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Voorwoord

In actie tegen opwarming
van het drinkwaternet

De tiende nieuwsbrief alweer, aan het einde van een memorabel
jaar. Aan de ene kant is 2020 bij wijze van spreken een ‘saai’
jaar, waarin niets leek te gebeuren. Aan de andere kant hebben
we van alles gedaan en bereikt en hebben we veel ervaring
opgedaan in de digitale samenwerking! Met de landelijke ambtelijke coördinatoren hebben we afgelopen 10 december teruggeblikt op de achterliggende periode 2010-2020, de looptijd van
het Bestuursakkoord Water 2011. Het was een leuke reis in het
verleden en reikhalzend zien we uit naar wat we nog allemaal
samen kunnen bereiken.

Het ondergrondse drinkwaternet ligt er steeds minder koel
bij. De bodem warmt op door klimaatverandering en ook
door toename van warmtebronnen onder de grond. Zoals
kabels en warmtenetten. Toch moet het drinkwater tot aan
de meter onder de wettelijke norm van 25°C blijven. Hoe
krijgen we dat voor elkaar?

Een BOWA Special…….

Naast de steeds terugkerende personele kwetsbaarheid is klimaatadaptatie momenteel hét onderwerp van gesprek. Dat geldt
ook voor het BOWA. De online-vergadering van 26 november
droeg immers de naam: ‘Special Klimaatadaptatie’. De opkomst
was groot, bijna alle bestuurders / directeuren en veel ISARIZleden namen deel.
Tijdens de inleiding van Peter Smit en Kiki Hagen over de urgentie en de uitdagingen vanuit klimaatverandering zagen we mooie
plaatjes uit de regio, als illustratie van effecten van hitte, droogte
en hevige regenval. Vanuit drinkwaterperspectief was er een
toelichting over het effect op de waterkwantiteit en -kwaliteit, en
de opwarming in het leidingnet als bedreiging voor de drinkwaterkwaliteit. Vanuit het breder perspectief op klimaatadaptatie
werd met name ingegaan op het programma Metropoolregio
Amsterdam (MRA) klimaatbestendig maken, en de goede
voorbeelden uit dit programma. Verhalen over maatregelen in
de praktijk maakten het overzicht compleet: maatregelen tegen
hittestress in Diemen, Laren Regenklaar en het watermanagementplan in Hilversum.
Kortom, de goede voorbeelden met elkaar delen, hierover
spreken, de risicodialogen voeren, daar gaan we in 2021 zeker
mee verder! En niet te vergeten de gewenste opmars naar het
gezamenlijk meten en monitoren in de regio. Dit zal zeker een
positief effect hebben op onze personele kwetsbaarheid!
Ik hoop dat u 2020 ondanks alles op een
fijne manier zult afsluiten en dat we in
2021 weer kunnen samenwerken zoals we gewend
waren!
Van de programmamanager
Saskia Holthuijsen.

De bovengrens van 25°C is er niet voor niets. Wordt het water
in het leidingnet warmer, dan kan dat de geur en smaak aantasten. En kwalijker: boven die temperatuur nemen de risico’s toe
dat micro-organismen zich gaan vermenigvuldigen, waaronder
ook de legionellabacterie. Alle reden dus om opwarming van het
drinkwater goed in de gaten te houden en bij potentiële knelpunten tijdig in te grijpen. Daar wordt aan gewerkt.
Verschillende maatregelen

Wat heeft het drinkwaterleidingnet nodig?
Ruimte in de
ondergrond

Groene tracés om koelte in
de bodem te creëren

Geen bomen op, maar
naast leidingen

Om opwarming van het drinkwater tegen te gaan, zijn verschillende maatregelen mogelijk, door verschillende partijen. Zo
kunnen gemeenten groenstroken met lage beplanting aanleggen
boven drinkwatertracés of (grond)water vasthouden in de straat.
Schaduw van huizen en bomen helpt ook. Zelf kunnen drinkwaterbedrijven bijvoorbeeld hun leidingen dieper in de grond leggen bij nieuwbouw, maar ook bij onderhouds- en vervangingswerkzaamheden. Energiebedrijven, woningbouwverenigingen en
gemeenten kunnen al in hun plannen ─ om bijvoorbeeld wijken
aardgasvrij te maken ─ rekening houden met de mogelijke effecten op de temperatuur van de drinkwaterleidingen.

