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Deelgemeentelijk waterplan Rotterdam Noord

1.

Inleiding

1.1

Aanleiding
Een goed functionerend watersysteem is een essentiële voorwaarde voor de leefomgeving,
waarin het aangenaam wonen, werken en recreëren is. Of het nu gaat over thema’s als
veiligheid, volksgezondheid, voorkomen van wateroverlast, stedelijke ontwikkelingen, de
ruimtelijke kwaliteit, recreatie, natuurontwikkeling of verkeer; in alle gevallen is er een
directe of indirecte relatie met de waterhuishouding. Zeker in een stad als Rotterdam, dat
zich afficheert als ‘waterstad’, en waar de ruimte beperkt is, is een integrale visie op water
en ruimte en een samenhangende aanpak belangrijk.
Bij de zorg voor de waterhuishouding in Rotterdam zijn diverse partijen betrokken. De
gemeente en deelgemeente zorgen voor een doelmatige inzameling en transport van het
afvalwater en het overtollige hemelwater, door middel van riolering en andere
voorzieningen. Ook de zorgplicht voor het grondwater, is sinds 1 januari jl. een formele
gemeentelijke taak.
De zorg voor het oppervlaktewatersysteem (waterkwantiteit en waterkwaliteit) in
Rotterdam Noord is de primaire taak van het hoogheemraadschap van Schieland en de
Krimpenerwaard. Het hoogheemraadschap zorgt daarnaast voor veilige kaden en dijken en
de behandeling van het afvalwater op de RWZI.
De gemeente is verder verantwoordelijk voor de ruimtelijke ordening en het milieubeleid.
Dit zijn twee beleidsvelden die van groot belang zijn bij de realisatie van een goede
waterinrichting en waterkwaliteit.
Bovenstaande opsomming van taken en verantwoordelijkheden is niet uitputtend, maar het
moge duidelijk zijn dat er vele raakvlakken, en soms ook overlappen, bestaan tussen de
taken en verantwoordelijkheden van de gemeente en het hoogheemraadschap. Goede
afstemming van de plannen en samenwerking bij de uitvoering ervan zijn daarom een
eerste vereiste voor een goed en kosteneffectief waterbeheer.
Daarbij komt dat er diverse ontwikkelingen gaande zijn op het gebied van wet- en
regelgeving, het beleid ten aanzien van klimatologische veranderingen, en de afstemming
tussen water en ruimte. Ook is sprake van een toenemende maatschappelijke belangstelling
voor water in stedelijk gebied vanuit de nevenfunctie voor natuur, recreatie en
belevingswaarde. Al deze ontwikkelingen vragen om een gemeenschappelijke visie van
betrokken partijen op de gewenste ‘waterkoers’ en een gezamenlijke, samenhangende
aanpak.
Om deze gemeenschappelijke visie en
samenhangende aanpak vorm te geven
hebben Rotterdam en de betrokken
waterbeheerders (waterschap Hollandse
Delfland, het hoogheemraadschap van
Schieland en de Krimpenerwaard en het
hoogheemraadschap van Delfland)
gezamenlijk het waterplan Rotterdam 2
opgesteld. In dit waterplan staat op
hoofdlijnen beschreven hoe de gemeente
Rotterdam en de waterschappen tot aan
2030 willen omgaan met het water in de
stad.
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Hierbij gaat het om aspecten als waterkwantiteit, waterkwaliteit maar ook om
waterveiligheid (overstromingsrisico’s). Water wordt daarbij niet als een bedreiging gezien,
maar als een kans. Immers, water kan een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstelling
van Rotterdam: een stad met een sterke economie en een aantrekkelijke woonstad
(Stadsvisie Rotterdam).
Omdat het waterplan Rotterdam 2 de koers op hoofdlijnen aangeeft, is het noodzakelijk
om per deelgemeente een lokaal waterplan op te stellen. In het deelgemeentelijk waterplan
Rotterdam Noord wordt gebiedspecifiek ingegaan op de kenmerken, de kansen en
knelpunten binnen het watersysteem en de stedelijke leefomgeving. Er wordt een lokale
watervisie beschreven, en een concreet uitvoeringsprogramma, waarin is aangegeven hoe
aan deze visie de komende jaren invulling wordt gegeven.

1.2

Doel van het waterplan
Het doel van het waterplan is het realiseren van een gezond en veerkrachtig watersysteem,
dat voldoet aan de landelijke en Europese normen en dat is gebaseerd op een gezamenlijke
visie van gemeente en hoogheemraadschap op een duurzame waterhuishouding in de
gemeente, rekening houdend met de beperkingen van een dicht stedelijk gebied.
Het doel is om een stedelijk waterplan op te stellen waarin:
- de ambities, ruimtelijke ontwikkelingen en problemen in samenhang worden
beschouwd;
- een integrale (ruimtelijke) visie op het grondwater, oppervlaktewater en riolering wordt
geformuleerd; en
- een concreet maatregelenpakket voor de realisatie is opgenomen.

1.3

Status
Het waterplan is een strategisch beleidsplan en geeft richtlijnen voor toekomstige plannen
en investeringen voor het water in deelgemeente Rotterdam Noord. Het is tevens een
operationeel plan met concrete maatregelen voor de komende jaren.
Het deelgemeentelijk waterplan Rotterdam Noord is een gemeenschappelijk plan van de
deelgemeente Noord en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard.
Het waterplan zal door de gemeenteraad van deelgemeente Noord als beleidskader worden
vastgesteld. Ook het hoogheemraadschap zal het waterplan bestuurlijk vaststellen.

1.4

Leeswijzer
In het volgende hoofdstuk zijn de relevante beleidsthema’s beschreven. Hoofdstuk 3 is een
inventarisatie van de huidige situatie. De gezamenlijke visie van de waterplan partners op
de waterhuishouding in de deelgemeente is beschreven in hoofdstuk 4. Per thema wordt
het streefbeeld beschreven. In hoofdstuk 5 staan de knelpunten en kansen per thema. Het
hoofdstuk eindigt met een resumé van de knelpunten en kansen in de deelgemeente. Hoe
de deelgemeente en het hoogheemraadschap in de toekomst het watersysteem op orde
willen houden, staat in hoofdstuk 6, Strategie. Hoofdstuk 7 beschrijft het
uitvoeringsprogramma voor de komende jaren, met een beknopt overzicht van de
maatregelen, planning, kosten en trekker.
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2.

Relevante beleidskaders

2.1

Algemeen
Op rijks- en provinciaal niveau wordt voor de verschillende thema’s beleid gemaakt. Het
beleid van het waterschap en de gemeente moeten daarbinnen passen. Het rijk en de
provincie laten echter voldoende ruimte aan de beheerders om hun eigen invulling te
geven. Voor het deelgemeentelijk waterplan is in andere plannen lokaal al meer invulling
gegeven, dat geldt als vertrekpunt bij het opstellen van dit waterplan. In de subparagraaf
landelijke waterkaders wordt op de belangrijkste beleidskaders ingegaan. In de paragraaf
met relevante lokale plannen wordt ingegaan op de invulling en richting die door
hoogheemraadschap en gemeente al zijn gemaakt en gelden als vertrekpunt voor dit
waterplan. Daarnaast zijn er relaties met de beleidsterreinen ruimtelijke ordening en milieu,
zie subparagraaf “Water in relatie tot andere beleidsvelden”.

2.2

Landelijke waterkaders
Nationaal Bestuursakkoord Water
In het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) hebben rijk, provincies, waterschappen en
gemeenten gekozen voor een gemeenschappelijke aanpak om watersystemen in 2015 op
orde te hebben voor verwachte klimaatverandering, bodemdaling e.d. Onderdeel hiervan
vormt het bepalen van de stedelijke wateropgave: maatregelen die nodig zijn om het
watersysteem op orde te brengen, vertaald in de ruimteclaim voor water in stedelijk gebied.
In 2008 is het NBW geactualiseerd. De doelen zijn onveranderd gebleven. Voor bestaand
stedelijk gebied is overeengekomen, dat wijken waar onacceptabele wateroverlast optreedt,
deze wateropgave in het gebiedsproces wordt overeengekomen. Deze wateropgave
inclusief de rioleringsopgave wordt voor 2015 aangepakt door gemeente en waterschap.
Hierbij wordt ook de waterkwaliteitsopgave meegenomen. Als in het gebiedsproces wordt
overeengekomen dat er geen sprake is van een urgente opgave, hebben gemeente en
waterschap tot 2027 de tijd om de maatregelen te realiseren. De NBW-partijen streven bij
de uitvoering van ruimtelijke maatregelen naar maximale meekoppeling met andere
ruimtelijke ontwikkelingen.
Kaderrichtlijn Water
De Europese Kader Richtlijn Water heeft als doel de ecologie en waterkwaliteit in
oppervlaktewater en grondwater te beschermen en waar nodig te verbeteren. Ecologie
staat centraal in de Kaderrichtlijn Water. Voor het behalen van de doelen geldt een
resultaatsverplichting, in plaats van een inspanningsverplichting, zoals dat nu voor
waterkwaliteitsdoelen in Nederland geldt. In het eerste stroomgebiedbeheersplan moeten
de waterbeheerders in 2009 aangeven met welke maatregelen de doelen gerealiseerd gaan
worden. Het waterschap stelt het stroomgebiedbeheersplan op, maar heeft voor het
realiseren van de doelen medewerking nodig van andere beheerders, waaronder
gemeenten.
Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken
De Wet verankering en bekostiging gemeentelijke watertaken is van kracht sinds 1 januari
2008. In de wet staat doelmatigheid centraal. Gemeenten hebben de zorgplicht voor
afvalwater, (overtollig) grondwater en hemelwater. Voor het grondwater heeft de
gemeente de zorgplicht voor het in openbaar gemeentelijk gebied treffen van maatregelen
om structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand zoveel mogelijk te voorkomen
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of te beperken, voor zover deze maatregelen doelmatig zijn. Hiermee wordt de gemeente
echter geen beheerder van het grondwater, maar krijgt wel een regierol.
De wetgever stelt kaders, maar geeft veel beleidsruimte aan de lokale beheerders om te
komen tot doelmatige keuzes, die aansluiten op de lokale wensen en mogelijkheden. De
gemeente heeft de verplichting om een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) op te stellen en
dat blijft zo. In dit plan worden, in samenspraak met andere beheerders, bewuste keuzes
gemaakt m.b.t. afvalwater, regenwater, grondwater en oppervlaktewater (als elementen
van de leefomgeving).
2.2.1

Regionaal en lokaal
Onderzoek wateroverlast polder
In 2005 heeft het hoogheemraadschap de studie ‘onderzoek wateroverlast polders’
uitgevoerd om de wateropgave te berekenen in een groot deel van het beheergebied. Uit
deze studie kwam naar voren, dat het stedelijk gebied van Rotterdam een grote opgave
heeft. De voornaamste reden hiervoor is het vele verhard oppervlak en het relatief weinig
bestaande oppervlaktewater. Dit is doorvertaald naar de wateropgave voor de
deelgemeente Rotterdam-Noord: die bedraagt 60.000m3 in de huidige situatie en
80.000m3 bij het verwachte klimaatscenario (midden scenario 2050, grotere
neerslaghoeveelheid in het najaar (kusteffect)).
Detailanalyse Kaderrichtlijn Water (KRW)
In 2007 heeft HHSK de detailanalyse uitgevoerd voor de Kaderrichtlijn Water (KRW). Het
Noorderkanaal en de Rotte, die langs de noord- respectievelijk oostgrens van deelgemeente
Noord lopen, zijn onderdeel van het waterlichaam Rotteboezem (zie onderstaande figuur).

