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Stedelijkwaterbeheer
inIJburg
Ijburg iseennieuweAmsterdamsewtjkinontwikkelinginhetIJmeer.Initiatie/nemerisde
.gemeenteAmsterdam.Ijburg bestaatuitacht
afzonderlijke, opgehoogdeeilanden,alle
beschermddoor(primaire]waterkeringen.Het
grootsteeilandvormthetHaveneiland(circa
140hectare].Uiteindelijk komenopIjburg
45.000mensenwonen,werkenenrecreëren.
Inmiddelszijnongeveer1.800 woningenopgeleverdenhebbendeeerstemensenhunintrek
genomenopIjburg.
Waternet isvanafeindjaren negentig
nauwbetrokken bij Ijburg. Hiertoezijn of
worden onder meerdoorhet waterbedrijf
voorelkeiland afzonderlijke, integrale
waterplannen opgesteld,diealsbasisdienen
vooronderanderehet stedenbouwkundig
plan.

HetwatersysteemvanhetHaveneilandIjburg.
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Hetdoelisomeenwoonwijk terealiserenwaarbij deveiligheid isgegarandeerd en
waardewaterhuishouding optimaalisgeïntegreerd.AanIjburg liggen ambities ten
grondslagomdekwaliteit vanhetmilieu op
eenzohoogmogelijk niveau tebrengen en
omdestedenbouwkundige opzettoteen
duurzaam niveau tetillen.Inhet verlengde
hiervanrealiseert Waternet inIjburgeen
duurzaam enzelfverantwoordelijk (integraal)watersysteem,waarbijdewaterkwaliteit minstenszogoedisalsdievan het
IJmeer.Dithangt ondermeersamen met het
zogeheten 'stand still'-beginsel:tussende
gemeenteAmsterdamenRijkswaterstaat is
vastgelegd datdewaterkwaliteit van het
IJmeernietmagverslechteren door Ijburg.

(rand)voorwaarden enmaatregelen,omde
gewenstedoelstellingen ook daadwerkelijk
tekunnen realiseren.

Eenwatersysteem ismeerdan alleen
water.Hetgaatomgrond-en oppervlaktewaterinclusiefdedirecte,voorhet functioneren vanhetbetreffende water relevante
omgevingendefloraenfauna die erbij
horen.
Deafzonderlijke waterplannen zijn leidradenenbevatten eenpakketvaneisen,

•

Waterkwaliteit en riolering
Omdewaterdoelstelling terealiseren is
steedseerstnaar bronmaatregelen gekeken,
daarna naar mogelijkheden omschoneen
vuilewaterstromen tescheidenen tenslotte
naar lokalemogelijkheden totzuivering.Dit
heeft geleid totdevolgendekeuzes:
• OpIjburg wordtgeengebruik gemaakt
vanuitlogende materialen,zoals koper,
loodenzink.Hiernaastworden aparte
emissie-eisen gesteld aan drijvende
woonvormen;
Schoonregenwater wordt waar mogelijk
benut(regentonnen)ofvertraagd afgevoerd(vegetatiedaken]naargrond- of
oppervlaktewater. Hiertoe isonder meer
vastgelegd metdeconsortiadat30.000
m2vegetatiedakophet Haveneilandoostwordtgerealiseerd.Lichtverontreinigd water (buurtontsluitingswegen)

Eenecologischingerichtewatergangvan36meterbreedophetHaveneiland.

wordt lokaalgezuiverd in infiltratietransportriolen en wadi'senhet relatief
verontreinigde water (hoofdverkeersareaal)wordt afgevoerd naarderioolwaterzuiveringmiddelseen verbeterd
gescheiden rioolstelsel;
• Minimaal eenkwart vandewatergangen wordt ecologischuitgevoerd,watde
waterkwaliteit enbelevingtengoede
komt.
Waternet heeft eenbrochure opgesteld
voor(toekomstige) bewoners met spelregels
overhetgebruikvanhet watersysteem.

Waterkwantiteit
Deverschillende eilanden kennen een
apart watersysteem.Zohebben het Steigereiland,Haveneiland enMiddeneiland oppervlaktewater. HetCentrumeiland kent echter
geenoppervlaktewater. Hierwordt nagenoegalhet hemelwater geïnfiltreerd; de
maaiveldhoogteishieropafgestemd. Valtde
keuzeopoppervlaktewater, dan dientook

eenrobuustsysteem teworden gerealiseerd.
ZoisophetHaveneiland een watersysteem
van 16ha(11.5%)enophet Steigereiland
ruim 8ha(19%)aangelegd,watde waterkwaliteit enbelevingtengoedekomt. Het
Haveneiland kent,naastdrie schutsluizen,
eengemaal,hetSteigereiland een schutsluis
eneenspuisluis.

Grondwater
Waternet draagt ookzorgvoordeuitvoeringvandeAmsterdamse grondwaternorm.
Dezenorm houdt inhet kort indat 'in
nieuwin terichtengebiedenzonder drainagewordenontwaterd endeontwateringsdieptevan0,50meenspertweejaar kort
overschreden magworden,uitgaande van
kruipruimteloos bouwen'.Hiertoezijn op
IJburgbeperkingengesteld aandemaximale
bouwdiepte vanondergrondse werken,zoals
parkeerkelders en kademuren.

ter(bijvoorbeeld hetdoorspoelen vanhet toiletmetdouchewater).Aandehand vanonder
andereeenlevenscyclusanalyseisuiteindelijkechtertochgekozenvoorhet gangbare
systeem.
Almet aleenheelpakketvaneisen en
maatregelen datmoetworden vertaald naar
dagelijkse praktijk. Vroegtijdig aantakken
bij hetplanproces,hetopstellenvan waterplannen, uitlegencommunicatie isvan
groot belanggeblekenenwerpt,zoalsin het
veldgezien kanworden,opIJburg inmiddels
duidelijke vruchten affT
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Drink- en leidingwater
Inhetplanproces isdeoverweging
gemaaktgebruik temakenvan huishoudwaH 2 0 •= 1 3 2 0 0 « | 2 5

