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GemeenteBredazet
stedelijke wateropgave
opdekaart
Veelgemeenteambtenarenworstelenmerdegrotehoeveelheid beleidsvoornemens,ophandenzijnde
wetswijzigingen enonzekeretoekomstbeelden.ZoookindegemeenteBreda.Waterduikthiersteeds
vakerop,ntetalleenindeplannen,maarookindeleefruimte.Somsinnegatievezin(wateroverlast],
somsookinpositievezin(aantrekkelijkwater).Bredahee/tsinds2000eenwaterplaneneenderde
generatiegemeentelijkriolenngsplan(2004-2008J,maardenieuweenstrengereeisennopentoteen
intensiveringvandewaterzorg.InhetkadervandestedelijkewateropgavewerkendegemeenteBreda
enWaterschapBrabantseDeltasamenaaneenpakketmetbenodigdemaatregelenvoordetoekomst.
Inditartikelwordtbeschrevenwelkestappenzijnondernomenomdetotalewateropgavetevertalen
ineenheldereenaansprekende boodschaprichtingdebestuurders.
Degemeente BredaenWaterschapBrabantseDelta hebbengezamenlijk hetinitiatiefgenomen omdewateropgaveinbeeldte
brengen:dezorgplicht voordeadequate
afhandeling vanovertollig afvloeiend
hemelwater, overtolliggrondwateren
beperkingvandekansopwateroverlastals
gevolgvaneentehoge buitenwaterstand
(inundatievanhetstedelijk gebied).Hiervoorisruimtenodig,zowelbuiten destad
alsbinnen hetstedelijk gebied.Hetglobaal
benodigde ruimtebeslag isperdeelstroomgebied bepaaldengeprojecteerd opdeplannenindeontwikkelingsvisie Breda2020.

Voorbestaandebebouwingiseendergelijkeruimteclaim nieuw,lastigterealiseren
binnen hetstedelijk gebiedennogonderwerpvandiscussietussengemeenteen
waterschap.Bredakanzichvinden inde
wensomtekomen toteenduurzaam watersysteem,maar hetmoet nietleidentotallerleikleinschaligeenversnipperde oplossingen.Omdezeredengeeft degemeentede
voorkeuraangrotecentraleruim gedimensioneerdewaterpartijen boven kleinschalige
lokaleoplossingen.Doorde waterpartijen
enigszins teoverdimensioneren wordtgeanticipeerdopderuimteclaim van eventuele

toekomstige nieuwbouwplannen ende
mogelijke klimaatontwikkeling. Voorbeelden hiervanzijn onderanderedeVierde
Bergboezem inhetnoorden vandestad,de
WatetakkersbijTeteringen,de inrichting
vanhetMarkdalenhetdalvanAaofWeerijs
tenzuiden vanBreda.
Metgebruikmaking vaneen rekenmodel
kaninprincipegripworden verkregen opde
omvangvandeoverlastalsgevolgvanhoge
grondwaterstanden en/ofextremeneerslagsituaties.Zoheeft hetWaterschap Brabantse
Delta inundatiekaarten voorhetbuitenstedelijk gebiedgemaakt.Voordebinnenstad isditechteraanzienlijk lastiger.Het
vergtnogeenaanzienlijke tijdsinspanning
omeenbetrouwbaar hydraulisch rekenmodeloptestellenvoorhetcomplexewateren rioolsysteem van Breda.Omdezeredenis
gekozenvooreenpragmatischeaanpak voor
het inbeeldbrengen vandeconsequenties
vandestedelijke wateropgave.Hierbijis
in eersteinstantiedeaandachtgerichtop
hetbenodigde ruimtebeslagendeglobale
kosten.Parallelaandeopbouwvaneen
betrouwbaar rekenmodelenactualisatievan
hetverhard oppervlak iservoorgekozenom
testarten methetopstellen vaneen regenwaterstructuurplan.