Figuur 2.1: Waterlichamen Kader Richtlijn Water, ingezoomd (bron: Waterbeheerplan HHSK, bijlage
kaart 11). Donkergroen: Rotteboezem (noord en oostgrens deelgemeente Noord). Ter herkenning:
roze: Kralingseplas. Rood= grens beheergebied HHSK.

In de rapportage wordt de kwaliteit van de Rotte beschreven als vrij slecht, wat zich onder
andere uit in teveel algen.
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Maatregelen die voor de Rotteboezem staan genoemd die mogelijk invloed hebben op
deelgemeente Noord zijn:
- onderzoek waterstromen omleiden/ scheiden (2010-2015);
- onderzoek naar mogelijke binnenstedelijke locaties voor aanleg natuurvriendelijke
oevers (nvo’s) in samenhang met stedenbouwkundige inpassing onder A20 (20102015);
- de gemeente Rotterdam heeft als taak “bijdrage nvo’s stedelijke Rotte”. Dit is niet
resultaatsverplicht voor de KRW maar valt onder overige taken.
Waterbeheerplan 2007-2010
Het hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard heeft in het waterbeheerplan
‘Samenwerken aan de wateropgave’ beschreven wat ze gaat doen om te zorgen voor
droge voeten en schoon water. In het plan wordt nadere invulling gegeven aan o.a.
Waterbeheer 21ste eeuw (WB21)/NBW en de KRW in het beheergebied. Het plan is
themagericht geschreven op hoofdlijnen. Voor het uitwerken van de maatregelen wordt
een gebiedsgerichte aanpak voorgestaan waarin de thema’s integraal aangepakt worden.
Een waterplan is daar een voorbeeld van.
Waterplan Rotterdam 2
Het Waterplan Rotterdam 2 ’Werken aan water voor een aantrekkelijke stad’ is gezamenlijk
opgesteld door de gemeente Rotterdam (Gemeentewerken, dS+V en OBR), het
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, waterschap Hollandse Delta en
het Hoogheemraadschap van Delfland. Met het oog op de verwachte klimaatsverandering
is een nieuwe aanpak nodig voor het waarborgen van de waterkwaliteit, de waterberging
en de bescherming tegen het water.
In het Waterplan Rotterdam 2 staat op hoofdlijnen beschreven hoe gemeente en
waterschappen Rotterdam ‘waterproof’ maken: een veilige aantrekkelijke stad met schoon
water en een goed functionerende riolering.
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Figuur 2.2: Perspectief Rotterdam Waterstad 2030, opgave voor Noord (Bron: waterplan Rotterdam 2)

Rotterdam-Noord is een gewild woon- en werkgebied (Rotterdam boven de Nieuwe Maas).
Het water levert daaraan een grote bijdrage: wonen aan een singel is zeer geliefd. De
opgave voor dit deel van de stad is het verder uitbouwen van die bestaande kwaliteiten.
Rotterdam-Noord heeft boezems en singels die voor de waterberging dienst doen, maar
een groot deel van de berging gaat via het rioleringsstelsel. De strategie is de singels en
boezems te versterken en uit te breiden waar dat kan, en innovatieve oplossingen te
gebruiken waar de ruimte schaars is, zoals in de binnenstad en de oude stadswijken. Daarbij
kan gedacht worden aan waterpleinen en groene daken. Voor de waterkwaliteit vormen de
waterkwaliteitsbeelden uit het waterplan de basis. Hiervan wordt door het
hoogheemraadschap en de gemeente een doorvertaling voor de deelgemeente Noord
gemaakt.
Gemeentelijk rioleringsplan
De gemeente Rotterdam heeft een Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) voor de periode
2006-2010. Bij het opstellen van dit GRP was de wet gemeentelijke watertaken nog niet
van kracht. Er is wel geanticipeerd op de nieuwe zorgplichten voor regenwater en overtollig
grondwater. Andere beleidsontwikkelingen zoals afkoppelbeleid wat momenteel wordt
opgesteld, is ook gebaseerd op de nieuwe taken van de gemeente. In het volgende GRP zal
dit formeel worden vastgelegd. In het waterplan wordt gedacht vanuit de nieuwe
zorgplichten die de gemeente sinds 1 januari 2008 heeft vanuit de wet gemeentelijke
watertaken.
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Afkoppelen en rioolvervanging
Gemeentebreed wordt het beleidsstuk over afkoppelen momenteel afgerond.
Algemene uitgangspunten zijn:
- Bij nieuwbouw of inbreiding wordt waar mogelijk een verbeterd gescheiden stelsel
aangelegd. Per project wordt wel bekeken of grote oppervlakken eenvoudig af te
koppelen zijn. De stelselkeuze wordt afgestemd met het hoogheemraadschap.
- Als alternatief voor omgaan met hemelwater worden waterpleinen en groene daken
genoemd.
- In het centrum, waaronder deelgemeente Noord valt (hoge bebouwingsdichtheden),
wordt bij rioolvervanging gemengde riolering teruggelegd, vanwege de problemen bij
het ontvlechten van riolering in de panden, de geringe bereikbaarheid van het
oppervlaktewater, beperkte ruimte en hoge kosten.
De vervanging van riolering wordt zoveel mogelijk gecombineerd met andere
werkzaamheden in de buitenruimte, zoals wegdek vervangen.

2.3

Water in relatie tot andere beleidsvelden

2.3.1

Ruimtelijke Ordening
Het waterbeleid staat niet op zichzelf en kan niet los worden gezien van het ruimtelijk
beleid van de gemeente. Er is daarbij sprake van tweerichtingsverkeer. Het watersysteem
vraagt ruimte om problemen met wateroverlast het hoofd te kunnen bieden, om een goede
waterkwaliteit te kunnen realiseren en om water te kunnen beleven. Anderzijds stelt het
watersysteem ook voorwaarden aan de inrichting en het beheer van de leefomgeving.
Ofwel, het ruimtegebruik moet zijn afgestemd op de mogelijkheden, die het watersysteem
biedt. Wanneer dit samenspel van waterbeheer en ruimtelijke ordening tijdig wordt
onderkend, kunnen kansen worden benut voor de ontwikkeling van robuuste
watersystemen. Zo kunnen waterproblemen worden voorkomen door ruimtelijke
ontwikkelingen beter af te stemmen op de mogelijkheden die het watersysteem biedt. Het
zoeken naar mogelijkheden hiervoor wordt ook in waterplan Rotterdam 2 nagestreefd.
Voor deelgemeente Noord is de visie een sociaal en economisch sterke deelgemeente die
aantrekkelijk is om in te wonen. Dit is beschreven in het rapport ‘ Ontwikkelen vanuit visie’
(2008). Om dit te realiseren zijn kwalitatief goede woningen, een prettige buitenruimte,
uitstekend onderwijs, een goede bereikbaarheid en een divers aanbod van culturele en
commerciële voorzieningen nodig. Het bestuur van de deelgemeente zet nadrukkelijk in op
sociale samenhang, stabiliteit en beschermende omgeving. Zij wil al haar inwoners kansen
op ontplooiing bieden. Centraal in de visie staat het behouden en versterken van de
eigenheid van Noord. Die eigenheid (en die van de afzonderlijke buurten) mag alleen
worden veranderd als er iets beters voor in de plaats komt. Als uitwerking van het
bestuursakkoord en de Visie Noord Bruist 2014 (2001), en als invulling van de wens tot
behoud en versterking van de eigenheid van Noord, worden de volgende doelen
nagestreefd [Ontwikkelen vanuit visie, 2008]:
- Versterken van de stedenbouwkundige structuur en verbindingen;
- Aantrekkelijker maken van het wonen;
- Versterken van de wijkeconomie;
- Inzetten van de openbare ruimte als katalysator voor een aantrekkelijke woon- en
werkomgeving.
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2.3.2

Milieu
De Rotterdamse milieudoelstellingen komen voort uit de lijn van het Collegeprogramma en
de Stadsvisie (Programma Milieu Rotterdam 2008-2012, 2008). Diverse milieudossiers zijn
erop gericht een schonere en veiligere stad en haven te bewerkstelligen. Zo stimuleert
Rotterdam schone energievoorziening, spant de gemeente zich in om een schonere bodem
te realiseren, is een verdere verbetering van de waterkwaliteit van groot belang en is een
volgende stap voor de wateropgave nodig: een adaptieve aanpak.
Voor het verbeteren van de waterkwaliteit en ecologie voor 2015 wordt in het programma
milieu doorverwezen naar Waterplan 2 en naar de Kaderrichtlijn Water. Het doel is dat in
2030 het water zo schoon, helder en plantenrijk is, dat het voldoet aan de
waterkwaliteitsbeelden van de Europese Kaderrichtlijn Water. Het doel voor
waterkwantiteit is dat Rotterdam in 2015 voldoet aan de stedelijke wateropgave ter
verbetering van de veiligheid en beperking van de overlast.
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3.

