekblijktdateendergelijkejunctiekoppeling mogelijk iszonderafbreuk tedoenaan
deboezemfunctie vanhetajgedamdedeel.
Waarlaatje hetwateralsjebinnenstedelijkgebiedafkoppelt? Enhoecreëerjeeen
buffer metschoonwaterineengebiedwaar
elkevierkantemetereenstedelijke bestemmingheeft?DegemeenteGroningendenkt
hiervooreendeelvanhet Oosterhamrikkanaal
tegebruiken.DitkanaalisechtereenonderdeelvandeElectraboezem.Debelangrijkste
vraaghierbij isdanook:Kunje afgekoppeld
hemelwater vasthoudenzonder tegelijkertijd
afbreuk tedoenaandeboezemfunctie?De
bodemvanhetCircus-,Boden-en Gasfabriek-

terrein(CiBoGa-terrein)moet schoongemaakt
worden,waarnadeaanlegbegintvandrie
parkeergarages,800woningen,winkelsenkantoren.Hetgebiediscirca14hectaregroot.Deze
oppervlaktezalvrijwelvolledigwordenverhard.InprincipewilGroningenalhetafstromendehemelwater(laten)afkoppelen, waarbij
hetvoordehandligtomhet vrijkomende
hemelwater tetransporteren naarhet nabijgelegenOosterhamrikkanaal.Hetsurplusaan
wateruitdevijversvanhetNoorderplantsoen
stortookovernaarditkanaal.Deoppervlakte
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Hetingenieursbuteauvandegemeente
Groningenwildekopvanhet Oosterhamrikkanaal(ruimeenhacteregroot)inlatenrichtenalsbuffer voordeopvangvan(schoon)
hemelwatervanuithetCiBoGa-terreinen
overtolligoppervlaktewateruithetNoorderplansoen.HiervoorwordteendammetstuwconsttuctiebijdeKapteynbrugaangelegd.Op
dezemanierwordthet'schone'watergescheidenvanhet'vuile'kanaalwater.
Vanuitdebuffer kunneninhetgroeiseizoendevijversvanhetNoorderplantsoen
wordendoorgespoeldmetschoonwater(zie
schemalinksonder).Hetwaterwotdttevens
gebruiktineenaantalwaterelementeninhet
nieuwestedelijkgebiedophetvoormaligegasfabriekterrein.
HetOosterhamrikkanaal isechteronderdeelvande'Electraboezem'(hetstroomgebied
bedraagt 103.200hectare).Eninkrimpingvan
deboezemcapaciteit isvoorhetWaterschap
Noorderzijlvest onacceptabel.Decruciale
vraagindezecontextisdanook: hoekaneen
buffer voorschoonhemelwaterwordeningerichtmetbehoudvandeboezemfunctie van
ditdeelvanhetkanaal?BijhetWaterschap
Noorderzijlvest zijndewaterstandenopgevraagdvaneenrepresentatievemeetlocatiein
deElecttaboezem,demeetlocatieinhetVan
StatkenbotghkanaalterhoogtevanNoorderhoogebrug.Hetbetreft dagwaardenvanaf1993
totenmet2002.Indezegegevensontbreken
helaascirca900dagwaarden,metnameuit
1993en 1999.Deresterendewaardenzijnechtervoldoenderepresentatiefomuitsprakente
kunnendoenoverdeoptredendewaterstanden.Deverdelingvandewaterstandeninde
tijd isonderzocht,waarbijmetnameisgekekennaatover-enonderschrijdingenvanhet
stteefpeil. BijeenboezemstteefpeilvanNAP0,93m.lijkenzoweldeonderschrijdingen als
deoverschrijdingen inhoofdzaakplaatstevindenindeperiodeseptembertotenmet maait
(zieafbeelding1).
Vervolgensisvoordebuffer, hetCiBoGaterreinenhetNoorderplantsoen eenindicatievewaterbalansopgesteldopbasis vanjaarsommen.Hieruitbleekdatzelfsineendroogjaar
enbijeenvoorzichtigeinschattingvandehoeveelheidwaterdiebeschikbaarkomtvanafhet
verhardoppervlak,sprakeisvaneenwateroverschot,datvanuitdebuffer opdeboezem
geloosdmoetworden.

CiBoGa
Uiteeneetstevetkenningvanhetsysteei
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gedragbleekdatbijneerslagpiekendewaterstandindebuffer snelstijgt:bijT=icirca0,3 m
enbijT=ioocirca0,8 tot 1,1 meter, afhankelijk
vanhetgekozenlozingsdebiet.Bij dezeverkenningisoverigensvoordeveiligheideen
afvloeiingscoè'fficiènt van 100 procentaangehouden:alhettoestromendeverhardeoppervlakkomttotafstroming naarde buffer. Het
maximumtoelaatbarepeilindeboezemen
daarmeeookindebuffer, isvooralsnoggesteld
opNAP 0,0m.bijeenboezemstreefpeil van
NAP-0,93 m.
