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Voorstellen
Woonbootbewoners hebbeneenaantal
wensengeuit en ideeëngeopperd,zowelmet
betrekking tot beleidalscommunicatie.Zo
zoudenzeonderanderegraagziendatstadsdeelmedewerkers betergeïnformeerd zijn over
woonbootzaken,datergoedeafspraken over
oevergebruikkomenendat natuurvriendelijke
oeversbijhetbaggerengerespecteerd worden.
Verderwensen zeonder meereen onderzoeknaaralternatieven vooraansluiting opde
riolering.Bovendienzouden woonbootbewonersgraagziendatzealin het beginstadium
vaneenbesluitvormingsproces betrokken
worden,bijvoorbeeld indevormvaneen platform. Een'echte'dialoogmet woonbootbewonersisvolgenshen hetbeste.
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Koninginnedag 151518 indePrinsengracht.
Dewoonbootbewoners hebben vooral
contact metBBA(bijvoorbeeld voorhet
aanvragen vaneenligplaatsvergunning), het
stadsdeel (vooronder meeronderwerpen als
kade-enoevergebruik) enDWRWaterbeheer
inverband metbaggerwerkzaamheden.Aan
derespondenten isgevraagd hoe tevreden
menoverhetcontact is.Vaakismen tevreden

alsmendebehandelingals klantgericht,
vriendelijk enbehulpzaam heeft ervaren.De
meestewaardering indit opzichtoogsttede
afdeling vanDWRWaterbeheer.Deontevreden woonbootbewoners noemdenvooral
uitstel vanbaggerwerkzaamheden enhet niet
nakomen vanbeloften ofafspraken alsredenen hiervoor.

H o e verder?
Deresultatengeveninzicht inwatwoonbootbewoners belangrijk vindenenwaar
volgens hen knelpunten zitten.Duidelijk is
datwoonbootbewoners behoefte hebben aan
meerstructureel contact met overheidsdiensten.Ookcommunicatieenvoorlichtingover
takenvanDWRenandereorganisatiesis
belangrijk ommeerduidelijkheid tescheppen
inwiewatdoetenwaarjeterecht moet bij
klachten ofvoorbepaaldezaken.Meer informatieoverdekwaliteitvanhetwateren
bijvoorbeeld 'floatlands' lijkt opz'n plaats.
Overbrengen vaninformatie zou bijvoorbeeld
ineenwoonbotentijdschrift ofindeWaterkrant kunnen en/ofdooreen informatieboekje
uit tebrengen.Deverschillende ideeënen
aanbevelingen wordenonder meer betrokken
bijhetopstellen enuitwerken van hetWaterplanAmsterdam,dat medioditjaargereed
moetkomen.*
Foto's:Wim Salis
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alles vanbodem, grondwater tot bron in éénhand!
Wij, despecialistenvanHaitjema nemengraagendeskundigdetotale
zorgvoorbodem,watervoorzieningenwaterwininstallatie
^
vanuopons,enhoudendezevooruindehind.
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Grondboor-bedrijfHaitjema8.V. isgespecialiseerdin:
• diepebonngen
• onderhoud
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M E D E D E L I N G E N

f f f Nederlandse Verenigingvoor
* * Waterbeheer NVA

VoorzitterJoostdeJongopentdevergadering
0119.35uur.

MiepvanGijsenenFransPeijnenburgspreken
eenkortdankwoord uitendankendaarbijeen
iedervoordegoedesamenwerkinginhet bijzonderdemedewerkersvandeNVAinRijswijk.JanJansenenBenBommelé,voorzitters
ensecretarissenvanwerkverbanden,demedewerkersvanHjO,TinekeKabbesenhaar
medewerkersenhunwerkgevers.

Mededelingen
GatzeLettingaheeft deShell-prijsgewonnen.
ArievandeVliesislidgewordenvanhetExecutiveCommitteevandeWEFindeVerenigde
Staten.
DeKVWN heeft eenfondsgevormd terondersteuningvanwaterprojecten inDerdeWereldlanden.DeNVAisgevraagdhierin teparticiperenenhetNVA-bestuurstaathier positief
tegenover.