Inventarisatie huidige situatie

3.1

Plangebied
Het deelgemeentelijk waterplan heeft primair betrekking op het oppervlaktewater (vooral
het stadswater en niet het boezemwater), het rioolsysteem en het grondwater in
deelgemeente Rotterdam-Noord. Door interactie met het omringende watersysteem is er
uiteraard sprake van een groter invloedsgebied. Er wordt rekening gehouden met de
waterstaatkundige begrenzingen (polders, riooldistricten, grondwatersystemen).
Deelgemeente Noord ligt in het noorden van Rotterdam tussen de Rotte en de Schie, de
rijksweg A20 en de spoorlijn in (zie onderstaande figuur).

Figuur 3.1: Kaart van het studiegebied. In donkerblauw staan alle watergangen aangegeven die deel
uitmaken van het plangebied. Tevens zijn de belangrijkste namen genoemd. De boezemwatergangen
zijn lichtblauw gekleurd.

Het plangebied voor het deelgemeentelijk waterplan Rotterdam-Noord omvat de volgende
wateren:
- Bergsingel;
- Noordsingel;
- Provenierssingel;
- Spoorsingel;
- Statensingel;
- Singel van Aerssenlaan;
- Vroesenpark;
- Watergangen bij camping en volkstuinen/ Daltonlaan;
- Roel Langerakpark;
- Watergang langs Abraham van Stokweg;
- Muizegaatje;
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- Vijver Lisplein;
- Helipoort.
De overige twee wateren zijn boezemwatergangen:
- Noorderkanaal (boezemwater);
- Delftsevaart en omgeving (boezemwater).
Daar waar gekeken wordt naar mogelijkheden vallen deze wel binnen het plangebied van
de deelgemeente. In dit waterplan worden de waterkwaliteit en inrichting van deze
boezemwatergangen niet behandeld.
Het plangebied valt voor het oppervlaktewater geheel in het beheergebied van het
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard, in de rest van de tekst steeds
hoogheemraadschap genoemd.

3.2

Historische kenschets
Het singelplan van de stadsarchitect Rose heeft in 1854 is de basis gelegd voor het huidige
watersysteem. Dit was als het ware het eerste waterplan voor Rotterdam. Om problemen
met de waterkwaliteit en overbelasting van de waterhuishouding te voorkomen stelde Rose
voor om bij hoog water in de stadsvesten door te spoelen met vers Maaswater. Op ruime
afstand van de stadsvesten, in de aangrenzende poldergebieden, werden nieuwe singels
aangelegd. Deze begrensden de toekomstig te verstedelijken poldergebieden. De singels
kregen een lager waterpeil. Het water uit de stadsvesten kon daardoor onder vrij verval via
een aantal poldersloten door het huidige stedelijk gebied richting de singels stromen.
Daarna vervolgde het, inmiddels minder schone, water zijn weg via de singels om
vervolgens weer in de Maas uitgemalen te worden. Daarnaast kreeg de singel extra
betekenis door beplanting, de aanleg van wandelroutes en door het creëren van een nieuw
woonmilieu voor welgestelde burgers.
Helaas bleek het Singelplan niet zaligmakend. Het vormde echter wel een belangrijke
aanzet voor de waterhuishouding. Echte verbeteringen werden bereikt door de aanleg van
rioleringsstelsels. Omdat veel waterlopen werden gedempt vanwege stank en om
stedenbouwkundige redenen, is de nadruk geleidelijk steeds meer op het ondergrondse
rioolsysteem komen te liggen.
De wijken binnen Rotterdam-Noord (Liskwartier, Oude Noorden, Agniesebuurt,
Provenierswijk, Blijdorp, Blijdorpse polder, Bergpolder) zijn allemaal eind 19de en begin 20ste
eeuw aangelegd. Het Oude Noorden is een typische woonwijk die bestemd was om de
overvolle binnenstad van Rotterdam te ontlasten. Rond 1870 verschenen de eerste
woningen rond de net aangelegde Noordsingel, die deel uitmaakte van het singelplan van
Rose. Tussen 1870 en 1930 breidde de wijk zich steeds verder naar het noorden uit. Tussen
de Rotte en de Rotterdamse Schie, stonden in de achttiende eeuw al wat huizen, maar in
de periode 1850-1940 wordt de hele polder volgebouwd. De wijk Blijdorp werd tussen
1931 en 1940 aangelegd. Aangezien het grootste deel van de riolering in die tijd is
aangelegd, is het gebied gemengd gerioleerd.
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Figuur 3.2: Impressie Statensingel, Spoorsingel en Provenierssingel. Zie locaties 16, 17, 2, 5, 1, 4 en 7
op de kaart in bijlage VII.

3.3

Waterkwantiteit

3.3.1

Watersysteembeschrijving
De oppervlakte van het water binnen de deelgemeente Noord bedraagt circa 39 ha, dit zijn
de singels, parken en boezemwateren. Uitgedrukt in het percentage oppervlaktewater
binnen de deelgemeente Noord (oppervlakte 539ha) bedraagt dit 7%. Aangezien er ook
waterpartijen in particulier beheer aanwezig zijn (zoals de vijvers in Diergaarde Blijdorp) zal
het totale wateroppervlak groter zijn. Binnen het plangebied vindt een beperkte inzijging
plaats. Er treedt geen kwel op.
Het polderwatersysteem is verdeeld in twee delen (zie peilgebieden in bijlage II):
1. Peilgebieden binnen bemalingsgebied Rotte met daarin de Berg- en Noordsingel.
2. Peilgebieden binnen bemalingsgebied Vroesenpark, met daarin de
a) Provenierssingel, Spoorsingel, Statensingel, singel Van Aerssenlaan, Vroesenpark,
b) Roel Langerakpark, camping en volkstuinen.
Het watersysteem werkt als volgt. De Berg- en de Noordsingel (in het oosten van
deelgemeente Rotterdam-Noord) vormen samen een apart singelsysteem en hebben geen
directe verbinding met de overige genoemde watergangen. De Bergsingel (noordelijk
gelegen) bestaat uit een drietal in serie geschakelde watergangen die door duikers (Ø1000)
met elkaar zijn verbonden. De Noordsingel (in zuidoostelijke richting) is een aaneengesloten
watergang. Ten behoeve van doorstroming vindt er een continue waterinlaat plaats vanuit
het ten noorden van het plangebied gelegen Noorderkanaal dat hier een waterpeil van -1,0
NAP heeft. Dit gebeurt met een vrij vervalleiding (Ø500) met daarin een afsluiter die over
het algemeen gedeeltelijk open staat. Het inlaatdebiet is onbekend. In de
waterkwaliteitsspoor studie uit 2001 is het inlaatdebiet gekalibreerd op 25 m3/uur. Het
inlaatpunt ligt aan de noordelijke kop van de Bergsingel. Het water stroomt via de
Bergsingel naar de aangrenzende Noordsingel via een duiker (Ø1000). Vanuit de
Noordsingel wordt het water uitgemalen op de Rotte door het gemaal Noordsingel
(capaciteit 80 m3/uur). Het singelpeil in zowel de Berg- als de Noordsingel ligt op -2,40
NAP [Waterkwaliteitsspoor Noord, 2001], zie bijlage I. Omdat het gemaal van de
Noordsingel vaak verstopt is door vuil (ondanks dat het krooshek twee keer per dag wordt
schoongemaakt), heeft de beheerder van het waterschap het peil 5 cm verhoogd met als
gevolg dat het singelwater via het riool wegstroomt, zodat de singel dus eigenlijk afwatert
via het riool. In principe is dit niet in overeenstemming met het beleid van het
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hoogheemraadschap dat erop gericht is om het aandeel rioolvreemdwater op de zuivering
te minimaliseren.
Het systeem Provenierssingel-Spoorsingel-Statensingel met hieraan gekoppeld de singel
Van Aerssenlaan en het Vroesenpark, is een apart systeem met inlaat vanuit de Delftse
Vaart (peil -1,0, het deel van de Rotte achter de Coolsingel) op de Provenierssingel. Ook
hier vindt continu inlaat plaats via een vrijvervalleiding met een deels geopende afsluiter
(deels Ø400 en deels Ø800). Het debiet van het ingelaten water is onbekend. Het water
doorstroomt de eerstgenoemde drie singels via duikers (respectievelijk Ø500 en Ø800) en
komt via Diergaarde Blijdorp in het Vroesenpark terecht.
De hoofdwatergang van het hoogheemraadschap die afwatering verzorgt van onder
andere de Statensingel, de Spoorsingel en de Provenierssingel stroomt dus langs de
oostelijke en noordelijke rand van Diergaarde Blijdorp. Daarnaast staat het overige water in
de dierentuin deels in open verbinding met het stedelijk water, bijv. bij het pelikaneneiland.
Deze watergangen vallen binnen het grondgebied van deze dierentuin. Het waterschap is
bezorgd over de kwaliteit van het overstortwater wat de dierentuin in stroomt. Er is overleg
met de dierentuin of een fysieke scheiding mogelijk is. De dierentuin heeft de wens om het
gebruik van het water door de dieren te behouden, dan is fysiek scheiden geen
mogelijkheid. De dierentuin twijfelt aan de omvang van het waterkwaliteitsknelpunt van de
watervogels vergeleken met de ganzenkolonies in de singels. De grote dieren doen hun
ontlasting op de kant, wat vervolgens wordt opgeruimd.

Figuur 3.3: Links het pelikaaneiland in Blijdorp en rechts eendenmanden in de Statensingel. Zie
locatie 21 en 20 op de kaart in bijlage VII.

