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WATERLEIDINGNET NIET VANZELFSPREKEND GEBRUIKEN

Bluswatervoorzieningen
op bedrijventerreinen
Derecentebrand inhetcellencomplexopSchipholheeftdeaandachtweergevestigdopdebereikbaarheidvanbluswatervoorzieningen.Ee'nvandeconclusiesvandeonderzoekcommissieisdat
zoweldebereikbaarheid binnenhetcellencomplexalsdebeschikbaarheid vanvoldoendebluswater
niet^oed^ere^eldwaren.Ditis^jeenunicuminNederland.
Metdekomst van het drinkwaterleidingnet inde 19een 20eeeuw kregen
gemeenten ereenextra voorzieningbij,
namelijk bluswater voorbranden. Komend
vanuitdesituatie waarinde brandweerwagendoor paarden werdgetrokken, heeft de
gemeentelijke brandweerzorgeen enorme
vlucht genomen.
Doordeschaalvergroting enhet ontstaan vansteedsgrotere bedrijventerreinen
heeft dezesituatieechterooktot problemen
geleid.Het blussen van branden vraagteen
grotecapaciteitdieveruitstijgt bovende
capaciteit dienormaliter noodzakelijk isom
tevoorzien indeeigenlijke taak, namelijk
hetvoorzien indedrinkwaterbehoefte. Een
capaciteit bovendien die,alshetgoedis,
nooit ofnietmeerdan hoogstzelden wordt
aangesproken. Hetgevolgvan het gebruik
vanhetwaterleidingnet medevootdebluswatervoorziening isdatdit leidttotzoveel
watergebruik, datoverdimensionering van
het waterleidingnet noodzakelijk is.Deverblijftijd vanhetdrinkwater inde leidingen
wordt daardoor telang,waardoor met regelmaatgespoeld moet worden.Dooreentoenemend kwaliteitsbesefenverhoging van
aansprakelijkheidsrisico's ziendewaterberijvenditsteeds meeralseen probleem.
Inapril 2005ishet netwerk Duurzaam

'stedelijk waterbeheer opgericht doorde

stichting Duurzaam HogerOnderwijs in
Amsterdam.Indit netwerkzitten vertegenwoordigersvan hetonderwijs, deoverheid
enhet bedrijfsleven. Dit netwerk biedtde
kansom het probleem van bluswatervoorzieningen opbedrijventerreinen eens vanuit
verschillende invalshoeken te belichten.
Want het kanookanders.

» IBRA-richtlijn
Dekoepelorganisatie vande brandweer,
hetNederlands Instituut vootBrandweer en
Rampenbestrijding (NIBRA),heeft een
18

H2<>

8-2oo«

richtlijn opgesteld voordefysieke inrichting
vandeopenbare ruimteomeffectief branden tekunnen bestrijden. De richtlijn
(Handleiding Bluswatervoorziening en
bereikbaarheid) kent veelwaardetoeaan
bereikbaarheid enafstand vanbluswatervoorzieningen.Tevensgeeft derichtlijn aanwijzingen voordehoeveelheden water die
beschikbaar moeten zijn, met hetoogop
duur enomvangvan branden.
Derichtlijn isbij redelijk veeloverheidsorganisaties bekend,maar niet bijalle.Veel
gemeenten gebruiken derichtlijn. Hetis
niet bekend hoedwingend de richtlijn
wordt nageleefd. Dit isvooraleengevolgvan
hetvrijblijvende karakter;erzit immers
geen wetgevingachter.Derichtlijn gaat uit
vanbeschikbaarheid vanwater uit hetleidingnet,alhoewelalternatieven niet worden
uitgesloten.

Alternatieve voorzieningen
Metnamedezorgbijde waterleidingmaatschappijen, maar ookhet onderkennen
vanderisico'svanbeperkte beschikbaarheid
en milieuschade,leiden tot het verkennen