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Tenslotteisvoorafookeeninschatting
gemaaktvandegevolgenvaneenlangedroge
periode.Hieruitkwamnaarvorendatde
waterstand indebuffer inextremesituaties
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wate,uitdeboezem.Ditlaatsteisinverband
methetverschilinwaterkwaliteiten tussen
buffer enboezemechterinprincipeongewenst.
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Voorkeursoplossing
Opbasisvandezeeersteverkenningenen
inschattingen isvervolgenseenvoorkeursoplossingbenoemdvoordescheidingtussende
kopende restvanhetOosterhamrikkanaal,
gegevenhetverkendesysteemgedragende eerderomschrevenuitgangspunten, wensenen
randvoorwaarden.Dezeoplossingheefidevolgendekenmerken:
• De scheiding(damofdamwand)tussende
kopenderestvanhetkanaalheefteen
hoogtedieovereenkomtmethettekiezen
veiligheidsniveau indeboezemendedaarbijbehorendehoogtevanoeversenkaden,
tenminsteNAP +0,00m.;
• Hetdebietregulerendkunstwerkinde
scheidingwordtuitgevoerdalseenautomatischestuwmetV-vormigeoverlaaten
waterstandopnemersinzoweldebuffer als
deboezem(dusaanweerszijden vande
damofdamwand).Stijgthet waterniveau
inde boezem,danwordthetlozingsniveau
vanuitde buffer (de kruinvande stuw)
automatischmeeverhoogd;
• Eeneenvoudige,handmatigtebedienen
schuifindedamofdamwandkaningeval
vanextremedroogtewordengebruiktom
waternaarde buffer tesuppleren,maarhet
waterindebuffer magindrogeperioden
uitzakken,totbijvoorbeeld NAP -1,0 m.;
• Omindezomerperiodedeverdampingte
kunnencompenseren,wordteenzomerstreefpeil indebuffer vanNAP -0,70m.
voorgesteld,bijeenwinterstreefpeil va1
NAP -0,90 m.
Metditprincipewordtalleeneenoverschotvanwateruitgelaten uitdebuffer.De
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buffer komtinhaargeheelnietbeschikbaar
voorbergingvanwateruitdeboezem.Door
hetwaterniveaudaarnaastindrogeperioden
ookuittelatenzakkentotcircaNAP-1,0m.,
hoeft naarverwachtingvrijwelnooitwaterte
wordengesuppleerd.Dewaterkwaliteitinde
kopvanhetkanaalkanduszoveelmogelijkde
hemelwaterkwaliteit benaderen.Deveronderstellinghierbij wasdatalsde boezemfunctie
vandewaterenrondGroningenwordtaangesproken,dewaterstandindebuffer doormiddelvandestuwautomatisch hogerwordt
opgezetendebuffer zichindezelfde natte
periodevultmetwateruithetstedelijkgebied.
Ditwaterwordtnulangerenmeergeborgen
indebuffer, inplaatsvandathetwordtafgevoerdnaardeboezem.Zodoendegaatgeen
boezemruimteverloren,maarwordtdeboezemvooreenbelangrijkedeelopeenandere
manier,methetzelfde oogmerk,gebruikt.
Hetenigenadeelvaneenzomer-enwinterpeilbijdezeoplossingisdatindezomersituatie,bijeenhogerpeil,eendeelvande
buffercapaciteit nietbeschikbaarisvoorde
'boezemfunctie'. Metanderewoorden:bijeen
zomerpeildat0,2meterhogerligtdaneen
winterpeileneenwateroppervlakvancirca1,3
hectare,gaatcirca2.600kubiekemeterboezemcapaciteitverloren.
Meerjarige waterbalansberekening
Ominzichttekrijgeninhetteverwachten
peilverloopenomhiermeeeen gefundeerde
uitspraaktekunnendoenoverhet minimumpeilenhetverschiltussenzomer-enwinterstreefpeil, iseenmeerjarige warerbalansberekeningopgezetmetbehulpvaneeneenvoudig
bakkenmodel.Indezewaterbalansisdewaterstandindebuffer perzesuurbepaaldopbasis
vanneerslag,verdampingendeboezemwaterstand.Deneerslag-enboezemwaterstandgege-

HetOosterhamrikkcmaal.
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venswarenbeschikbaarperzesuur.Dewaardenzijn afkomstig vanrespectievelijkhet
neerslagstationEeldeendemeetlocatieNoorderhoogebrug.Voordeverdampingzijnde
dagwaardengebruikt.Omdezetekunnen
gebruikenmettijdstappen vanzesuur,isde
volgendeverdelinggebruikt:tussen0:00en
6:00uur 15procent,tussen6:00en12:00uur30
procent,tussen 12:00en18:00uur40procenten
tussen 18:00en0:00uur 15procentvandedagverdamping.