In het Vroesenpark wordt een aantal watergangen doorlopen, die onderling zijn verbonden
met duikers (Ø600). Het water wordt door het gemaal Vroesenpark (ingezette capaciteit
600 m3/ uur) vanuit het Vroesenpark op het Noorderkanaal (hier met een peil van -0,40m
NAP) geloosd. Het peil van de wateren in het watersysteem Proveniers-Spoor-Statensingel
en Vroesenpark ligt op -2,40m NAP. Tevens is er een inlaatmogelijkheid in het Vroesenpark
vanuit het Noorderkanaal. Deze kan gebruikt worden voor verversing van het water in het
park.
Het Vroesenpark ontvangt ook water van gemaal Stadhoudersweg (capaciteit 480 m3/uur).
Dit gemaal zorgt voor de ontwatering van het Roel Langerakpark, dat ten westen van de
spoorlijn ligt (waterpeil -2,90m NAP). Dit gebied krijgt onder vrij verval water vanuit de
watergangen rondom de volkstuinen en camping en vanuit de Essenburgsingel. De
Essenburgsingel ontvangt op zijn beurt weer water vanuit de Heemraadsingel en de
Coolhaven [Waterkwaliteitsspoor Noord, 2001]. Deze twee singels en de Coolhaven liggen
in het beheersgebied van deelgemeente Delfshaven.
De gemeente heeft stuwen in de watergang ten oosten van het gebied met de volkstuinen
en camping gezet om het waterpeil van -2,90 naar -2,80m NAP op te zetten (reden is
onbekend). Het hoogheemraadschap heeft de plicht het water op -2,90m NAP te houden.

12

definitief
11 november 2009

Deelgemeentelijk waterplan Rotterdam Noord

Zij heeft daarom een bypass aangelegd in het zuiden van het gebied, langs de tennisvelden
naar de Daltonlaan. Al het water wordt nu linksom geleid, waardoor de watergang met de
stuwen nu niet echt wordt gebruikt. De stuwen belemmeren de doorstroming.
Verder liggen er nog drie kleine waterpartijen in het plangebied:
- het Muizengaatje, oppervlaktewater met helofytenfilter;
- de vijver aan het Lisplein;
- Heliport, lusvormige waterpartij.

Figuur 3.4: Het watersysteem. Op de kaart staan de kunstwerken en de stroomrichting weergegeven.

In de bijlage I is een kaart met de peilen voor het plangebied opgenomen. In bijlage II zijn
de bemalingsgebieden opgenomen.
3.3.2

Riolering
Districten
Het rioleringssysteem in deelgemeente Noord is een traditioneel gemengd stelsel. Het
rioolsysteem is voorzien van een Centraal Automatische Sturing (CAS). Middels centrale
sturing worden de verschillende riooldistricten gelijkmatig gevuld en leeggepompt. De
effecten van CAS zijn op twee manieren meetbaar. Ten eerste neemt de totale hoeveelheid
overgestort rioolwater en de overstortfrequentie op de Maas en binnenwateren, af. Ten
tweede wordt door een zo constant mogelijk afvoer van afvalwater naar de zuivering
Dokhaven bij droog weer bereikt, dat het zuiveringsrendement van de zuivering optimaal
is. Beide effecten leiden ertoe dat aan de basisinspanning volgens de gemaakte afspraken
wordt voldaan (GRP 2006-2010, 2005).
Het rioolsysteem bestaat uit drie rioleringsdistricten: Westen (district 3), Noord (district 6)
en Blijdorp (district 7) (zie bijlage II). Verder valt een klein deel in het zuid-oosten, Heliport,
onder district Centrum (9).
Rioleringsdistrict Westen (3) is opgedeeld in één hoofdbemalingsgebied en drie
onderbemalingsgebieden (A. van Stolkweg (Energieweg), Essenburgsingel (gymnastiek en
sportvelden) en Schoonderloostraat.
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Het hoofdgemaal heeft de beschikking over drie bemalingscapaciteiten. De maximale
capaciteit wordt bereikt zodra in de aangesloten districten via de overstortbemalingen
wordt gemalen. Overstortbemaling is een speciale voorziening voor het Rotterdamse
rioolstelsel. In geval van hevige neerslag wordt een deel van het afvalwater via een
overstortbemaling op de nieuwe Maas geloosd, dat anders via de overstorten op
binnendijkse wateren zou worden geloosd. De overstortbemaling reduceert de
overstortfrequentie en het overstortvolume in het binnendijks gelegen gebied. District
Westen heeft een doorvoergemaal naar de districten 5, 4, 12, 16, 11, 7 en 8. Tijdens
overstortbemaling voeren de districten 5, 4, 12, 16 en 11 hun water direct af naar de
Nieuwe Maas. Alleen het afvalwater van districten 7 en 8 gaan dan via het gemaal Westen.
De niet gebruikte capaciteit door de overstortbemalende districten wordt gebruikt door
district Westen zelf. Het district is via een koppelleiding verbonden met het district Centrum
(9) waarvan de afsluiters dicht zijn en bij calamiteiten kunnen worden open gezet
[Herberekening Westen, 2001].
Het hoofdbemalingsgebied van district Westen heeft 6 overstorten. Deze liggen buiten het
plangebied van deelgemeente Noord.
Rioleringsdistrict Noorden (6) wordt in twee gebieden verdeeld door het Noorderkanaal.
Het gebied ten noorden van het Noorderkanaal is het onderbemalingsgebied HillegersbergZuid en voert af op gemaal Ceintuurbaan. Het gebied ten zuiden is het
hoofdbemalingsgebied van Noorden en voert af op gemaal Noordplein. District noorden is
via koppelleidingen verbonden met de districten Blijdorp, Centrum en Schiebroek waarvan
de afsluiters in theorie dicht zijn en bij calamiteiten kunnen worden opengezet.
Het hoofdgemaal, gemaal Noordplein, heeft de beschikking over vier
bemalingscapaciteiten. Het gemaal voert onder normale omstandigheden af naar gemaal
10. Verder is het mogelijk om bij calamiteiten af te voeren op het stelsel van district 9.
Tevens kan gemaal Noordplein in noodgevallen rechtstreeks naar de Nieuwe Maas
afvoeren. In het laatste geval blijft de volledige capaciteit voor het stelsel van Noorden
beschikbaar [Herberekening riolering Noorden, 2001].
Het hoofdbemalingsgebied van district Noorden heeft 7 overstorten, 3 op de Bergsingel en
4 op de Noordsingel. Het onderbemalingsgebied Hillegersberg-Zuid heeft 1 overstort op
het Muizengaatje.
Rioleringsdistrict Blijdorp (7) bestaat uit één hoofdbemalingsgebied, Blijdorp, en twee
onderbemalingsgebieden, Sint Franciscus en Daltonlaan. Op het stelsel van onderbemaling
Sint Franciscus voeren teven drie andere onderbemalingen af.
Het hoofdgemaal, Blijdorp, heeft de beschikking over twee bemalingscapaciteiten. District
Blijdorp voert via hoofdgemaal Statensingel af op gemaal Heemraadsplein (district 3).
Het district bevat 6 overstorten; 2 op de Spoorsingel, 1 op de Statensingel, 2 op de
Provenierssingel, 1 bij de Stadhoudersweg, 2 bij VTV Tot Nut en Genoegen en 1 bij de
Kleiweg [Herberekening Blijdorp, 2007].
De districten 6 (Noord) en 7 (Blijdorp) voeren het rioolwater af naar twee verschillende
afvalwaterzuiveringen (AWZI). District 6 gaat naar de AWZI Kralingseveer van het
Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard en district 7 voert af naar AWZI
Dokhaven van Waterschap Hollandse Delta (zie figuur 3.5). Beide rioleringsgebieden
hebben geen overstortbemaling.
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Figuur 3.5: Stroomschema’s zuiveringskringen: district 6 (Noord) is onderdeel de Oostlus en voert af
naar AWZI Kralingseveer. District 7 (Blijdorp) is onderdeel van de Westlus en voert af naar AWZI
Dokhaven.

Tussen de districten bestaan twee verbindingen:
- Schepenstraat/ Zomerhofstraat: staat bij Schepenstraat open (6 naar 7), bij
Zomerhofstraat dicht. Op deze leiding zitten ook huisaansluitingen en mogelijke
verbindingen met het stelsel. Het is van belang dat de afvoer van de huisaansluitingen
gewaarborgd is, dus dat niet gelijktijdig beide kanten worden afgesloten. Dit is een
aandachtspunt.

definitief
11 november 2009

15

Deelgemeentelijk waterplan Rotterdam Noord

- Voorburgstraat: staat open van 6 naar 7.
Het vermoeden bestaat dat er bij hevige neerslag bij de Voorburgstraat uitwisseling
plaatsvindt tussen district 6 en 7.