UitreikingNVA/H20-prijs
Namensdebeoordelingscommissie reiktPeter
vanRooijdeprijsuitaanPeterSalverdaenFlorisSchulzevoorhun artikel 'Kunstmatige
neuralenetwerken inintegraal waterbeheer:
fictieoftoekomst'.Decommissiedoetdeaanbevelingaaneeniederditartikelnogeenste
lezen.FlorisSchulzegeeft inhetkortaanhoe
Peterenhijtotditonderzoekgekomenzijnen
spreekteenkortdankwoord uit.

Verslagvoorjaarsvergaderingd.d. z$meizooo
CeesvanLohuizenmerktopdatdebijpunt5
genoemdecursusgeschrevendient teworden
alsTaz/Utaz.

Aanbiedingvandebundel'Hetorganismevanhet
kwartaal'
DoorWillemLubberdinkwordttoegelichtdat
tergelegenheidvanhet35-jarigebestaanvan
hetbladNeerslag,devasterubriek'hetorganismevanhetkwartaal'isgebundeld.Deze
bundelzalaanalleNVA-ledenwordentoegestuurd.Hijbedanktderedacteuren,deheren
Zonderwijk,BotsenVanKop.Hijbiedtdebundelaandenieuweendescheidendevoorzitter
enaanderedacteuren BotsenVanKop,aan.

Verslag huishoudelijkenajaarsvergadering
24november2000
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«tuursmutaties
DevoorzittersteltvooromFlorriedePater,Piet
HoendersenBasvanderWaltebenoemenin
netNVA-bestuur.BasvanderWalistijdensde
vergaderingnietaanwezig.FlorriedePateren
p
ietHoeijmakersnamensKRSintroduceren
zichzelf Devergaderinggaatakkoordmethet
benoemenvandenieuwebestuursleden enmet
netbenoemenvanWillemvanStarkenburgtot
voorzitterenLizvanDuinabsecretaris.
StandvanzakensamenwerkingNVA-KVWN
ten toelichtingopdestand vanzakenismeegestuurd.Voorgesteld wordtomopkortetermi
jn tekomentoteenfederatie.Arievande
nesvraagtnaardestandvanzakentenaaneenvanhetprofessionele secretariaat.
ro

/essionaliseringsecretariaat
P' december2000startdeambtelijkesecre^tis:Marjan vanHouten.Hetambtelijk secretariaatisondergebracht bijdeVEWIN.
Be

ar°ting2ooi
ebegrotingwordtmondelingtoegelichtdoor
Penningmeester GerardBlom.Deledenvergaderingstemt hiermeein.
Afcheidoudebestuursleden
enieuwevoorzitterdanktdealgemene
nvergaderingv o o r n a a r vertrouwenen
ï*Xachterom naardebelangrijkste ontwikkelingenvandelaatstejaren.Hij bedankt
"aarbijdescheidendebestuursleden voorhun
etenbliktvervolgensvooruitenstaatstil
Jdeimpactdieeenaantalbelangrijkeonttakelingen zullenhebbenopdeNVA.
e
scheidendebestuursledenJoostdeJong,

Rondvraag
Namensdeexcursiecommissieattendeert HarrieTolkampdeNVA-ledenophetfeitdatinde
begrotinggeenpostisopgenomen vooreen
buitenlandseexcursie.Erzalditjaarweleen
excursieplaatsvinden:naarFrankrijk.Hijpeilt
terplaatsedebelangstellingindezaal.Ongeveertienpersonen tonenbelangstellingvoor
eendergelijkeexcursie.
ArievandeVliesspreektzijnzorguitoverde
geschiedschrijving. Hijvindrhetspijtigdater
geenfotograafaanwezigis.Devoorzitterdeelt
dezemening.
JanWeeninkdeeltmeenamens programmagroep 1 datdevoorjaarsvergadering ditjaarzal
plaatsvinden inAmsterdam.
Erwordtverzochtomhetverspreidenvande
mapWerkverbanden.GerardBlomzegttoede
mapopzeerkortetermijn teverspreiden,
omdathijnamelijk alklaarligtophetsecretariaatin Rijswijk.
Devoorzittersluitdevergaderingom 10.30uur.