vervolg vorige pagina

Bewustwording en samenwerking
Bewustwording en samenwerking vormen de sleutel tot succes.
Drinkwaterbedrijven doen er dan ook alles aan om de potentiële
risico’s van opwarming van de ondergrond onder de aandacht
te brengen van onder meer gemeenten en netbeheerders. Om
samen met hen passende maatregelen te nemen. Om betrokken partijen daarbij te helpen, hebben vier studenten van de
Hogeschool van Amsterdam (HvA) in opdracht van PWN een
Keuzewijzer ontwikkeld. Een handige tool die effectiviteit en
kosten van uiteenlopende maatregelen in een willekeurige straat
tegen elkaar afzet.

Op 25 november 2020 heeft de gemeenteraad van Laren het
Masterplan Laren Regenklaar unaniem vastgesteld.

Sleutel tot succes

Zo werkt de Keuzewijzer
Valentijn Stokman is een van de studenten die aan de Keuzewijzer hebben gewerkt. “Welke maatregel het meest geschikt is,
hangt af van verschillende factoren. Denk aan het plaatsen van
bomen. De schaduwwerking is heel effectief om hittestress én
de bodemtemperatuur binnen de perken te houden. Tegelijkertijd
hebben bomen ook een grote impact op de ruimtelijke inrichting,
niet alleen bovengronds, maar ook onder het oppervlak. Dat
wordt in de Keuzewijzer allemaal meegewogen. Maatregelen
krijgen een waardering van 0 tot 5 punten op ruimtelijke inrichting boven en onder de grond, multifunctionaliteit en effectiviteit. Ook kan je met de tool de kosten van de maatregelen
berekenen voor aanleg en onderhoud over 30 jaar. Zo geeft de
Keuzewijzer de juiste handvatten om ─ per straat ─ een goede,
onderbouwde afweging te maken.”
Bron: PWN-nieuwsbrief

Laren Regenklaar!
Doel van de samenhangende maatregelen is: heel Laren
Regenklaar in 2025. Het unieke van de aanpak is dat iedere
inwoner van de gemeente Laren met aanpassingen op zijn perceel te maken krijgt, en dat de gemeente het uitvoert en betaalt.
De maatregelen die in het masterplan worden beschreven zijn
allemaal bedoeld om hemelwater in te zamelen, vast te houden
en te infiltreren of af te voeren naar de Gooyergracht.

Masterplan Laren Regenklaar!
Waarom een Masterplan?
Bij de extreme buien in 2014, 2016 en 2019 is gebleken dat het
regenwater in Laren moeilijk weg kan, door de hoogteverschillen, het weinige oppervlaktewater en een te klein rioolsysteem.
De verandering van het klimaat leidt ertoe dat de hoeveelheid
en hevigheid van hoosbuien toeneemt. De kans dat rioolwater
op straat komt te staan en mogelijk woningen binnendringt, is op
sommige plekken in Laren té groot. De gemeente Laren vindt dit
onaanvaardbaar en wil Laren Regenklaar maken. Daar is ook
hulp van woningeigenaren, bedrijven en woningcorporaties voor
nodig.
Maatregelen
In het masterplan worden de maatregelen voor Laren beschreven per gebied en vanuit het perspectief van het openbare- en
het privéterrein. De openbare ruimte vervult op veel plekken een
rol als ruggengraat waarlangs overtollig regenwater zonder overlast of schade naar een waterberging of een andere opvangvoorziening stroomt. Op privéterreinen moeten we ervoor zorgen
dat ─ in gebieden waar dat effectief is ─ minder regenwater in
het riool terechtkomt. Met eenvoudige maatregelen zorgen we
dat het water bijvoorbeeld naar de straat en daar in een infiltratieriool stroomt. Op andere plekken waar de grondwaterstand