Functioneren van de riolering
Bij hevige regenval stort de gemengde riolering in het deel van de Berg- en Noordsingel
over in deze singels. Als de riolering weer ruimte heeft, verlaagd de gemeente de
overlaatdrempels van een aantal overstorten en stroomt overstort/singelwater terug in
riolering wat vervolgens wordt afgevoerd naar AWZI Kralingseveer. Daarna heeft de singel
een te laag peil en zet het hoogheemraadschap de inlaat verder open om de singels aan te
vullen. Tijdens een overstortgebeurtenis wordt de inlaat niet gebruikt voor verdunnen en
doorspoelen. Na de overstortgebeurtenis, nadat de gemeente de overstortdrempels weer
op hoogte heeft gebracht, wordt de inlaat wel gebruikt om door te spoelen.
Uit de interviews is een verschil naar voren gekomen tussen de beleving hoe de riolering
functioneert in de praktijk en het beeld dat naar voren komt uit meetgegevens en
modellering van de riolering. Dit kan mogelijk verklaard worden omdat er op één plek in
het stelsel gemeten wordt, bij het gemaal aan de Noordsingel. Die debieten worden
vertaald naar waterstanden in de rest van het rioolstelsel. Als deze waterstanden boven de
theoretische overstortdrempelhoogtes uitkomen, is er sprake van een (theoretische)
overstort. In de Noord- en Bergsingel zijn er geen overstorten volgens metingen van de
centrale. Vanuit de praktijk klinken andere signalen. Mogelijk zijn de overstortdrempels in
de loop van de tijd gezakt en treedt er eerder overstorting op dan vanuit metingen wordt
verwacht. Ook de koppeling tussen de districten 6 en 7 kan een verklaring geven.
In de wijk Blijdorp zijn er veel overstorten. De herberekeningen zijn afgerond en één van de
maatregelen is verhogen en verbreden van de overstortdrempels in de wijk Blijdorp. In het
hele gebied is de hoogte van de overstortdrempels onzeker met uitzondering van de
Provenierssingel en de Spoorsingel. Hier zijn de overstortdrempels in het kader van een
herberekening recent ingemeten.
Wat betreft de riolering zijn er een aantal specifieke situaties uit de interviews naar voren
gekomen:
- De parkeerplaats van de dierentuin is een groot stuk verhard oppervlak. Al het
regenwater werd afgevoerd naar het riool. Omdat het riool dat niet aankan, wordt het
water nu omgeleid boven de weg langs naar een ander rioolstelsel met een noodpomp.
Deze pomp heeft een looptijd (van bv. een half uur), waardoor de first flush wordt
afgevoerd naar het riool en de rest van het regenwater van de parkeerplaats naar het
oppervlaktewater gaat. Ook het water van de parkeerplaats van het sportcomplex
David Lloyd wordt afgevoerd via een noodpomp, maar die parkeerplaats is verkeerd
aangesloten (alles op riool) en dient te worden afgekoppeld (liefst met zelfde principe
van first flush). Binnenkort vervangt de gemeente de noodpompen definitief door een
grotere pomp.
- De watergang langs de Abraham van Stolkweg (ontsluitingsweg bij de Gamma) voert
overtollig water af op het rioolstelsel, omdat het geen verbinding heeft met het
watersysteem. Dit is een ongewenste situatie.
- Er worden geen gegevens van het rioolstelsel (maaiveldhoogten en BOB’s ) gemeten bij
reiniging en inspectie van de riolering, waardoor de hoogteligging van het stelsel
onzeker is.
Op dit moment loopt gemeentebreed het Projectplan Systeemanalyse waarin wordt
gekeken naar het functioneren van de gemalen (‘Doen ze wat ze moeten doen?’) en het
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gericht vervangen van verloren berging (dit betekent rioolvervanging naar voren halen in
de planning als er plaatselijk veel verloren berging is). Een verwachte maatregel die hieruit
volgt is het intensiever meten in de rioolstelsels om beter begrip te krijgen van het
functioneren. Het is niet bekend of en wanneer dit voor deelgemeente Rotterdam-Noord
uitgevoerd wordt.
Afkoppelen en rioolvervanging
Gemeentebreed wordt circa 40 km riolering per jaar vervangen. Dat wordt centraal
gecoördineerd.
In deelgemeente Noord zijn een aantal afkoppelprojecten in voorbereiding:
- Stadhoudersweg (1,8 ha),
- Kanaalweg-Gordelweg (2,9 ha),
- Sonmansstraat (0,25 ha),
- Centraal station (1,8 ha).
De Schepenstraat in Blijdorp heeft veel last van zetting. Deze straat staat samen met de
Schiekade en Schieweg al 2-3 jaar op de lijst voor vervanging.

Figuur 3.6: De Schieweg en de Schiekade. Zie locatie 15 , 3 en 8 op de kaart in bijlage VII.

3.3.3

Wateroverlast
In de praktijk wordt door inwoners en betrokken partijen geen aanzienlijke wateroverlast
ervaren volgens de deelgemeente. De vraag is hoe dit met het huidige watersysteem met
beperkt oppervlakte aan water mogelijk is. Het grote oppervlak dat is aangesloten op de
riolering en de interactie tussen oppervlaktewater en riolering zal dit waarschijnlijk deels
kunnen verklaren. Veel van het regenwater verdwijnt rechtstreeks in het riool. Het
rioolwater wordt weggepompt. Alleen in zeer extreme neerslagsituaties zullen de
overstorten in werking treden en lozen op het oppervlaktewater. Bovendien leiden grote
peilstijgingen door lozingen van het rioolwater op het oppervlaktewater (riooloverstort) ook
niet snel tot wateroverlast doordat de taluds van de singels hoog zijn.
Hoewel ernstige wateroverlast vanuit overstromend oppervlaktewater dus bijna niet
voorkomt, zijn er wel een aantal locaties waar sprake is van (geringe) wateroverlast. De
meeste overlast situaties die worden ervaren hebben te maken met water-op-straat omdat
het regenwater niet snel genoeg kan worden afgevoerd door de riolering. Dit komt in een
deel van de gevallen door verstopte kolken. Die worden na een melding schoongemaakt,
waarna het probleem verholpen is.
Op andere plekken kan water-op-straat-overlast worden verklaard door het ontwerp van
de riolering:
- Bij hevige regenval hoopt al het water in het laagst gelegen deel, Langerakpark
(oppervlaktewaterpeil -2,90m NAP) op. Op de parkeerplaats bij de sportschool in het
Roel Langerakpark staat dan 20 tot 30 cm water op straat. De gemeente heeft tijdelijk
een grotere pompcapaciteit geplaatst. Dit wordt vervangen door een permanente
oplossing met een grotere pompcapaciteit.
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- Bij zware regenval ontstaat er water op
straat ter plaatse van het
Bentinckplein, bij de Daltonweg, naast
de stadscamping en bij het ESSOtankstation bij het Gordelpad en bij
Hofbogen.
- Daarnaast is er overlast ter plaatse van
de Bentincklaan, bij de
atletiekvereniging bij de Internationale
School. Binnenkort wordt hier het riool
vervangen.
Figuur 3.7: Water in de bloemperken in het Roel

De stadscamping ondervond in het
Langerakpark. Zie locatie 23 op de kaart in bijlage
verleden ook veel wateroverlast bij flinke
VII.
regenbuien. De problemen werden mede
veroorzaakt doordat drainagebuizen in volkstuinen van particulieren water vanuit de sloot
door de drainagepijpen in het riool hevelen in plaats van het overschot aan water op het
land via de sloot af te voeren. Er is nu een pomp geplaatst bij de camping. De huidige
status van de overlast is niet duidelijk.
In de huidige situatie is een groot gebied afhankelijk van één gemaal, gemaal
Stadhoudersweg. Bij een calamiteit met het gemaal komt een groot deel van het
bemalingsgebied onder water te staan. Er zijn plannen om in het onderliggende peilvak een
nieuw gemaal te plaatsen ter vervanging van gemaal Stadhoudersweg. Er wordt daarbij een
noodaansluiting gecreëerd om in geval van calamiteit toch de uitwisseling mogelijk te
maken tussen de twee onderdelen van het huidige bemalingsgebied.
3.3.4

Wateropgave
Historische wateropgave
Het hoogheemraadschap heeft de historische wateropgave bepaald in een regionale studie
naar wateroverlast. Dit is doorvertaald voor deelgemeente Noord in 60.000 m3 extra
waterberging in de huidige situatie en 80.000 m3 voor het verwachte klimaatscenario
(midden scenario 2050, grotere neerslaghoeveelheid in het najaar (kusteffect)). Dit komt bij
een toelaatbare peilstijging van 1 m overeen met een oppervlak van 6 en 8 hectare.
Deze opgave is berekend met een grof model. [Onderzoek wateroverlast polders, 2005]. In
het kader van dit waterplan is een watersysteemanalyse uitgevoerd om een
gedetailleerdere wateropgave te bepalen. De wateropgave voor de deelgemeente Noord is
nu circa 13.000m3 i.p.v. 60.000m3 (middenscenario 2050 nieuwe opgave 15.000m3 i.p.v.
80.000m3).
Opgave ten gevolge van ruimtelijke ontwikkelingen
Er zijn in de nabije toekomst ruimtelijke ontwikkelingen. De vraag is of deze substantieel
kunnen bijdragen aan een vergroting van de hoeveelheid oppervlaktewater in het gebied.
Er leken kansen te zijn om extra oppervlaktewater te creëren langs de Noordsingel in het te
ontwikkelen gebied achter de huidige gevangenis. Dit is bij nader inzien niet het geval. De
bebouwing is monumentaal en moet gehandhaafd blijven en de grond is geen eigendom
van de gemeente.
Wel bieden verschillende ontwikkelingen kansen voor enige mate van afkoppeling en
daarmee een geringe vermindering van de hoeveelheid riooloverstortwater op de singels
[Waterkwaliteitsspoor Noord, 2001].
De volgende aandachtsgebieden zijn uit de interviews naar voren gekomen:
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- Het Centraal Station van Rotterdam ondergaat de komende jaren een grote wijziging.
Dit heeft ook gevolgen voor de inrichting van de openbare ruimte en voor het
watersysteem in de deelgemeente Noord. De ontwikkeling mag de huidige situatie niet
verslechteren. In het ontwerp voor het Proveniersplein is een open verbinding
opgenomen tussen de Spoor- en Provenierssingel. Dit biedt kansen om het systeem te
verbeteren.
- De HSL-lijn wordt aangelegd.
Hiervoor loopt een Wvovergunning traject. Er wordt niet
meer water aangelegd dan in de
watertoets is afgesproken. Mogelijk
zijn hier meer kansen voor water
onder het spoor. Aangezien hier
weinig zonlicht komt, is de
waterkwaliteit dan een
aandachtspunt.
- dS+V is bezig met een studie naar
de mogelijkheden van het
doortrekken van de Noordsingel
langs het Noordplein.

Figuur 3.8: Spoorviaduct. Zie locatie 24 op de kaart
in bijlage VII.

- Het oude Noorden is in ontwikkeling. Dit biedt mogelijkheden voor waterberging.
- In de Fabrieksbuurt is sprake van sloop en herontwikkeling.
- In de Zoomstraat ligt een parkeergarage met ruimte voor een grasdak.
3.3.5

Grondwater
Over het algemeen komen er weinig klachten binnen met betrekking tot grondwater.
De volgende locaties zijn uit de interviews naar voren gekomen:
- Er vindt grond- of bronbemaling plaats in het Roel Langerakpark (ten westen van de
waterpartijen) en dit wordt afgevoerd naar de vijver. Deze bemaling vindt plaats ten
behoeve van het sportpark. De pomp bij het sportpark pompt echter zo hard dat ook
het dieper gelegen ijzerhoudende grondwater wordt opgepompt. Er komt dus bruin
ijzerhoudend grondwater terecht in de vijver.
- Langs de brandgrens in het oude noorden (Teilingerstraat, Almondestraat,
Vriendenlaan) bij de huizen van voor 1940 is sprake van paalrot, omdat palen droog
staan door te lage grondwaterstanden. Dit wordt momenteel geïnventariseerd. De
lagere grondwaterstanden kunnen mogelijk veroorzaakt worden door
grondwaterbemaling, drainerende riolen, drainage en een vergroot verhard oppervlak.
- Bij de Bergselaan en de Provenierssingel zijn klachten over water in kelder. Sinds de
ingang van de nieuwe zorgplicht is de gemeente aanspreekpunt voor dit soort
problemen.
Daarnaast zijn er in het kader van dit deelgemeentelijk waterplan telefonische interviews
gevoerd met de betrokken bewonersverenigingen. Ook hieruit kwam naar voren dat de
grondwaterproblematiek (zowel te nat als te droog) speelt.
Het rioleringsstelsel kan op twee verschillende manieren invloed hebben op het grondwater
[GRP 2006-2010]:
1.
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2.

