ACHTERGROND

EERSTE MEETJAAR IN ENSCHEDE AFGEROND

Wadi'slijkengoedte
functioneren
Nadat beginditjaar uiteenenquêtebleekdat
deomwonenden dewadi'sindewijkRuwenbos
inEnschedewaarderen, komtnuuitde eerste
onderzoeksbevindingenookeenoverwegend
positie/beeldnaar buiten.Definitieveconclusieswordenpasovereenjaar ofvijfgetrokken,
maardehuidigestand vanzaken ishoopgevend,
InRuwenbosinEnschedeisvoorde
eerste keerinNederland grootschalige
bovengrondse infiltratie metwadi's toegepast.Doorhetregenwater naar eenwadiaf
tevoerenwordthetaantal riooloverstorten
verminderd, kunnen hogere zuiveringsrendementen vanhetafvalwater bij zuiveringsinstallaties worden behaaldenwordtde
verdroging bestreden.Eenwadiiseenmet
grasbegroeidegreppel met,inEnschede,
eendieptevancirca40cm.InRuwenbos zijn
drieverschillende wadi'saangelegd,die
onderling inafmetingen enuitvoering
verschillen:dezogehetengroene,rodeen
blauwewadi's.Delaatsteisinfeite een
zakslootmetsteilestaluds.Derodeen
groenelijken veelopelkaar;degroene wadi
ligt wardieperdan derode.

Vorigjaar mei begoneenmonitoringsprogramma dathetmilieuhygiënischen
hydraulisch functioneren vandewadi's
moet beoordelen.Gekozenisvoorderode
wadi.Heteerstemeetjaar isafgeronden
vooruitlopend opdedefinitieve conclusies,
diein2005worden gepresenteerd, wordt
hier opdevoorlopigebevindingen ingegaan.
Het monitoringswerk wordt uitgevoerd
door adviesbureau Tauw,insamenwerking
met degemeente EnschedeenhetwaterschapRegge&Dinkel.Hetonderzoek wordt
medegefinancierd doordeprovincie OverijsselendeStichtingRioned.
Het regenwater wordtvandakenen
woonstraten viagootjes naar dewadigeleid.
Alstoplaagvandewadiiseengrondverbereringaangebracht zodathetregenwater beter
kan infiltreren. Onder detoplaagzijn kleikorrelsaangebracht waarhetwaterinde
poriëngebufferd wordtenvanwaaruithet
waternaardeomringende grond kaninfilrreren (tegenwoordigworden hiervoor vaak
kunststofboxengebruikt vanwegede
grotereberging).Dekleikorrels zijn
omringd door eenwaterdoorlatend geotex-

Deopbouwvaneenrodewadi

tieldatvoorkomt dat gronddeeltjes inde
bergingstromen.Deslokopdient alsoverstort voorhetteveelaan waterenbestaatuit
een kolkwaarvanherinstroomniveau circa
25cmbovendebodem vandewadiis
geplaatst.Deslokopstaat inverbindingmet
dedrainbuis diezichinhetkleikorrelbed
bevindr.Hetwaterdatindeslokop komt,
wordt eerstgebufferd inherkleikorrelbed
enbij eenoverschot aan water viadedrainbuisuithetgebied afgevoerd. Hetkleikorrelbedmetdrain geeft enerzijds extra buffering(eneen'noodafvoer') vanregenwateren
zorgt anderzijds bijhoge grondwaterstandenvoorafvoer vanovertollig grondwater.
Opdezemanier werktdewadizowel infiltrerend als drainerend.
Gedurendezesjaar wordreendeelvan
dezerodewadigemonitoord.Gedurendede
eerstedriejaar worden frequent metingen
gedaan naardekwaliteit vanhethemelwater,
hetafstromend regenwater vandaken,het
waterindewadi,hetwaterindedrainende
toplaagvandewadi.Dehoeveelheid neerslag,
dewatersranden indewadienindedrain
wordendeeerstedriejaar continu bemeten.
Inhetkadervanhetmonitoringsprogramma
wordrookgekekennaardichtslibbing vande
wadi-bodem,wateroverlast intuinenen
kruipruimtes,ijzerafzettingen indedrainbuisenhetfuncrioneren vanhetgeotextiel.
Verderisinheteersremeerjaar naarde
belevingenideeënvandebewoners
gevraagd door middelvaneenenquête. De
enquête wordt binnen de meetperiode
herhaald omeenverschuiving indeopvattingen enbelevingvandebewonerste
signaleren (deresultaten vanhetbewonersonderzoek zijn gepubliceerd inH 2 0 nr. 3
van ditjaar).

Hydraulische resultaten
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Indebeschouwde monitoringsperiode
(juni 15199totmei 2000)ismeer neerslag
gevallen dangemiddeld inTwente (940mm
tegenover715mm).Hetwater heeft indeze
periodegedurende49dagengelijk aanof
bovenhetmaaiveldgestaan (circa 15procent
vandetijd).Water indewadivarieert van
drassigegrond opdelaagste plekvande
waditoteenlaagwater inwadi.Metname
indenatte maanden december totenmet
april wasvantijd tottijd eenlaagwaterin
dewadizichtbaar.Ditwater wasbinnen een
dagindebodem geïnfiltreerd. Maart wasde
natstemaand waarin circazesprocent van
detijd (circa48uur)dewaterstand inde
wadimeerdan25cmbedroeg,waardoorde
slokopinwerking was.Dezwaarstegeme-

Vervolg

• neerslag
- maaiveld niveau
waterstand drain
-waterstand wadi

Hydraulisch functioneren rode wadi
[juni 1999]
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ten bui indeeerste monitoringsperiodeviel
op27juni 1999 enleverde29mm neerslag
opineenuur.Dit leiddetot een waterstand
vanenkelecentimeters indewadi,die
binnen tweeuur was geïnfiltreerd.
Dewaterstanden indedrain endewadi
reageren snelopdeneerslagen toenemen
(deterugval vandewaterstand in dedrain
op 18juni isveroorzaaktdoor onderhoudswerkzaamheden).Na perioden van neerslag
iseeninfiltratieverloop tezien.In natte
maanden ziet hetverlooperhetzelfde uit,
maar krijgen dewaterstanden vaakniet
voldoendetijd omuit tezakken,omdat snel
nieuwe buien volgen.
Degrondwaterstanden inde nabijheid
vandewadizijn in deperiodedecember tot
april het hoogst:gemiddeld 30cmonderde
wadibodem. Dit betekent dat degrondwaterstanden zichdan circa70cmonder het
wegpeil bevinden.