diep genoeg ligt, sluiten we regenpijpen aan op infiltratieputten.
In de hoger gelegen gebieden combineren we dat vaak met
eenvoudige beheersmaatregelen in de tuin, bijvoorbeeld een
walletje of een kleine maaiveldverhoging, om te voorkomen dat
regenwater van het perceel afstroomt. Zo ontstaat een cascade
van kleine maatregelen waarmee we bij extreme buien water
vasthouden en voorkomen dat het de heuvel afstroomt. Uiteindelijk moeten alle maatregelen samen ervoor zorgen dat Laren
vanaf begin 2025 Regenklaar is.
Gebiedsaanpak
Om de maatregelen uit te kunnen voeren, is Laren opgedeeld
in verschillende gebieden waarvoor een combinatie van maatregelen is uitgewerkt. Elk gebied is nét even anders, daarom
voeren we de plannen gebied-voor-gebied uit. Zo kunnen we
in elk gebied goed rekening houden met de specifieke situatie.
Hiervoor is een Uitvoeringsagenda opgesteld die de komende
jaren wordt uitgevoerd.
Kijk voor meer info op https://www.larenregenklaar.nl. Daar
vindt u ook een kort en inzichtelijk filmpje!
Bron: Gemeente Laren

Het Gemeentelijk Watermanagementplan Hilversum
2021-2026
Water dat over de drempel naar binnen loopt en Hilversumse straten die blank staan. Het is inmiddels een herkenbaar beeld tijdens hevige regenval, en het hoort niet
bij de gezonde en veilige leefomgeving waar de gemeente
Hilversum verantwoordelijk voor is. In het ‘Gemeentelijk
Watermanagementplan Hilversum 2021-2026’ staat hoe de
gemeente Hilversum dergelijke excessen wil voorkomen.
Bij hevige regen kan er tijdelijk water op straat staan. Dit
mag geen schade geven aan gebouwen. In het plan staat
ook welke gemeentelijke watertaken de komende jaren nog
meer worden uitgevoerd en de vervangingsopgave van de
riolering is erin verwerkt.
Wateroverlast
Hevige regenbuien leiden op sommige plaatsen in Hilversum tot
veel wateroverlast. De grote hoeveelheid regenwater veroorzaakt
regelmatig schade aan huizen en gebouwen. Om deze overlast
te voorkomen, werkt de gemeente aan een waterbergingskelder,
die 5000 m3 water kan opvangen. Verder valt winst te behalen
door daken met een oppervlakte van meer dan 200 m2 af te
koppelen en afstromend hemelwater te laten infiltreren. Hiervoor
benadert de gemeente de komende tien jaar eigenaren van panden met zulke daken in Hilversum-Oost. De gemeente bekostigt
de te nemen maatregelen. Bij vervangingswerkzaamheden van
de weg en het riool vindt een optimalisering van de hemelwaterafvoer plaats.
Duurzaam omgaan met hemelwater
Dankzij gemeentelijk architect Dudok is in Hilversum zeventig
procent van het rioolstelsel al gescheiden. Een belangrijke doelstelling in het gemeentelijk watermanagementplan is het verder
scheiden van schoon hemelwater en vuil afvalwater. Dit is noodzakelijk voor duurzaam waterbeheer, voor de volksgezondheid
en het verminderen van droogte.
Deze twee infiltratiekratten worden ingegraven in de bodem, zie foto
hiernaast