Als rioolbuizen beneden de grondwaterstand liggen, kan grondwater in
de riolering stromen en het grondwaterpeil omlaag trekken.

De bestaande, oude riolering ligt in bepaalde gebieden beneden de grondwaterstand en is
op verschillende plaatsen lek, waardoor het een drainerende werking heeft. HHSK heeft
aangegeven dat er via de riolering (DWA) grondwater wordt aangevoerd met een
bandbreedte van 18 tot 72%. Toch wordt er niet uit voorzorg standaard drainage mee
gelegd bij vervanging. Risico’s van grondwaterstijging en grondwateronderlast worden
daarin betrokken. Op basis hiervan wordt besloten of er bij vervangen van riolering
drainage mee wordt gelegd. Als bij het vervangen van de riolering drainage wordt mee
gelegd, dan wordt de drainage in principe aangesloten op de riolering. Dit is in conflict met
het beleid van het hoogheemraadschap, dat erop is gericht om het aandeel rioolvreemd
water op de AWZI terug te brengen.
3.3.6

Waterveiligheid
Globaal worden de noord-, oost- en westgrens gevormd door boezemwater en daarmee
door kades. Een deel van de boezemkades moeten worden opgehoogd. Een deel van de
kade langs de Rotte is al opgehoogd.

3.4

Waterkwaliteit

3.4.1

Waterkwaliteit
Op drie locaties in het plangebied wordt de waterkwaliteit gemonitord; in het Vroesenpark,
de Berg- en de Noordsingel. Daarnaast is de waterkwaliteit in het Noorderkanaal
gemonitord. De monitoringsgegevens geven geen gebiedsdekkend beeld, omdat gegevens
van bijvoorbeeld de Proveniers-, Spoor- en Statensingel of de losse waterpartijen missen.
Ook zijn er niet van elk jaar gegevens beschikbaar. Uit de jaar- en zomergemiddelden van
de afgelopen 5 jaar blijkt dat het doorzicht, de temperatuur en de pH overal voldoen aan
de norm. De zuurstof- en fosfaatgehalten overschrijden de norm (2 tot 5x).
Het zuurstofgehalte van het Noorderkanaal voldoet niet aan de norm (MTR<T≤2xMTR).
Op de locaties binnen het plangebied is de zuurstofconcentratie nog slechter (2 tot 5x
MTR). Het fosfaatgehalte in het inlaatwater voldoet over het algemeen aan de norm.
Binnen het plangebied is het fosfaatgehalte al jaren te hoog (2 tot 5x MTR). Het chlorofyla-gehalte van de gemonitorde locaties aan de MTR-norm (maximaal toelaatbaar risico)
voldoet. Het chloridengehalte is licht verhoogd (MTR<T≤2xMTR). Het stikstofgehalte van
het inlaatwater vanuit het Noorderkanaal was in 2002, 2003 en 2004 hoog (2 tot 5x MTR),
maar is de laatste jaren afgenomen. De laatste 2 jaar voldeed het stikstofgehalte aan de
norm. Hetzelfde geldt voor het water in de Bergsingel. De stikstofgehaltes in de
Noordsingel en het Vroesenpark voldoen de laatste jaren ook aan de norm. Ook het
ammoniakgehalte vertoont een dalende trend en voldoet de laatste 3 jaar aan de norm.
Het sulfaatgehalte is slechts één jaar en alleen in het Vroesenpark en de Bergsingel
gemeten. In 2002 voldeed dit aan de MTR-norm. Zware metalen als koper, nikkel en zink
zijn alleen in het Noorderkanaal gemeten. De kopergehalten zijn te hoog (tot 5x MTR). De
nikkel- en zinkgehalten voldoen aan de norm [Waterkwaliteitgegevens voor deelgemeente
noord].
Het water in de singels is zeer voedselrijk (hypertroof) en er zijn weinig planten- en
diersoorten aanwezig. Oorzaken hiervan zijn negatieve invloeden van inlaat,
riooloverstorten, bladval, af- en uitspoeling van dierlijke fecaliën en beschaduwing. In de te
onderscheiden deelgebieden springen de kop van de Bergsingel en het Vroesenpark er het
beste uit. Hier is nog sprake van enige watervegetatie. De overige singels worden
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gedomineerd door vertroebeling en algenbloei en de afwezigheid van watervegetatie. Ook
uit een in november 2000 gehouden bewonersenquête blijkt, dat er nog veel
verbeterpunten zijn ten aanzien van water- en groen in de singels [Waterkwaliteitsspoor
Noord, 2001]. Het Noorderkanaal is een relatief schone bron van water wat fosfaat betreft.
Het kopergehalte is wel een aandachtspunt wanneer het als inlaatwater gebruikt wordt.

Kroos en zwerfvuil zijn aandachtpunten in
de singels. In de Provenierssingel (ter
hoogte van nummer 39) drijft een
eendenhuisje op het water. De eenden
zorgen voor lokale
waterkwaliteitsproblemen. In de Berg- en
Noordsingel zit een ganzenkolonie.
Eenden voeren is niet verboden, op
sommige plekken staan wel bordjes met
‘liever niet voeren’. Langs de
Proveniersingel staat een
broodverzamelkist.
Figuur 3.9: Eendenhuisje in de Provenierssingel.

Doordat de watergang die door
Zie locatie 6 op de kaart in bijlage VII.
Diergaarde Blijdorp loopt deel uitmaakt
van het gehele watersysteem, stroomt stedelijk water (inclusief overstortwater) de
dierentuin in en bevuilen dieren (voornamelijk watervogels) het water dat verderop bij het
Vroesenpark weer het stedelijk watersysteem instroomt. Blijdorp heeft een vergunning voor
de onttrekking van grondwater voor gebruik in de bassins. Vervolgens wordt het water op
oppervlaktewater geloosd.
Aangezien er van twee kanten vies stedelijk water wordt afgevoerd naar het Vroesenpark is
de wens om het watersysteem om te draaien. (Het water van de Heemraadsingel en
Essenburgsingel komt via het gemaal Stadhoudersweg in het Vroessenpark terecht. Het
water van de Provenierssingel, de Spoorsingel en de Statensingel komt via de watergang
langs de van Aersenlaan in het park terecht. Vervolgens stroomt het vieze water door het
park naar het gemaal Vroessenpark.)
Aan de noordrand van het plangebied onder het viaduct ligt het zogenaamde
Muizengaatje, een helofytenfilter voor oppervlaktewater. Dit systeem functioneert niet,
onder andere door de schaduw van het viaduct. Er is een open verbinding met zowel het
oppervlaktewater als de riolering. Welke verbindingen openstaan en op welk moment is
onduidelijk. Of waar het water naar toe gaat is niet goed bekend, vermoedelijk eerst naar
de riolering en later naar het Noorderkanaal.
De vijver aan het Lisplein, is een stilstaande plas water zonder doorstroming. Hierdoor is er
sprake van stankoverlast en veel kroos. De vijver is in beheer van de gemeente. Verversen
gebeurt via het riool.
Heliport is de lus met water in het zuidoosten van het plangebied. Het water ligt hier deels
onder de bebouwing. Het water stroomt slecht door. Er zijn dan ook veel klachten van
bewoners over kroos en drijfvuil. Er is al veel onderzoek gedaan naar dit water.
3.4.2

Waterbodemkwaliteit
Alle singels, met uitzondering van de Noordsingel, zijn verondiept. Voor zover bekend is de
baggerspecie verontreinigd tot klasse 2 [Waterkwaliteitsspoor Noord, 2001]. Dit betekent
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dat de bagger die vrijkomt bij de onderhoudswerkzaamheden onder voorwaarden over het
land en in het water verspreid mag worden.
Recent (2008) zijn de watergang tussen het volkstuinencomplex en het Roel Langerakpark
en de watergang in Diergaarde Blijdorp gebaggerd. In 2005 zijn de Staten-, de Spoor- en
Provenierssingel gebaggerd. De Noordsingel is in 2001 gebaggerd. Het Vroesenpark zal in
2009/2010 gebaggerd worden. De sliblaag is onbekend. Het hoogheemraadschap baggert
altijd baggerschoon en houdt rekening met een gemiddelde baggeraanwas van 4 cm/jaar.
3.4.3

Bronnen
Uit de voor de Berg- en Noordsingel uitgevoerde stoffenbalans, waarin is gekeken naar de
procentuele bijdrage van de verschillende nutriëntenbronnen, blijkt dat bladval en
hondenpoep naast riooloverstort en inlaatwater de grootste bijdrage leveren aan de
belasting van het systeem met nutriënten. In de overige singels heerst een vergelijkbare
situatie [Waterkwaliteitsspoor Noord, 2001]. Dit beeld komt overeen met de in het kader
van de waterkwaliteitsbeelden recent opgestelde stoffenbalansen [Waterkwaliteitsbeelden
Rotterdam-Noord en Rotterdam Delfshaven: Essenburgsingel en Heemraadssingel, 2008].
Hieruit blijkt de grootste bron de waterinlaat is. En dat honden en Blijdorp ook een forse
stoffenbelasting leveren op het watersysteem.