Regenwaterstructuurplan
Hetregenwaterstructuurplan vormtin
feiteeenconcretedoorvertaling vanderioleringsvisiedieookinhetgemeentelijk rioleringsplan (GRP2004-2008)staat.Inditplan
wordtuitgegaan vaneengeleidelijke
ombouw vanhetbestaandegemengde rioolsysteemnaareenduurzaam gescheiden
rioolsysteemdaarwaarpraktischentechnisch haalbaar.Inhet regenwaterstructuurplanzijn locatiesaangewezen waarhet
logischenhaalbaar isomruimte voorhet
vasthouden enbergen vanregenwaterte
reserveren.Bijhetopstellen vanditregenwaterstructuurplan isdankbaar gebruik
gemaakt vandebestaande geografische
informatie (geometrieenstructuren vansystemen,maaiveldhoogten, luchtfoto's e.d.).
Begonnenismethetvervaardigen van
eenafkoppelkansenkaart. Opbasisvan
bodemtypeengrondwaterstand, afstanden
totoppervlaktewater engroenvoorzieningen
iseen indelinggemaakt naargebieden waar
infiltratie vanregenwater en/ofafleiding
naaroppervlaktewater mogelijk is.Vervolgenszijn vandeze afkoppelkansenkaart
gebieden uitgesloten vanwegelokalebelemmeringen alsdijklichamen, drukkeverkeerswegen,hondenuitlaatplaatsen e.d.Opde
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tendebestaandestad moetworden gezocht.
Rekeninghoudend metdebestaande hoofdstructuur vandegemengde riolering,
bestaandeenpotentiële waterlopen en
waterpartijen iseennieuwe regenwatethoofdstructuur opgezet.Destructuur is
zodanigdatderegenwaterriolen zocentraal
mogelijk ineengebied liggen (haaksop
woonstraten)endehoogteligging vande
gemengde rioleringvolgen(beperken aantal
kruisingen).
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Uitsnedevanhe:waterstructuurplan(toekomstigeregenwaterstrucruurenruimteclaimvoorretentie).

afkoppelkansenkaatt isde toekomstige
regenwatethoofdstructuur ingetekend,tekeninghoudend metondetandetedehoogteligging,geomotfologie, wateroverlastlocatiesenafstanden tot bestaandeofnieuwe
structuren.
VolgensdebeleidsopgavevanWaterschap
BrabantseDeltadient inhetgevalvannieuwbouwmaatookbij herstructurering van
bestaandstedelijkgebied rekeningteworden
gehouden methetreserverenvanachttot13
ptocent aanruimtevootwater.Ditkomt bij

nieuwbouwgrofweg neeropeenverdubbelingvandevroegere ruimteclaim.
Uitgaande vandezebeleidsopgave iseen
inventarisatie uitgevoerd naar locatieswaar
mogelijk ruimtevoorwatet kan worden
gecreëerdenwaar regenwater naar toekan
wordengeleid.Het betreft in hoofdzaak
braakliggende terreinen, laaggelegen groensttucturenenranden van bebouwingseenheden.Eendergelijkeeersteschatting vande
mogelijk tebenutten ruimte voorretentie in
destad bevestigdealsnelhet beelddat de
wateropgave binnen stedelijk gebied moeilijk isin tepassenendeoplossingdeelsbui-

Uitgaandevanhetverzameldebasismateriaal(regenwaterstrucruurkaart,inundatiekaarten,ontwikkeltngsvisie)is
eenworkshopgehoudenmetdeskundigenvandegemeente(water,RO,milieu)enderegionaledeskundigevan
WaterschapBrabantseDelta.OndersteundmetGISenrekenbladenisperdeelstroomgebieddestedelijkewateropgavebepaald.