vannieuwealternatieven.Sommige zijn
bekend,zoalsdesprinklerinstallatie.Andere
zijn inontwikkeling,zoalshetbluswaterriool.Indestudie voorhet netwerk Duurzaamstedelijk waterbeheer zijn deverschillendeoptieseensopeenrijtjes gezet:
centrale bluswatervoorziening, buffering in
gebouwen, bestaande transportleidingen,
warmte-/koude-opslag, putten, infiltratievoorzieningen enregenwaterriolen énopen
water.
Decentrale bluswatervoorziening en
buffering ingebouwen bieden maatwerk
voorbrandbestrijding. Beideopties voorzien
indirectebeschikbaarheid van bluswater,
veelalgekoppeld aan sprinklerinstallaties.
Centrale bluswatetvootzieningen worden
vaakopgrootschalige locaties toegepast,
voormeerdere bedrijven ofvooreen heel
bedrijventerrein. Het iseengrote investering,dieookeenhoger veiligheidsniveau
realiseert.Dezevoorzieningen worden nu
nogvaakdoor(combinaties van) bedrijven
gerealiseerd. Erzijn nogweiniggemeenten
diehieractiefop inspelen.
Met bestaande transportleidingen wordt
geduid optransportleidingen vooroppervlaktewater oflicht verontreinigd afvalwater.Waardezeleidingen (bijvoorbeeld de
Noord-Hollandse WRK-leiding)in bestaandeofnieuwebedrijventerreinen liggen, kunnenzealsaanvoerleiding voor bluswater
fungeren. Dezeoptiewordt momenteel door
Hydron onderzocht voordiverse bedrijventerreinen langsdeleidingtracés indeprovincie Utrecht.
Demogelijkheden voorbenutting van
grondwater door hetslaanvanputten ofals

Bijaanlegenbeheervanbluswatervoorzieningen iseenaantalpartijen betrokken.Degemeentespeeltalsinitiatiefnemer eenbelangrijke rol.Alsverantwoordelijkepartij voordebrandweerzorgdraagtdegemeenteookzorgvooraanlegenbeheervandebluswatervoorziening.
Traditieenkostenafwegingen brengendegemeentevaakbijhetwaterbedrijf,alswaterleverancier.Demeerkostenvooraanlegvandewaterleiding(overdimensionering),brandkranenen
hetbeheer(doorspoelen)wordendoorhetwaterbedrijfmeestal inrekeninggebrachtbijde
gemeente.
Debrandweerwordtsteedsvakerineenvroegtijdig stadium betrokken bijdeplanvorming.De
beschikbaarheid vanwaterkenttegenwoordigverschillendecriteria,afhankelijk vandeintensiteitenduur vaneenbrand.Gevallen waarbijbrandkranen niettijdig bereikbaarwarenof
wateranderszinsniet(voldoende)voorhanden was,nopendebrandweeromsteedsvakerpreventiefteopereren.Hetwaterschap isoptweemanieren betrokken.Indiensprakeisvan
gebruik vanoppervlaktewater alsblusmiddel ishetookptettigalsdit involdoendemateaanwezigis.Eennietopgeschoondeslootofstuw kangemakkelijk toetinhetetengooien.Ookals
kwaliteitsbeheerder heeft hetwaterschaptemaken met(vervuild)afsttomend bluswater.Met
namedezefactor wordtvaaknietbetrokken inplanvorming.
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nevengebruik van warmte-/koude-opsIag
"iedenwellicht ookperspectief Vootalhet
bouwen in natte,lagegebieden, waarin
grondverbetering en funderingsconstructies
aandeordezijn, kunnen putten geïntegreerd worden.Warmte-/koude-opslag voorziet inhet rondpompen van aanzienlijke
hoeveelheden grondwater. Hierzijn combinatiesmet buffering en sprinklerinstallaties
denkbaar.
Opbedrijventerreinen worden tegenwoordigsteedsmeergescheiden rioolstelsels
e n lnr 1
' tratievoorzieningenaangelegd.Deze
voorzien vooralindeafvoer van overtollig
water.Evengoedzijn zegeschikt (temaken)
v
oordeaanvoervanwater.Met hetzogeheCen b[
uswaterriool isdaaralstudie naarveracht inZwijndrecht. Debrandweer moet
anweluitgerust zijn met pompen.
Openwater isvanoudsher eenbron voor
blu;swater.Ookheden tendagemaakt de
randweer inderegelgebruik vanopen
ter,datzichechtersomsopwat grotere
a&tand bevindt vandebrand.Dat schetst
gelijk hetdilemma;voldoende bluswatermoetoprelatiefkorteafstand vande
rand voorhanden zijn.Eengoede'blauwe
ooradering'vaneenbedrijventerrein kan
danookbijdragen aanadequate brandbetrijding, maar resulteert in beperkingvan
Ult
geefbare grond.