KostenTCA-bijeenkomsthoger
Eriseenverkeerdeprijsdoorgegeven voorde
bijeenkomst vandeTechnischeCommissie
AnaërobievandeNVAop27februari.Dezediscussiedagoverderolvananaërobeprocessen

bijdeverwijderingvanmilieuvreemde stoffen
kost 120gulden perpersooninplaatsvan60
gulden,zoalsinhetlaatstenummer van2000
konlezen.Tijdensdebijeenkomst,dieom10
uurbegint,zullensprekersvanuniversiteiten,
onderzoeksinstellingen enbedrijven lezingen
gevenoverditthema.Debijeenkomst eindigt
meteenuitgebreidediscussieoverdemogelijkheden enonmogelijkheden vananaërobe
processen.
Voormeerinformatie:H.Lubberdingp/aIHEDel/t,
Postbus3015,2601 DADelft.

f f f Nederlandse Verenigingvoor
«M Waterbeheer NVA

Verslagsymvosium'Waterenie duurzame
stad'
Maarliefst 160mensenkwamenop18oktober
naarEdevoorhetgezamenlijkdoorNVAen
KVWNgeorganiseerdesymposium 'Wateren
deduurzamestad'.Eendergelijkgrote
opkomstillustreert hoewaterindestad leeft.
DagvoorzitterPaulvanErkelenslegtuitdatde
dagopgebouwd isalseenfilm diewordt teruggespoeld.Ookmemoreerthij nogeensdesterkerelatietussenpteventievanstedelijke diffusebronnenvanwaterverontreinigingen
duurzaamstedelijk waterbeheer.Beidezijn
voorsuccesafhankelijk vanelkaar.
Derolvanwaterinhetstedelijkgebied
Gerard-Jan Hellinga(HZa-stedenbouw/
gemeenteAlmere)toonteenbeeldvande
stadsontwikkelingvanAlmere.Wateriszeer
nadrukkelijkeninverschillende hoedanigheid
envormenaanwezigenspeelteenbelangrijke
rolbijdeontwikkelingvandestad:hetIJmeer
enGooimeeralsgrootbuitenwatermet functiesvoornatuur,waterbergingendrinkwatervoorziening.Maarookomtevarenentezeilen
envoorjachthavens,hetstrand,deevenementenenvoorveerverbindingen.Meercentraal
ligteengrotezandwinplas.Dezevormt het
echtehartvandestad.Kleinerewaterenzijnde
Noorderpiassen endevaarten.Daarliggen
vooralnatuurenwaterhuishoudkundige functies,maarookvoorwonenaanhetwaterin
lagedichtheden inharmoniemetdenatuur.
VoorwonendoetAlmereexperimenten inhet
kadervandeBouwexpo.Wonenaanhetwater
alsinspiratiebron leidttotontwikkelingvan
nieuwevormenvanwoonboten,containerschepen,paal-,haven-endrijvende woningen.
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atervormteenbelangrijk elementinhet
planproces.Opverschillendeschaalniveaus
(polder,stad,kern,wijk,buurt,straat)liggen
aangrijpingspunten omwatertebenuttenen
hetspecifieke karaktervanhetwater(type)te
latendoorweren inhetstedelijkontwerp.Het
structuurplan endeMERzijn daarinbelangrijkesappenomdewaterhuishouding te
beschouwenentekomentothetmeestmilieuvriendelijkealternatief.Binnendegemeente
kunnendebelangen welwatverschillen.
Gemeentewerken kijktvooralnaardebouwtechnischeeninfrastructurele ontwikkeling,
stadsontwikkeling naardepotentiesenhet
beheerenhetgrondbedrijf naardeexploitatieopzet.Ookhetwaterschapheeft zijn wensen.
Belangrijk istekomen totbundelingvanwensenenmiddelenzodaterwinstvoorallenkan
ontstaan.Waterindestadiseen uitdaging.
Hetmoetschoonzijn enhetmoetleven.
Debouwenbeheers/ase
Erbestaatveelkoudwatervreesvoornieuwe
ontwikkelingen,zobegintTonAuee(gemeenteVleuten/deMeern)zijn betoog.Erkan
zoveelfoutgaan.Wieisdan verantwoordelijk
enwielosthetdanop?Watervreesisheelnormaal.Ditkostveelovertuigingskracht en
onderzoeknaarsystemen,draagvlakenrisicofactoren. Investeren indraagvlakenbereidheid
verantwoordelijkheid tenemen isessentieel.