Verderiseeneerste inventarisatie
gemaakt vangtondwateroverlastgevoelige
gebiedeneneen inschatting vandekosten
ominopenbaargebiedde grondwaterstand
tereguleren.Incombinatie metdemoderniseringvanhetgemalenbeheersingsysteem
worden,verspreid overBreda,een50-talpeilbuizengeplaatst.Decontinu registrerende
waterpeilmeters wordenaangesloten opeen
telemetriesysteem. Metdit basismeetnet
ontstaatglobaal inzicht in het verloopvan
degrondwaterstand en kunnen knelpunten
voordestedelijke watetopgavescherper in
beeld wordengebracht.Afhankelijk vande
lokalesituatiewordeneventueel (tijdelijk)
aanvullendegrondwaterstandmetingen verricht.
DegemeenteBredaisopgedeeld inelf
deelsttoomgebieden.Per deelstroomgebied
isinbeeldgebracht hoeveelnieuwbouw de
komende 10à 15jaat wotdtgerealiseerd.Verderiseenschattinggemaaktvandehoeveelheid benodigde retentie ten behoevevan
knelpunten inderiolering, grondwateroverlasteninundatie van oppervlaktewater.
Aanvullend hieropisdehoeveelheid benodigderetentie bepaaldgetelateetd aan herontwikkelingvanhetstedelijkgebied.De
optelsom vandezedriecomponenten isuitgedrukt inkubiekemeters betgingen ter
plekkevertaaldengevisualiseerd in het
benodigde ruimtebeslag.Overigens ishet
ruimtebeslagnogmetcirca 20procent naar
boven bijgesteld nadatde resultaten vande
herinventarisatie vanhetverhard oppervlak
beschikbaar kwamen.Per deelstroomgebied
isdemeestgeschikte oplossingsrichting
voorhetzoeken naar waterbergingsruimte
bepaald (binnen hetgebied/buiten het
gebied/gekoppeld aanbestaande waterstructuren/anders).
Debenodigderuimte voor waterberging
issymbolisch weergegeven dooreencirkel
opdekaart,met eenoppervlak dat overeenkomt metdebenodigde tuimte. Indien
mogelijk iseen indicatiefruimtelijke inrichting weergegeven opeenkaart (bijvoorbeeld
gekoppeld aaneen beekdalofeen natuurlijketerreinlaagte).
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Waterop de kaart
Met behulp vandit kaartmateriaal iseen
eerstestapgezetopwegnaar inpassingvan
deruimteclaim binnen denader uit tewerkenontwerp-Structuurvisie2020vanBreda.
Hetmeenemen vanwater indestructuurvisieleidt toteen integrale benaderingvan
dewateropgave inplaatsvan ongewenste
versnippering.Blauwstaatopdekaart en
kanindeverdereuitwerkingvandestructuurvisie naarstadslandschappen worden
vormgegeven.
Bijdepresentatievanhet benodigd
ruimtebeslagzijn tweevariabelen gehanteerd:demogelijk realiseerbare peilstijging
(30of50cm)endevereiste retentiecapaciteit
bij reconstructiesenombouw vangemengd
naarduurzaam gescheiden (70of400kubiekemeter retentiecapaciteit perhectare).De
bovengrens van400kubiekemeter hangt
samen metdeeisvanhetwaterschap.De
ondergrens van70kubiekemeter is afkomstigvandegemeente,beredeneerd vanuitde
gedachtedat bijombouw vangemengd naar
gescheiden debergingscapaciteit vangemiddeldzevenmillimeter komt tevervallen.Dit
verliesaancapaciteit dient tenminste te
worden gecompenseerd.
Kaart 1 presenteert het maximumscenario:ruimtebeslag uitgaande vaneen gemiddeldehaalbarepeilstijging van30cmen400
kubiekemeter benodigde waterbergingper
hectareafvoerend verhard oppervlak in
zowelbestaand stedelijk gebiedals bij
nieuwbouw.
Kaart2presenteert het minimumscenario:ruimtebeslaguitgaandevaneen gemiddeldehaalbarepeilstijging van50cm,400
kubiekemeter benodigdewaterberging per
hectareafvoerend verhard oppervlak bij
nieuwbouw en70kubiekemeter benodigde
waterberging inbestaand stedelijk gebied.
Degroenecirkelsopdekaarten presenteren(opschaal)dewateropgavealsgevolg
vannieuwbouw,deblauwecirkelsdetotale
wateropgavealsgevolgvan bestaande
bebouwing(inclusiefnieuwbouw)ende
rodecirkelsdegereserveerde ruimteclaim
voorwaterbergingbijgrootschalige herinrichtingsprojecten (Waterakkers,BredaOost).
Om het ruimtebeslag tevertalen inkostenzijneenheidsprijzen perkubieke meter
waterberging berekend voorbinnen- enbuitenstedelijk gebied.Ookiseen schatting
gemaakt vankosten,verband houdend met
hetaanbrengen vaneendrainagenet op
knelpuntlocaties.Omrekening van her
gevraagderuimtebeslag voorwater(130tot
230ha)naar hardeeuro'sgeeft voordetwee
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uitersten eenforse bandbreedte van35tot
ongeveer 135miljoen euro.Metaftrek vande
reedsgereserveerde ruimteclaim bijde
grootschaligeontwikkelingsgebieden resteerteengeschat investeringsvolume van
26tot 123 miljoen euro.Dit isvoorhet overgrotedeelgerelateerd aandeopgave in
bestaand stedelijk gebied.Delooptijd van
dit investeringsvolume moet echter in het
licht worden bezienvaneengeleidelijke herinrichtingvanhetstedelijk gebied, met
inpassingvanvoorzieningen voor verminderingvaneventuele (grond)wateroverlast en
gescheiden afvoer van regenwater. Volgens
destedelijke ontwikkelingsrichting wordt
dekomende 15jaar vandehuidige 1.900 ha
verhardoppervlakongeveer200hagerenoveerdenongeveer 150haaan nieuwbouwlocatiesontwikkeld. Uitgaande vaneen