Figuur 3.10: Stoffenbalans. Bron: Waterkwaliteitsbeelden Rotterdam-Noord en Rotterdam
Delfshaven: Essenburgsingel en Heemraadssingel, 2008

3.4.4

Kwaliteit van overstortwater
In het systeem liggen 13 riooloverstorten welke allen uitkomen op de singels. De
overstorten zijn afkomstig uit het gemengde stelsel van de rioleringsdistricten Noord en
Blijdorp.
Op de Spoorsingel, Provenierssingel, Statensingel, Blijdorp en het Vroesenpark wordt
jaarlijks 16.020 m3 water vanuit de gemengde riolering overgestort. Vanuit de
waterkwaliteitsspoortoetsing in 2001 zijn geen knelpunten berekend. Het overstortwater
levert in verhouding met de neerslag een fors aandeel in de waterbalans. Op de
Provenierssingel en de Spoorsingel zijn de belastingen dermate hoog dat zonder
maatregelen in de riolering de belasting op het watersysteem niet onder de kritische
grenzen kan worden gebracht.
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Op de Berg- en Noordsingel wordt jaarlijks 21.912 m3 water vanuit de gemengde riolering
overgestort. Het overstortwater levert in verhouding met de neerslag een fors aandeel
[Waterkwaliteitsbeelden Rotterdam-Noord en Rotterdam Delfshaven: Essenburgsingel en
Heemraadssingel, 2008].
De nutriëntenconcentraties in de singels stijgen abrupt als gevolg van een riooloverstort.
Vooral in de Statensingel is de belasting aanzienlijk: voor stikstof tot 3 maal de initiële
concentratie en fosfaat tot 6 maal de initiële concentratie. Dit geldt (in iets mindere mate)
ook voor de Proveniers- en de Spoorsingel. De belasting van het Vroesenpark is minder
groot en minder abrupt dan die van de singels. Het Vroesenpark wordt vooral gedomineerd
door water dat via gemaal Stadhoudersweg wordt aangevoerd. Dit water is belast met
riooloverstortwater vanuit het achterliggende gebied (Heemraadsingel en Essenburgsingel)
[Waterkwaliteitsspoor Noord, 2001].

Figuur 3.11: Het Vroesenpark. Zie locatie 18 en 19 op de kaart in bijlage VII.

Uit berekeningen die in het kader van het waterkwaliteitsspooronderzoek zijn uitgevoerd,
blijkt dat in alle singels tijdelijk zuurstofgebrek ontstaat als gevolg van riooloverstort. De
Tewor-score blijkt voor de Noordsingel en de Statensingel het slechtst te zijn, waarmee
sprake is van een knelpunt. Ook de Spoor- en Provenierssingel scoren relatief slecht
[Waterkwaliteitsspoor Noord, 2001]. De minste problemen met het zuurstofgehalte doen
zich voor in het Vroesenpark, met de nuancering dat de belasting vanuit de Diergaarde
Blijdorp, die rechtstreeks op het Vroesenpark plaatsvindt, niet is meegenomen in de
modellering maar wel een effect zal hebben op de zuurstof- en nutriëntenhuishouding van
het park. Over het algemeen geldt dat de modelleringresultaten overeenkomen met de
bevindingen uit de veldinventarisatie en de in 1991 uitgevoerde knelpuntanalyse
[Waterkwaliteitsspoor Noord, 2001].
De afgelopen jaren zijn verschillende onderzoeken gedaan naar de waterkwaliteit (1991,
2001, 2007, 2008). Al deze bronnen geven eenzelfde beeld van de waterkwaliteit en de
oorzaak van de problemen.
3.4.5

Ecologie
In 2007 is een ecologische beoordeling van de stadswateren uitgevoerd, volgens de
systematiek van STOWA. Dit houdt in dat op basis van een veldbezoek de ecologische
potentie en de ontwikkeling van water en oever zijn beoordeeld en er een gedetailleerde
beoordeling van de belevingswaarde is gemaakt.
In Rotterdam-Noord scoort de ecologie van de oever over het algemeen slecht tot zeer
slecht. Het merendeel van de oevers is beschoeid en de mate van oeverbegroeiing varieert
van kaal tot weelderig. Op de locaties waar de ecologie van de oever voldoende scoort
(Vroesenpad, Bergsingel, Vroesenpark 1) zijn de oevers weelderig begroeid met relatief veel
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soorten. Op de locaties Vroesenpad en Bergsingel zijn respectievelijk de kritische soorten
slangewortel en grote watereppe aangetroffen [Ecologische beoordeling stadswater, 2007].
De ecologie van het water scoort gevarieerd van zeer slecht tot voldoende. Op de meeste
locaties is het water troebel tot matig helder. In de helft van de watergangen is een
drijflaag van kroos aangetroffen. Daar waar de ecologie voldoende scoort zijn redelijk veel
ondergedoken waterplanten, zoals gewoon sterrenkroos, en drijfplanten als gele plomp
aangetroffen. Er zijn geen kritische waterplanten aangetroffen. Op veel locaties zijn
verschillende groepen fauna aangetroffen, waaronder meerkoeten, slakken en juffers. In de
Provenierssingel werd een grote groep eenden waargenomen. Dit draagt negatief bij aan
de score voor de ecologie van het water [Ecologische beoordeling stadswater, 2007].
Vooral de grote waterpartijen in het Vroesenpark hebben potentie voor ecologie. Deze zijn
in de huidige situatie echter troebel.
3.4.6

Natuurvriendelijke oevers (nvo)
Bij de inrichting van de oevers speelt een cultuurhistorisch belang, namelijk plan Rose. Dit
houdt in dat bij de herinrichting van de singels de historische inrichting in acht wordt
genomen. Het plan is om de singels vergelijkbaar en herkenbaar in te richten, bijvoorbeeld
met eenzelfde soort beschoeiing, bruggen, banken en verlichting. Vanuit de gemeente is
het de bedoeling dat de beschoeiing gehandhaafd blijft om strakke lijnen te behouden. Op
een klein deel van de Spoorsingel is, bij wijze van proef, gekeken wat er voor ontwikkeling
zou plaatsvinden als je de beschoeiing weg zou halen. Geconstateerd kan worden dat dit
tegenvalt en dat er nauwelijks
plantengroei is en vooral afkalving van de
oever.
Voor de Bergsingel en Noordsingel is al
een singelplan opgesteld en in het kader
daarvan zijn stukken natuurvriendelijke
oever (nvo) aangelegd. Aan de kop van de
Bergsingel is dit als een ideale
natuurvriendelijke oever gedaan. In de
Noordsingel is de beschoeiing
gehandhaafd en is voor de beschoeiing
een plasberm met begroeiing aangelegd.
De omwonenden zijn blij met de stukjes
natuurvriendelijke oever in de Bergsingel.

Figuur 3.12: Nvo aan de Bergsingel. Wandelaars
worden door middel van een bord geïnformeerd.
Zie locatie 13 op de kaart in bijlage VII.

Voor de Proveniers- en Statensingel is het
singelplan in voorbereiding. De profielen van de singels worden van gevel tot gevel
bekeken en mogelijk aangepast, bijvoorbeeld door natuurvriendelijke oevers aan te leggen
of extra water te graven. De uitvoering zal waarschijnlijk in 2010-2011 plaatsvinden.
Het Vroesenpark heeft al een aantal brede natuurvriendelijke oevers met een flauw talud.
Er zijn hier weinig problemen met afkalving.
De mogelijkheden en hoeveelheid ruimte voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers in
het plangebied varieert. Op sommige plaatsen zijn er mogelijkheden voor
natuurvriendelijke oevers door de beschoeiing weg te drukken of te verwijderen. Op
andere plaatsen is er meer ruimte zoals het afvlakken van taluds. Soms zijn er geen
mogelijkheden om natuurvriendelijke oevers aan de stadswateren aan te leggen
[Ecologische beoordeling stadswater, 2007].
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3.4.7

Visstand
De visstand in de singelwateren kenmerkt zich door een zeer hoge visbiomassa (veelal rond
de 1000kg/ha), met uitzondering van een enkele locatie. Vooral benthivore vissen als
blankvoorn, brasem en karper komen in grote aantallen en biomassa voor. Doordat zij hun
voedsel voornamelijk op en in de waterbodem zoeken, woelen zij de bodem om, waardoor
het water troebel gehouden wordt en waterplanten zich niet kunnen ontwikkelen. Op deze
manier houdt de visstand de huidige situatie (troebel, voedselrijk en plantenloos water) in
stand. Deze visstand wordt op zijn beurt in stand gehouden door de hoge externe aanvoer
van voedingsstoffen [Visstand en waterkwaliteit, 2002].

3.4.8

Ecologisch maaibeheer
De singels worden in de huidige situatie ecologische gemaaid. De visie die hieraan ten
grondslag ligt is enerzijds gebaseerd op adequaat waterbeheer en anderzijds op het
versterken/ vergroten van de ecologische waarde. Deze laatste is vastgelegd in de
zogenaamde ecokleurenkoers [waterbeheerplan, 2006].

3.5

Waterbeleving
De strakke lijnen van de singels (plan Rose) in het stedelijk gebied hebben
cultuurhistorische waarde en geven het gebied uitstraling. De bewoners hebben de
mogelijkheid van het water te genieten. In de groenstroken langs de singels liggen
wandelpaden en er zijn enkele vissteigers.
De bewoners waarderen de
natuurvriendelijke oevers van de
Bergsingel. Maar elders in het plangebied
is de beleving slechter. Klachten over
drijfvuil in de singel en stankoverlast staan
op de tweede en derde plaats van de
klachtenregistratie [klachten Noord 2006nu].
In 2007 is een ecologische beoordeling
van de stadswateren uitgevoerd. De
meeste watergangen scoren voldoende op
beleving. Enkele wateren scoren(zeer)
Figuur 3.13: Kroos en schaduw bij de Helipoort. Zie
slecht. Dit zijn (op volgorde van zeer slecht locatie 12 op de kaart in bijlage VII.
tot slecht) de tussensloot bij het
volkstuincomplex, de Blijdorpvijver, de Lispleinvijver (en slecht:) Noordsingel rechtbank,
Spoorsingel, Provenierssingel en de Daltonlaan volkstuinsloot. Hier zijn kale oevers en/ of
zijn de wateren bedekt met een krooslaag. De watergang Vriendenlaan bij Heliport scoort
volgens de STOWA-beoordeling heel goed. De kademuren en oevers zijn begroeid met
veel sierlijke soorten. De goede score voor beleving staat in contrast met de klachten van
bewoners over kroos en drijfvuil. In de overige watergangen varieert de begroeiing van de
oevers sterk. Op een aantal plaatsen is zwerfvuil aangetroffen. Het water is op de meeste
locaties troebel tot matig helder en stinkt over het algemeen niet, met uitzondering van de
vijver aan de Noorderkanaalweg en de Lisplein vijver [ Ecologische beoordeling stadswater,
2007].