Wantookalisiedereenenthousiast bijheteerstebesluit,depraktijk houdtsteedsopnieuw
eenvoorbehoud.Datvraagtgedurendede
geheleplan-enrealisatiefase alertheidopwijzigingendieafbreuk doenaandeessentievan
hetsysteem.Voorbeeldenvandezeinsluipers
zijn integraleophoging,toepassingvanuitlogendebouwmaterialen,bouwenmetkruipruimtesofconvectorputten alsmeerwerkoptiesenafsnoepen vanderuimtevoorhet
oeverprofiel.Omeengoedplanooktoteen
goedeindresultaat tebrengen moetgeïnvesteerdwordenintijd engeldvoortoetsing
gedurendehetheleprocesenvoorlichtingaan
toekomstigebewoners.Hetduidelijkzijn van
het hoeenwaaromisdebestegarantiedathet
duurzaam blijft. InLeidscheRijn wordtopdit
moment hardgewerktaanrealisatievanhet
grootsteduurzamestedelijk watersysteem in
Nederland.Essentieelisdehoofdlijnen alvoor
deeersteschetstehebbeningebracht.Voorlopigeontwerpen blijken indepraktijk namelijk
alveeldefinitiever dandeomschrijvingsuggereert.Ookdienen vanmeetafaanconsequentiestewordendoordacht.Eenduurzaam
watersysteemvraagtbijvoorbeeld abvoorwaardeeenaangepasteonkruid-engladheidsbestrijding. Eenduurzaam watersysteemis
nietkostenneutraal, hetkostextragelden
ruimte.Daartegenoverstaanechterkwaliteitswinsten duurzaamheid.
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Zinenonzinoverzinkenkoper
Defoldersvannieuwewijkentonensteevast
mooie,schone watersystemen waarin het
groeitenbloeitengoedvertoeven is.Conceptenalsgeslotenwatersystemen met daarbij
relatiefhogeecologischeenrecreatieveambities,afkoppeling vanregenwater, nuttigetoepassingvanregenwateralshuishoudwater
vragennietalleenbijaanlegomschoonwater,
maarookoplangeretermijn.Toepassingvan
onder meerkoperenzinkindebouwopplaatsenwaardezemetalen uitlogen leidttoteen
aanzienlijke belastingvanstedelijke wateren.
Deaanpakvandezediffuse bronnenvan
waterverontreiniging isechter nieteenvoudig.
Perceptiesbijbetrokkenpartijen overhet
milieubelang,mogelijke maatregelenen
beschikbaar instrumenten lopensterk uiteen.
Daarom iseenhandreiking uitgewerkt omtot
eeneffectiever beleidvoorbouwmetalen te
komen,zoverteldRuudTeunissen(RIZA).Via
eenregionalediagnosewordenwaterkwaliteitsproblemen,wensenenemissiebronnen in
kaartgebtachtenafgewogen welkemaatregeleneninspanninghetmeestperspectiefbieden
ophetbereikendanwelinstand houdenvan
degewenstewaterkwaliteitssituatie.Waar
bouwmetalen eensubstantiële contributie
leveren,blijken voldoendepraktischeneconomischgeschiktemaatregelenalsalternatief
beschikbaar.Eenbelangrijke kanttekening
wordtgezetbijhetgebruikvanLCA'salsinstrument voorintegraleafweging. Ineen LCA
wordenallemilieu-effecten gedurendeproductie,toepassingenafvalfase inbeschouwing
genomen.Deervaringleertdaterzeldeneen
eenduidigevoorkeuruitkomt.Aanelkmateriaalkleeft welheteenofandereminpunt.De
keuzehangtdaarmeeafvanhetgewichtvan
verschillendemilieu-effecten. Eenineenregionalediagnoseaangetoond waterprobleem
biedteenbasisvoorprioriteit.Voorhet tieffen
vanmaatregelen isingrijpen inbouwprocessenvereist.Hiertoestaandeverschillende
overhedeneenscalaaaninstrumenten ter
beschikking.Degrootstekansvanslagen geeft
hetvroegtijdig inbouwregelgevingopnemen
vaneisen,maarookreguleringvanregenwaterlozingen iseenoptie.Afstemming van
intenties(bijvoorbeeld ineen gemeentelijk
waterplan)ensamenwerkingindeuitvoering
biedengemeentenenwaterschappeneenkader
omgezamenlijk toteeneffectieve aanpakte
komen.