Milieuhygiënische resultaten
Deperiodiekemetingen vande kwaliteit
vandewaterstromen in hetgebied (hemelwater,afstromend regenwater endrainagewater)worden in afbeelding 2 weergegeven.
Hierin staan ookdemeetresultaten van het
dichtstbijzijnde station uit het Landelijk
Meetnet Regenwatersamenstelling énde
streef-en interventiewaarden voorgrond-

water;dit laatste ter vergelijking en toetsing.Overhet algemeen blijkt dat een
aantal stoffen inhet hemelwater alin hoge
concenttaties aanwezigzijn.Dit wordt
bevestigd dooianderemetingen zoalsbij
infdtratieptoeven vorigjaar inZwolle.
Bijafstroming overdaken enwegen
kunnen stoffen aanhet watet worden toegevoegdwaardoor deconcentraties hiervan
toenemen.Degemeten concentraties van
het hemelwater enhet afstromend regenwater indewijk Ruwenbos zijn vergeleken
met andere meetwaarden uit vergelijkbaar
onderzoek met behulpvandeDatabase
Afstromend RegenwaterNederland.Uit
dezevetgelijking blijkt dat ergeen stofgehaltenzijn diesignificant hoger liggen dan
andere meetwaarden.
Nastromingvanhet regenwater inde
wadiblijft eendeelvandeaanzwevendstof
gebonden vetontreinigingen indewadi
achtet. Bijinfiltratie indebodemzullen de
concentraties inhet waterdootfiltratie en
adsorptie verderafnemen. Doordezebodempassageishetdrainagewater overhetalgemeenschoner danhet afstromend regenwatervandaken enwegen.Wordtdit verschil
in rendementen uitgedrukt, danblijkt dat
opbasisvandeeerstemeetgegevensde
rendementen vanbodempassage voorzware
metalenvariërenvan38tot98procent.

Afb. z:DekwaliteitvandewaterstromeninRuwenbos.
Kwaliteit w a t e r s t r o m e n inR u w e n b o s te E n s c h e d e

Qhemelwater 'landelijk', (RIVM]
• hemelwater Ruwenbos
• daken (schuuró.woning)
H daken en wegen
• drainagewater
• grondwater
—streefwaarde grondwater
Ainterventiewaarde grondwater

Opbasis vandeeerstegegevensuit dit
monitoringsprogramma worden enkele
aspecten naderonderzocht.Indewijk
Ruwenbos vinden indetoekomst bezoeken
engesprekken plaats metdebewoners,
waarbij dewoning(onder anderedekruipruimten) en woonomgeving (schuren en
tuinen)worden geïnspecteetd op mogelijke
vocht-en wateroverlast.Met aanvullende
doorlatendheidsmetingen wordt eventuele
dichtslibbing vandetoplaagvandewadi
gemonitoord.
Doordevergelijking metander onderzoek,zoalsdeafgeronde monitoring vande
ondergrondse infiltratievoorzieningen in
Zwolle-zuid eneen onderzoek naar de effecten vaninfiltratie in debodem, iseenlandelijke interpretatie vanhet hydraulisch,
milieuhygiënisch ensociologisch functionerenvaninfiltratievoorzieningen mogelijk.
Delevensduur vande voorzieningen
hangt afvandehydtaulische levensduur
(dichtslibbing vande infiltratievoorziening)
en demilieuhygiënische levensduur (doorslagtermijnen vanverontreinigingen).Tauw
verrichtonderzoek naar de mogelijkheden
omdelevensduur vandevoorzieningen te
verlengen met betrekkingtotzuiveringen
onderhoud. Vervolgonderzoeken zoalseen
praktijkondetzoek naargewaskeuze in
wadi'sdienen om het infiltratiesysteem
verder teoptimaliseren waarbij tevens
wordt onderzocht welkefuncties aan het
systeem kunnen worden toegekend.

Toekomst
Debeschikbare monitoringsresultaten
geveneenbeeld vaneenkorteperiode.Lange
termijneffecten (ondet andere accumulatie
vanvetontreinigingen endichtslibbing van
dewadibodem),vetkeerdgebruik vande
wadi's(bijvoorbeeld als hondenuitlaatplaats)
encatastrofes (zoalsbranden en vloeistoflekkages)zoudenindetoekomst tot andere
resultaten kunnen leiden.Vooralsnog lijken
dewadi'sgoed tefunctioneren. Monitoring
blijft noodzakelijk totdat ermeer ervaringen
zijn met infiltratievoorzieningen onder
verschillende omstandigheden.
Tegenwoordig worden veel infiltratievoorzieningen opverschillende locaties in
Nederland aangelegd.Nadeaanlegvande
voorzieningen beschouwt men vaakhet
project alsafgerond. Net alsbijtioleringis
adequaat onderhoud aande infiltratievoorzieningen nodigom hetfunctioneren inde
toekomst tegaranderen,€
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