ruimteclaim vancirca 10à 15procent voor
retentie ishet theoretisch mogelijk een tempovan tweetotdriehectareperjaar terealiseren.
Omdat Waterschap BrabantseDelta stelt
dat(compenserende) waterberging moet
zijn aangelegd voorafgaand/gelijklopend
meteen heronrwikkeling,bestaatdekansop
versnippering vanwaterpartijen. Omdeze
versnippering tevoorkomen ishet daarom
wenselijk ruimschoots voortelopenopherinrichtingsplannen voorhet stedelijk gebied
viaoverdimensionering van waterpartijen of
aanlegvanwaterpartijen in het buitengebied.Nu deruimteclaim voorwateropde
kaartstaat,isvoorallepartijen duidelijk dat
water medeordenend isenvroegtijdig moet
worden betrokken inde planvorming.

Benodigdenreedsgereserveerdruimtebeslagvoorwaterineenminimum-enmaximumscenario.
KAART 1:MAXIMUM SCENARIO

Dewaterkaarten zijn voorafgaand aande
gemeenteraadsverkiezingen gepresenteerd.
Deboodschapmet betrekking totdebenodigderuimteclaim voorwater isineenoverdrachtsdocument vanhet huidige naar het
nieuwebestuur opgenomen.Opdeze wijze
weethetnieuwebestuur welkeopgavener
liggen ophet vlakvan wateren kan hiermee
bijdeinvullingvan beleid rekening worden
gehouden.
Devervolgstappen zijn gericht ophet
terugbrengen vandebandbreedte in kosten.
Gemeenteenwaterschap dienen hiertoe
overeenstemming tebereiken overde
inspanningsverplichting inbestaand stedelijkgebied.Daarnaast dient de haalbaarheid
vaneenmaximum peilopzet te worden
getoetst.Doordat ruimte voorwater in blauwestructuren wordt verankerd indestruc-

tuurvisie 2020,staat watervoortaan duidelijkopdekaart.Doorbij grootschalige
reconstructies ennieuwbouwplannen rekeningtehouden metdegewenste blauwe
structuur kan het watersysteem in het tempovandestad worden ingebed indestedelijkeruimteen kanwordentoegewerkt naar
eenduurzaam enrobuust watersysteem.%
Marie-claire ten Veldhuis
(gemeente Breda,thans TU Delft)
Keesde Rooij
(Waterschap Brabantse Delta)
Michel Moens (Arcadis)
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Opzoek naar het
stedelijk waterbeheer
vande toekomst
Methetproject'SWITCH'gaanjz parrijen
wereldwijdopzoeknaarhetstedelijkwaterbeheervandetoekomst.Inhetvijfjaar durende
projectwordentechnische,economischeensocialeoplossingenbekekendiedeproblemenmet
waterindestadkunnenoplossen.Nederland
heeftmetvierdeelnemerseenaardigevinderin
depap:UNESCO-IHE,IRC,ETCInternationalGroupenWa^enin^enUniversiteit.
SWITCHbehandelt algemene waterproblemen insteden,zoalswateroverlast, slechtedrinkwateraanvoer en-afvoer, hergebruik
vanwaterenbeter calamiteitenmanagement,opeen integralewijze.Daarbij gaat
hetnietalleenomtechnische oplossingen,
maar wordt ookgekeken naardesocialeen
deeconomischekant vanhet probleem.De
implementatie vanderesultaten van het
project zullendestadvan 2050vormgeven.
Binnen hetproject wordt geprobeerd drie
niveaus teintegreren:onderzoek, training
endemonstratie.Deuitkomsten van het
project wordengetestinAccra(Ghana),
Alexandrie(Egypte),BeloHorizonte(Brazilië),Peking,Birmingham, Hamburg,Lodz
(Polen),ZaragozaenTelAviv.
Hetproject beschikt over22miljoen
euro,voornamelijkgeldvandeEuropese
Unie.Definanciering vindt plaatsin het
kadervandeKaderrichtlijn Water,waarin
integraal watermanagement en efficiënt
watergebruik een belangrijke rolspelen. q
Voormeerinformatie:
CristinaGonzalez(015)21517zz.

Digitale foto's
Abufoto's digitaalwiltdoorsturen naarde
redactie,neemdaneerstcontactop.De
resolutievandefoto's moetnamelijk minimaal300dpibedragen opdewaregrootte
inhet tijdschrift. Foto'sdoorsturen meteen
lagereresolutieheeft geenzin.Debeeldschermresolutievanfoto'sbedraagtmeestalslechts72dpi.
Gebruikvanhetprogramma Powerpoint
voorgrafisch materiaalwordt afgeraden!
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