Bouwendrinkwater
Overalkwalitatiefhoogwaardigdrinkwater
voorgebruiken isnietmeer vanzelfsprekend.
Grondwatervaneengoedekwaliteit wordteen
schaarsgoedendezuiveringstechnologie
komtsteedsbeterbinnen handbereikomvan
verschillendwateradequaaten kosteneffectief
gebruikswater temaken.Hetvasthoudenvan

gebiedseigenneerslagenverbeteringvan
waterkwaliteitgenereertnieuwekansenvoor
alternatievewatervoorzieningen. Uiteindelijk
resulteertdit inminderzuivering(enduseen
lagerebelastingvoorhetmilieu)eneeneconomischaantrekkelijk product.Anton Sluijs
(WMN)illustreertditaandehand vandeontwikkelingvaneenalternatievewatervoorzieningvoordewijkVathorst(Amersfoort).Vanwegeverdrogingsproblemen wasonvoldoende
grondwater beschikbaar voordedrinkwatervoorzieningeningezetopaanvoervandrinkwateruitFlevoland.Ingoedesamenwerking
met hetwaterschapisdeinrichtingvande
waterhuishouding tegenhetlichtgehouden.
Nabestudering vandiversealternatieven is
vanuiteconomisch,milieukundigenrisicoperspectieftenaanzienvanvolksgezondheidde
keuzebepaaldopeencollectief2ewaterleidingssysteem voorhuishoudwatet.Extraaanvoervanuit Flevolandkandaardoorachterwegeblijven.Dewinningvindtplaatsuit het
oppervlaktewatersysteem viaeenspeciaalin
hetbodemprofiel alsfilter aangelegd zandbed.
Deinstallatiewordtzowelbinnen alsbuiten
dewoningvollediginkunststof uitgevoerd,
hetgeenookdeemissiesvankoperreduceert.
Hetwaterschapdestadin,vanlastnaarlust
WilcoWerumeusBuning(ZHEW)schetstde
ontwikkelingvandebetrokkenheid vanwaterschappen inhetstedelijkgebied.Ginghet
vroegeromafwatering, peilbeheer,beoordelingvanrioleringsplannen enzuiveringvan
hetstedelijk afvalwater. Tegenwoordigworden
gezamenlijk optimalisatiestudies voorinvesteringen inhetafvalwatersysteem uitgevoerden
gezochtnaarvormenvanoptimaalgezamenlijkbeheer.Daarnaast isdeintentiesamenmet
allegemeentengezamenlijk waterplannenop
testellen.Denoodzakelijkedoorlooptijd om
totgoedebesluitvormingenafstemming te
komenisongeveertweejaar.Het stedelijk
waterplan isinzijnogenvooraleenmaatregelenplan enstartpunt vooreen langduriger
samenwerking.Optermijn kunnenookandere
onderwerpen zoalsruimtelijke ordeningen
hetbuitengebied aandeordekomen.Uiteindelijk moetineenwaterplan overeenstemmingbereiktwordenoverwelkemaatregelen
wanneerendoorwiegetroffen gaan wordenen
overdekostenverdeling.Vaststellinggebeurt
indevormvaneenbestuursovereenkomst.De
juridischeafdwingbaarheid isindepraktijk
beperkt,maardatlijkt nauwelijks bezwaarlijk.