Geen vanzelfsprekendheid
^ e gangvanzaken ronddebrand in het
üencomplexopSchiphol ismisschien wel
s
ymptomatisch voordemanier waaropwe
n
Nederland met bluswatervoorzieningen
or
ngaan.Hetgebruik van het waterleidingnet voordebluswatervoorziening iseen
gegevendat historisch gegroeid is,maar
Ce
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bepaaldgeenvanzelfsprekendheid is.De
adviezen vandebrandweer(organisaties) zijn
nietdwingend ende verantwoordelijkheden
vandeverschillendeoverheden leiden niet
toteenduidige richtlijnen. Laatstaan dat
dezezijn verankerd inwetgeving.Deontwikkelingen opdemarkt,ookhet ontwikkelenvannieuwetechnieken,makendeproblematiekernietoverzichtelijkerop.
Daarnaast isookhet besefgroeiende ten
aanzien vanduurzaamheid en omgevingskwaliteit.Wewillenéneenveilige werkomgevingénvoorkomen dargrondstoffen verspiltwordenéneen gegarandeerde
waterkwaliteit.Misschien isdeoplossing het
waterleidingnet nietvanzelfsprekend onder
elkeomstandigheid aan tewendenalsbluswatervoorziening, maareerst andere alternatieven nategaan. 9
Jeroen Niezen (DHV)
Stefan Moll (Hydron)
Sander Dijkstra en Lodewijk
Westerhof (Van Hall/Larenstein)

Digitale foto's
Alsufoto'sdigitaalwiltdoorsturen naarde
redactie,neemdaneerstcontactop. De
resolutievandefoto's moetnamelijk minimaal300dpibedragenopdewaregrootte
inhettijdschrift. Foto'sdoorsturenmeteen
lagereresolutieheeft geenzin.Debeeldschermresolutievanfoto's bedraagt meestalslechts72dpi.

DeWerkgroepStedelijkGrondwaterkomtop
17aprilweerbijeeninUtrecht.De bijeenkomst
staatinhettekenvandoorlatendebestratingen.
Opz6januarij\. vondinDordrechtdevorige
bijeenkomstplaatsvandewerkgroep.Toen^in^
hetoverde^emeentelijke^rondwaterzorg inhet
kadervandetoekomstigezorgplicht.
FransvanderLinden(RoyalHaskoning)
lichttedaardestand vanzaken toerondde
Wetverbredewatertakengemeente.VervolgenspresenteerdeArthur Hagen (gemeente
DenHaag)deaanpak vanDenHaag.De
grondwaterstand isdaargestegen door het
beëindigen vanonttrekkingen indejaren
vijftig. Alsremediewerdendrains bijgelegd
bij rioolvervanging,maardat boodgeen soulaasvoorhetconstructieveprobleem vande
veelvoorkomende lekkekelders.Intussen
werd weinigvoortganggeboekt,omdat
gemeenteeneigenaren vanelkaardeoplossingverwachtten. Metde totstandkoming
vandeGrondwaternota wordt daarom meer
aandacht aancommunicatiegegeven.Het
meestzichtbareresultaat iseengrondwaterloketop internet.
RobWeedavandegemeente Dordrecht
ginginopderesultaten vandeonderzoeken
omdroogstand vanhouten palen tegen te
gaandoorhetverhogen vandegrondwaterstanden.Indewijk LandvanValkheeft de
gemeentesinds 2001 eenexperiment lopen
met infiltratie vanonbehandeld oppervlaktewaterdoormiddelvandrains ineen grindkoffer. Deinfiltratie lijktgoed teverlopen.In
detoekomst wildegemeente met eenleidingoppervlaktewater aanbieden bijdehuizen,waaropparticulieren desgewenst aan
kunnen sluiten.Vialeidingen kan het water
zodicht mogelijk bijdetebeschermen palen
wordengebracht,zowelaandevoor-alsaan
deachterzijde vangebouwen.
Het isonzekerofdezeactiestraks
betaald kanworden uit de(verbrede)rioolheffing; voorlopig lijkt deverbrede watertaakvoordegemeenten zich tebeperken tot
hetafvoeren vanovertolligwater. 9
Belangstellendenvoordebijeenkomstop17april
kunnenzichaanmeldenbijBramBot:
(010)2200883.

Gebruikvanhetprogramma Powerpoint
voorgrafisch materiaalwordt afgeraden!
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