Hetbasisprincipevandewatetbalansberekeningisdatdedebietgereguleerdeafvoer tijdenstijdstapA,intijdstapBopdehoeveelheid
berginginhetmodelinminderingwordt
gebracht.Hetkruinniveau wordtgecorrigeerd
opdewaterstand indeboezem,opeenzodanigemanierdatdekruinnooitlagerisdandeze
waterstand,rekeninghoudendemetenige
golfslag.Opdezewijzekangeenwatervanuit
deboezemdebuffer instromen.Dezecontrole
wordtpertijdstap uitgevoerd.Aanhetbegin
vaneentijdstap kanhetzozijndatdewaterstandindebuffer lagerisdandekruinhoogte
vandeoverlaat.Ditkanhetgevolgzijnvan
verdampingineenlangeredrogeperiode.In
diesituatiewordtbijneerslageerstdebuffer
aangevuldtothetkruinniveau,waarnaweer
afvoer plaatsvindt.
Vanwegedebeschikbaredataénvanuitde
wetenschapdatdezomervan1997droogis
geweestenhetnajaar van1998nat(sindsdien
kentheelNederlanddeoverstroomdeTusschenklappenpolder inGroningen),isgekozen
vooreentijdreeksanalyse van1997en1998.De
resultatenzijn weergegeveninafbeelding 2.
Omdegevoeligheidintoestromendverhardoppervlaken/ofde afvloeiingscoëfficient

tetoetsen,zijn tweescenario's onderzocht,
weergegevenalstweelijnen inafbeelding2:
een100procent-scenario(100procentvande
neerslagkomttotafstroming naarde buffer)
eneen80procent-scenario(idem,80procent).
Enkeleresultatenuitdeze meerjarige
waterbalansberekening zijn:
• Bijverhoogdewaterstanden indeboezem
heeft debuffer vrijwelaltijdeenhogere
waterstanddandeboezem.Ervaltdusvoldoendeneerslagomdebuffer tevullen,
terwijl hetlozingsniveauwordt opgetrokken.Hiermeeis'bewezen'dataanlegvan
debuffer nietzozeertenkostegaatvande
boezemcapaciteit,maardat diezelfde
ruimtealsnogefficiënt wordtgebruiktom
waterrebergen,waterdatandersopde
boezemgeborgenzoumoetenworden;
• Indegemodelleerdeperiodehoeft geen
watertewordeningelaten.Sterkernog:
doorverdampingindezomerperiodezakt
hetwaterpeilwelregelmarigcirca20cm
uit,maatkomtdanongeveeruitophet
winterpeil.Voordezomersituatieiseen
streefpeil vanNAP-0,8m.dusookacceptabel,metdientengevolgeeenkleiner'verlies'aanboezemcapaciteitonderzomerpeil.Met20cmverdampinghoeft dannog
steedsnietgesuppleerdreworden(uitgaandevantenminsteNAP-1,0m.als
acceptabelminimumpeil);
• Eind1998stijgt deboezem behoorlijk,
maarregenthetblijkbaar inEeldeniet
zoveel:debuffer wordtgevuld,maarer
ontstaatnauwelijks eenextrapiek.Indien
eenneerslagpiek(zoalsdievaneindaugustus1998)samenvaltmeteenhoogboezempeil,zalhetmaximaaltoelaatbaarpeilvan
NAP+om.welsnelwordenbereikt.
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Conclusie
Bijhetzoekenvanruimtevoordestedelijkewateropgaveligthetjuist nietvoordehand
omdezeruimteindeboezemwateren tezoeken.Dewateropgaveisimmersvooralbedoeld
omdeboezemnietextratebelasten ten
opzichtevaneenonverharde,landelijkesituatie.Tochishetmogelijk omeen(doodlopend)
deelvandeboezemzodaniginterichtendat
zoweldeboezemfunctie alseenbuffer- en
retentiefunctie kunnenwordentoegewezen.
Meteeneenvoudig,maarzorgvuldigopgezet
waterbalansmodel kanhetéénenanderredelijkerwijs wordenonderbouwd.
DewinsrvoordestadGroningenisevident:erwordrafgekoppeld inbesraandgebied
zonderaanspraaktedoenop(dure)grondvoor
waterberging,erwordteenkwaliteitsverbeteringgerealiseerdvoorzowelhetCiBoGa-terreinalshetNoorderplantsoen,de leefbaarheid
vanhetgebiedwordtvergrootenerwordt
ruimtebespaarddoorfunctiecombinatie.<f