Infiltratiekratten
In de vorige planperiode heeft de gemeente al ingezet op het
afkoppelen van regenpijpen (waar riool en weg worden vervangen) en het lokaal infiltreren van hemelwater bij nieuwbouw.
Het nieuwe plan zet dit voort. Particulieren en ondernemers
kunnen gratis infiltratiekratten aanvragen bij de gemeente. Deze
kunststof kratten worden (in plaats van op het riool) aangesloten
op de regenpijp en vormen een ondergrondse opslagruimte voor
regenwater. Vanuit de infiltratiekratten zakt het opgeslagen water
vertraagd in de bodem, om uiteindelijk in het grondwater te komen. Omdat deze infiltratie zo geleidelijk gaat, profiteren planten
en bomen in droge periodes van deze watertoevoer.
Bron: Gemeente Hilversum
Klik hier voor het vlog van wethouder Scheepers
Om de infiltratiekratten zit waterdoorlatend doek. Vanuit de kratten kan
het regenwater in de bodem zakken.

Toekomstbestendig watersysteem
Amsterdam-Rijnkanaal/Noordzeekanaal

Om polders droog te houden malen we water uit via een gemaal naar de boezem en in de zomer laten we water in om in de polder het waterpeil op
orde te houden. Een goed functionerend boezemsysteem / hoofdwatersysteem is nodig om goed te kunnen, werken en leven in laag gelegen polders.

Het watersysteem Amsterdam-Rijnkanaal/Noordzeekanaal
(ARK-NZK), inclusief het boezemsysteem van Amstel, Gooi en
Vecht, vervult een belangrijke rol voor de zoetwatervoorziening
en voor het beperken van wateroverlast in West-Nederland. Er
is nu al sprake van een grote wateropgave, namelijk bestrijding
van wateroverlast, verzilting en droogte. Die opgave wordt groter
door klimaatverandering, zeespiegelstijging en ruimtelijke en
sociaaleconomische ontwikkelingen. Om ook in de toekomst
veilig te kunnen werken en wonen in dit gebied, is het nodig ver
vooruit te kijken en te anticiperen op deze ontwikkelingen.
Waterbeheerders en provincies zijn daarom een gebiedsoverstijgend traject gestart om het watersysteem toekomstbestendig te
maken (TB-traject). Bestrijding van wateroverlast, verzilting en
droogte en ruimtelijke adaptatie worden in samenhang aangepakt. Het doel is het hele watersysteem robuust te maken in
samenhang met de functies en ruimtelijke ontwikkelingen. De
overheden verbinden de opgaven ─ van lokaal tot nationaal
niveau ─ en zoeken hiervoor oplossingen in nauwe samenwerking met de andere stakeholders.
Nu al is duidelijk dat maatregelen in de waterinfrastructuur alleen
niet voldoende zijn om de knelpunten op te lossen. Het is ook nodig de functies in het gebied minder afhankelijk te maken van het

watersysteem en nieuwe verstedelijkingsgebieden klimaatadaptief
in te richten. De randvoorwaarden van het waterbeheer zullen
daarbij steeds meer sturend worden voor de ruimtelijke inrichting.
Het TB-traject richt zich achtereenvolgens op de volgende
vragen:
• Welke waterinfrastructuur is nodig voor het ARK-NZK-gebied? Het gaat om optimalisatie van de afvoer bij IJmuiden en
mogelijke nieuwe aan- en afvoerroutes tussen het ARK-NZKsysteem en omliggende watersystemen, zoals Markermeer en
de Lek. Hierdoor wordt het gebied minder afhankelijk van de
afvoer bij IJmuiden.
• Welke randvoorwaarden van het waterbeheer moeten mede
sturend zijn voor de ruimtelijke ordening?
• Welke functies komen op lange termijn onder te druk staan en
welke aanpassingen kunnen dan nodig zijn?
Dit resulteert in een routekaart en een stappenplan om tot een
toekomstbestendig watersysteem voor dit gebied te komen.
Hilga Sikma, Waternet
Links naar filmpjes over het boezemsysteem:
• Toekomstbestendig Watersysteem ARK NZK - YouTube
• https://vimeo.com/236925546/55378d40d5