Dewinstzitvooralindewiltekomen tot
samenwerking.Indealbeschikbarewaterplannen komen maatregelenoverinrichting,
beheerenonderhoud vanwatersystemengoed
uitdeverf.Maatregelengerichtopreductie
vandebelastingmetschadelijke stoffen zijn
veelminderconcreetof(nog)niet uitgewerkt.
Hierbijwordttot nu toevooralingezetop
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optimalisatievanresultatenviakoppelingmet
hetGRPenzijn noggeenafspraken gemaakt
overbrongerichteemissiemaatregelen. Uiteindelijkisdeintentiedathetwaterschapookeen
grotereeeninbrenggaatkrijgen indekeuzes
dievoornieuwstedelijkgebied (locatiekeuze
eninrichting)gemaaktworden.Ditvraagt
ontwikkelingvankennisopeenrelatiefterrein.Intezetteninstrumenten daarvoor zijn
dewaterkansenkaart endewatervisie.
Planvorminginhetstedelijk,gebied
Claudia Bouwens(SEV)geeft eenoverzichtvan
degeschiedenisvanduurzamestedenbouw
aandehand vanvoorbeeldenalsMorraparken
Ecodus.Dewaterkwaliteit in bijvoorbeeld
Morraparkwasdestijdséénvandebestein
heelFriesland.Ditillustreertdateropzich
heelgoedemogelijkheden liggenomverstedehjkingzointerichtendacernietofnauwelijks
s
prakeisvaneennegatievebeïnvloedingvan
hetwatersysteem.Duurzamestedenbouwzat
indeeerstejaren90vooralindemaatregelens
'eer,daarna isdeaandachtgeleidelijkaanook
verlegdnaarprocesmatigeaspecten;hoekom
jemetelkaartotuitvoeringvanplannenen
rnaatregelen.Opdit moment wordtdevisieop
duurzamestedenbouwgoedgedektdoorhet
Nationaal PakketDuurzameStedenbouw
(NPDS).Veelhangtafvandelocatie(demogehjkhedendiedeonderlegger biedt)ende
oouwopgave(aantalwoningen,milieutype,
beoogdekarakter).Eenaantalwatermaatregeenkanaltijd worden toegepast,zoalswater
v
anschoon naarvuillatenstromen.Andere
z
akenzoalsafkoppeling eninfiltratie,peil'uctuatiesenlokalezuiveringhangensterkaf
v
andemogelijkheden vanlocatieenopgave,
"et welofniethergebruiken vanwaterstrome
n heeft vooraltemakenmetdeambitieop
het
gebiedvanduurzaamheid.Nietallesis
a
rijdoveralmogelijk ofzinvol.Daarnaast zijn
eatieveoplossingen tezoekenvoorgewenste
niaatregelen.Eenhoge woningdichtheid
oeftniettebetekenendatergeenruimteis
°orinfiltratie;gestapeldebouwofparkeren
Ui
renhetwoongebied kunnen datalsnog
m
°gelijk maken.HetNPDSblijkt indepraku
jk eengrootdraagvlaktehebben,hetwerkt
pirerend.Opdit moment wordt nog
§edachtaaneenvoorbeeldenboek.Tevens
ordtduurzamestedenbouwgestimuleerdvia
R
(stimulering intensiefruimtegebruik)en
(investeringsbudget stedelijke vernieuwing).
0n