Afstromend hemelwater
Waternet doet al geruime tijd onderzoek naar het op een
andere manier verwerken van hemelwater in de stad en het
gedrag van hemelwaterslib. Voornamelijk is ingezoomd op
waarom je wilt meten/monitoren en hoe je dat kan doen.
Waarom systemen in de praktijk onderzoeken?
Met betrekking tot klimaatadaptatie en in het kader van het netwerk Amsterdam Rainproof worden in Amsterdam steeds meer
systemen gerealiseerd om hemelwater op andere manieren te verwerken dan via traditionele hemelwaterriolering. De werking van
deze systemen is vaak gebaseerd op het introduceren van meer
buffer- en infiltratiemogelijkheden in de openbare ruimte. Waternet
onderzoekt hoe deze voorzieningen in de praktijk functioneren.

De resultaten kunnen worden gebruikt bij het maken van keuzes
voor het klimaatbestendig inrichten van de openbare ruimte. Ook
worden de systemen langere tijd gemonitord, zodat kennis wordt
ontwikkeld voor het beheer en onderhoud ervan. Door de onderzoeken is steeds meer kennis beschikbaar gekomen over het
functioneren van deze hemelwaterverwerkende systemen.
Waternet meet en monitort op twee verschillende manieren:
1) F
 ull-scale proeven: hiermee wordt bepaald wat de infiltratiecapaciteit op dat moment is.
2) M
 onitoren over langere periode: hiermee wordt inzichtelijk gemaakt hoe de systemen in de praktijk functioneren. Getoetst
wordt aan de ontwerpcriteria.

Het monitorsysteem is, na installeren van de loggers, een
automatisch systeem. Via een dashboard is voor de stakeholders in één oogopslag inzichtelijk hoe het systeem in de praktijk
presteert. De onderzoeksresultaten, kengetallen en ervaringen
op basis van de uitgevoerde onderzoeken naar het functioneren
van hemelwaterverwerkende systemen zijn verzameld in het
‘Kennisdocument hemelwaterverwerkende voorzieningen’. Het
betreft een groeidocument en wordt elk halfjaar bijgewerkt met
de nieuwste resultaten.

De belangrijkste les tot nu toe is dat het functioneren van het systeem vaak afwijkt van wat op papier bedacht is. Eén van de oorzaken is onder andere dat de ‘nieuwe’ systemen niet goed worden
ontworpen, aangelegd en/of beheerd, waardoor de waarde van
het systeem niet optimaal is. Alleen door meten en monitoren,
het kennis opdoen van het functioneren in de praktijk, komen we
daarachter en kunnen we ervan leren voor in de toekomst.
Mark Nijman, Waternet

Kijk op de Winnovatie site naar:
“Infiltratievoorzieningen - hoe functioneren ze?”
Full-scale proeven: vaststellen van infiltratiecapaciteit

BOWA vergaderde op 27 juni 2019
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Agenda 2021

en dak

Situatie na aanleg gro

groen dak
Situatie tijdens aanleg

… u kunt deelnemen aan een cursus
Assetmanagement vanuit onze samenwerking BOWA/ISARIZ in februari en maart 2021. Deze wordt
verzorgd door Wateropleidingen.

… ISARIZ en Waternet zich
bezighouden met het proces rondom de inrichting
van gezamenlijk meten en
monitoren. Het streven is
in het BOWA van 1 juli
2021 een conceptvoorstel
gereed te hebben.

Colofon
Eindredactie:
Saskia Holthuijsen
saskia.holthuijsen@waternet.nl
Tekstredactie:
Barbara Gerritsen
Waternet
Vormgeving en lay-out:
Marjan Schermerhorn
Waternet

… op dinsdag 16 feb
ruari 2021
de afsluitende sessie
van de
risicodialogen plaat
svindt,
waar voor alle BOW
A bestuurders
het laatste uur zijn
uitgenodigd?
Save the date!
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