twikke!maisvak
n u i t n e t perspectiefvaneenmarktpartij laat
ete
r vandenGugte(ProperStok)zienhoeeen
ProJectontwikkelaarmetduurzaam stedelijk
Jaterbeheer kanomgaan.Deoverheid heeft
. b e w u s t e e n ontw ikkelinggestart waarbij
Ui
rvoeringvandevolkshuisvestingnaarde
a

markt isgebracht.Ditheeft geleidtoteengroteveranderingindemogelijkheden totaansturingengrondeigendom. Inmiddelsiser
geensprakemeervankwantitatievewoningnoodmaarvooralvaneenkwalitatieve
woningnood.Waterdraagtbijaaneenhoge
plankwaliteitendaarvoorbestaatbereidheid te
investeren.Aandehand vanNieuwTerbregge
wordtgeïllustreerd hoeinsamenwerking met
degemeenteRotterdameen hoogwaardige
woonlocatieisgerealiseerdopeenzeerongunstigeplaats.Inplaatsvanrigoureusontwateren isjuistgekozenvoorrealisatievaneenzeer
waterrijke,eilandachtige wijk.Zowelcommercieelalsmilieuhygiënisch isdaardooreengoed
resultaat bereikt.Basisvoordit eindresultaat
warendewijzevansamenwerkingtussen ontwikkelaarengemeente(eenvrijekeuzevoor
samenwerkinggebaseerdopkwaliteitenniet
afgedwongen opbasisvangrondopties),gelijk
gestemdehogemilieu-ambitieseneenduidelijkvastgelegdetaakverdelingen verantwoordelijkheid. Erkandoorzoweloverhedenals
marktpartijen veelmeerwordenbereiktdan
nu inveeltraditionele locatie-ontwikkelingen
plaatsvindt.
Reflectieendiscussie
AdvanDongen(gemeenteSoest)geeft eeneersteaanzetvoorreflectie.Waterendeduurzame
stadgaatoverwater,maarookoverdeduurzamestad.Dezebestaatenfunctioneert overeen
langeperiodenogsteedszoalshetbijaanleg
voorzienwas.Hetwatersysteemenhetstedelijksysteemingoedeharmoniemetelkaar.Bij
deplanvormingishetbelangrijk datinde
betreffende fasendejuisteinformatie enconsequentiesvankeuzesonderkend worden.
Keuzesinelkefaseenopelkniveauhebben
consequentiesdietotaandebeheersfasedoorwerken.Belangrijk isdaaromde informatie
vanmensenaan heteindevanhetprocesinte
brengen inhetbeginenalsijsklontjes tebewarentothetjuiste moment daariszeeruitte
halenenovertegevenaanvolgendelopersin
hetproces.Hetisvooraleenkwestievan informatiemanagement entijdig,gedoseerd(van
grofnaargedetailleerd)inhet stedenbouwkundigprocesbetrekken.
Nadien wordtgeconstateerd datdediscussies
overwaterenkwaliteit indehuidige praktijk
tochalheeftgeleidtotheelandere afwegingen
binnenplannen.Datiswinstenbiedt kansen
voorhetwater.Tochisdeindruk isdat90procentvandetijd wordtbesteedaaninrichtingsdiscussiesenslechtstienprocentaanlocatiediscussies,terwijl daartochdemeest
wezenlijke winstvanwateralsordenend principewordtverwacht.Betrokkenheid nubijde
inrichtingzouookmoetengaanleiden tot
betrokkenheid bijdediscussieovernieuwe
locaties.Voordeaanpak vandiffuse bronnenis
het belangrijk derelatietussen

preventie/beheer enhetbeoogdeduurzame
stedelijke watersysteem ineenvroegtijdig stadium teonderkennen enintebrengenenvan
daaruit ininteractietussenwatermensenen
stedenbouwersgezamenlijk conclusiestetrekkenvoorambitiesenmaatregelen.Vervolgens
ishetzekernoggeengelopenrace;deambitie
enrealisatiedientvoortdurend bewaaktte
worden.Erwilperslotnogweleenswatvan
diesteekwagen volmetvoorschriften afvallen.
Zorgendathetnietachterblijft enverwaait
metdewindlijktdaarvooreengoederemedie.
Fred Wagemaker (RIZA),Titia Kalker
(provincie Utrecht) enArnovan Breemen
(Unie van Waterschappen)
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BindendverkluririgBRL
Metingangvandedatumvandezepublicatie
isdoorhetKiwadevolgendeBeoordelingsrichtlijn bindend verklaard:
BRIAV/03 'Risicoanalysesenbeheersplannenconform deTijdelijke regelingLegionellapreventiein leidingwater'.
DezeBeoordelingsrichtlijn kanbesteldworden
bijhijKiwaN.V.,Postbus70,2280ABRijswijk,
telefoon (070)4144507.
Publicatieterkritiek
DoordeCommissievoorKwaliteitseisenvan
Waterleidingartikelen (C.K.W.)zijnvooreen
termijn vanzesweken,gerekendvanafde
datum vandezepublicatie,terkritiekgeubliceerdde Beoordelingsrichtlijnen:
-

BRL-K630/02'Inlaatcombinatiesvoor
geslotenwarmwatertoestellen endrukontlastkleppenvoorwater'.
BRL-K565/02'Warmtewisselaars bestemd
voorhetindirectverwarmen vandrinkwater'.

Belangstellenden wordenuitgenodigd hun
kritiekopdezeBeoordelingsrichtlijnen binnen
deaangegeventermijn tezendenaandesecretarisvandeC.K.W.,KiwaN.V.,Postbus70, 2280
AB Rijswijk, waarookeenexemplaarvandeze
Beoordelingsrichtlijn kanworden aangevraagd
(070)4144507. f
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