3.6

Ruimtelijke ordening
De opgaven die in de Stadsvisie 2030 voor het plangebied zijn opgesteld, betreffen de
diverse ontwikkelingen [Ontwikkelen vanuit visie, 2008]. dS+V heeft aangegeven welke
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ontwikkelingen op het gebied van ruimtelijke ordening de komende jaren van belang zijn
voor het waterplan. Deze ontwikkelingen staan opgesomd in §5.2.1.

3.7

Watercommunicatie
Gemeente Rotterdam heeft een digitaal waterloket geopend voor de burgers. Het doel van
het waterloket is de burger op een toegankelijke manier van informatie te voorzien. De
komende maanden wordt dan ook verder gewerkt aan het waterloket om de inhoud van
het loket steeds meer toe te snijden op de wensen en behoeften van burgers.
Op het waterloket kunnen burgers van Rotterdam allerlei informatie over het water in hun
stad vinden. De onderwerpen variëren sterk: hoe ontstaat wateroverlast in huis en op welke
wijze kan dit worden verholpen, welk waterbeleid voert Rotterdam, wat is een waterplan
en wat is een waterplein, hoe werkt het grondwatersysteem, wat is het risico op
overstroming en welke beschermingsmaatregelen zijn hiervoor getroffen. Tevens worden
hier de laatste nieuwtjes op het gebied van water bekendgemaakt.
Daarnaast is er de mogelijkheid een email te zenden of de klachtentelefoon te bellen en
heeft de gemeente de brochure “Alles over uw rioolaansluiting” uitgegeven met informatie
voor eigenaren van woningen of andere panden.
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3.8

Waterorganisatie

3.8.1

Beheer en onderhoud
Onder het beheer valt het peilbeheer. Onder onderhoud wordt het schonen, baggeren,
zwerfvuil opruimen en onderhoud aan kunstwerken verstaan. In onderstaande tabel staat
wie verantwoordelijk is per activiteit en categorie watergang. Dit is grafisch weergegeven in
onderstaande figuur.
Activiteit

Hoofdwatergang

Overige watergang

Peilbeheer

HHSK

HHSK

Baggeren

HHSK

Gemeente werf (1/15 jaar)
i.o.v. Deelgemeente R’dam
Noord

Schonen

HHSK

Gemeente werf (kroos) i.o.v.
Deelgemeente R’dam Noord

Zwerfvuil

Deelgemeente R’dam Noord/
Roteb (drijvend vuil) en Werf
(gezonken vuil)

Deelgemeente R’dam Noord/
Roteb

Blad

HHSK

Gemeente werf i.o.v.
Deelgemeente R’dam Noord

Onderhoud kunstwerken
(duikers, bruggen,
beschoeiing)*

Deelgemeente R’dam Noord

Gemeente werf i.o.v.
Deelgemeente R’dam Noord

Onderhoud gemalen en inlaten

HHSK

HHSK

Oppervlaktewater

Riolering
Onderhoud en beheer riolering
en rioolgemalen

Gemeentewerken afd. Watermanagement

* Duikers zijn in beheer en onderhoud bij de gemeente. Voor vervanging geldt dat bij terugleggen van
duikers van gelijke diameter de gemeente het vervangen bekostigt en dat wanneer een grotere
diameter wordt teruggelegd de kosten in overleg met het hoogheemraadschap worden verdeeld.
Tabel 3.1: Verantwoordelijke organisatie bij beheer en onderhoud
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Figuur 3.14: Verantwoordelijkheid van de verschillende organisaties per watergang.

De deelgemeente is vooral op sociaal vlak actief. De werf Noord voert de meeste
onderhouds- en beheertaken uit. Het ingenieursbureau geeft technische ondersteuning en
de deelgemeente verzorgt onder andere de communicatie met bewoners en dS+V. Het
hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor het peilbeheer in het hele gebied en het
onderhoud in de hoofdwatergangen.
Een aantal zaken met betrekking tot beheer en onderhoud zijn in de dagelijkse praktijk nog
niet duidelijk of efficiënt verdeeld. Bijvoorbeeld de droog-nat verdeling, een gewenste
verhoging van de frequentie van vuil verwijderen en continuïteit in aan welk bedrijf
werkzaamheden worden uitbesteed. Afstemming van beheer en onderhoud tussen
gemeente en hoogheemraadschap is gewenst.
3.8.2

Procedure bij overstorting
Het hoogheemraadschap en de gemeente hebben in 2007 een protocol opgesteld over
communicatie en acties rondom overstortgebeurtenissen. De procedure bij
riooloverstortsituaties in het stedelijk gebied van Rotterdam gaat in werking vanaf het
moment dat een melding van een overstort bij de gemeente of het hoogheemraadschap
plaatsvindt. Tot aan de situatie dat de waterkwaliteit weer hersteld is, worden zowel door
de gemeente als het hoogheemraadschap stappen ondernomen. Hier is een procedure voor
opgesteld, de “Procedurebeschrijving bij overstorting van het riool op oppervlaktewater,
2007”.
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4.

Visie en streefbeelden
Droge voeten, schoon water en bescherming tegen het water van buiten zijn de drie
belangrijkste pijlers voor water in Rotterdam de komende jaren, verwoord in Waterplan 2.
Om deze hoge ambitie te realiseren zijn maatregelen in deelgemeenten nodig. Wat deze
hoge ambitie de komende jaren en decennia betekent voor deelgemeente Noord wordt in
dit hoofdstuk beschreven. Het hoofdstuk begint met een overzicht van de opgaven die in
Waterplan 2 concreet voor deelgemeente Noord zijn benoemd. Daarna wordt per thema
de visie beschreven waarin ook verband wordt gelegd met inventarisatie.
De visie geeft een beeld van het watersysteem zoals dit op middellange termijn (2015)
gerealiseerd zou moeten worden, met een doorkijk naar de lange termijn (2027). Het gaat
daarbij zowel om technische doelstellingen, zoals het voorkomen van wateroverlast en
verbeteren van de waterkwaliteit, als ruimtelijke doelstellingen, zoals het aangeven van de
gewenste ruimtelijke (water)structuur en de ruimtelijke inpassing van het water in de
leefomgeving.

4.1

Opgaven deelgemeente Noord
In het Waterplan 2 zijn al een aantal opgaven voor Deelgemeente Noord benoemd:
- Waterbergingsopgave: het peilgebied het Oude Noorden heeft een
waterbergingsopgave in de huidige situatie en voor het verwachte klimaatscenario
(midden scenario 2050). De ruimte voor deze opgave zal gezocht worden in ruimtelijke
structuren waarbij de ruimtelijke ontwikkelingen optimaal worden benut. Hoe en waar
deze waterberging precies gerealiseerd zal gaan worden, moet nog worden bekeken.
- Rioleringsopgave: bij rioolvervanging zal het bestaande gemengde stelsel weer worden
teruggelegd, tenzij de aanleg van extra oppervlaktewater de mogelijkheid biedt om op
een andere manier met hemelwater om te gaan.
- Waterkwaliteitsopgave: helder en plantenrijk water is het streefbeeld. In waterplan 2
wordt echter aangegeven dat dit voor lang niet al het stedelijk water reëel is om in de
komende 10 jaar te realiseren.
- Veiligheidsopgave: de boezemkaden worden getoetst aan de veiligheidsnormen voor
regionale waterkeringen van de provincie. De waterkeringen moeten qua veiligheid in
2015 “op orde” zijn. Het gaat hierbij om een streefdatum met een uitloop naar 2020.
Voor deelgemeente Noord betekent dit de toetsing van de waterkeringen langs de
Rotte en het Noorderkanaal. Als blijkt dat er verbetering van de kaden nodig is, wordt
dit vertaald in maatregelen, duidelijke afspraken tussen deelgemeente en het
hoogheemraadschap.
- Grondwateropgave: in het kader van de Wet Gemeentelijke Watertaken heeft de
gemeente de regierol bij grondwaterproblemen in bestaand gebied. Hierbij staat
grondwateroverlast voor de burger centraal.
Deze opgaven worden in de volgende paragrafen per thema nader uitgewerkt.
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4.2

Visie en streefbeelden per thema

4.2.1

Droge voeten
Streefbeeld: in 2015 is in deelgemeente Noord voldoende waterberging aangelegd om aan
de normen te voldoen, ook in het Oude Noorden. Oplossingen voor de wateropgave van
de toekomst zijn nader uitgewerkt.
Opgave waterberging ruimtelijk inpassen
In 2015 moeten alle polders voldoen aan de NBW-normen voor wateroverlast. Voor het
noordoosten van het plangebied, het Oude Noorden, is een grote waterbergingsopgave
uitgerekend. In de praktijk zijn er echter ondanks de geringe bergingscapaciteit nauwelijks
problemen bekend met betrekking tot wateroverlast.
De deelgemeente wil haar verantwoordelijkheid nemen om haar bijdrage te leveren aan
droge voeten in Rotterdam. Ruimtelijke ontwikkelingen worden aangegrepen om kansen
voor waterberging te benutten. De structuur en de rol van water zal prominent in
ruimtelijke ontwikkelingen naar voren komen. De daarvoor benodigde investeringen en
ruimte moeten echter wel goed onderbouwd en maatschappelijk verantwoord zijn.
Problemen dienen binnen de deelgemeente en logische waterstaatkundige eenheden
opgelost te worden. Ook als de bergingsopgave niet fysiek in de deelgemeente ligt, maar
wordt opgelost door bijvoorbeeld stroomafwaarts gelegen gebieden of
overstortbemalingen, wordt er voor gekozen om te proberen die opgave deels toch in de
deelgemeente op te lossen. In de oude wijken is het lang niet altijd mogelijk om extra
berging te graven: bestaande bebouwing kan niet zomaar gesloopt worden. Innovaties als
groene daken, waterpleinen en alternatieve vormen van waterberging zijn dan ook
essentieel voor de verdere ontwikkeling van de stad. In samenhang met het scheiden van
stromen moet er in Noord waterberging gevonden worden.
Bij de uitwerking van waterbergingsprojecten wordt gekeken naar mogelijkheden om de
bestaande kwaliteiten van de woon- en werkomgeving te versterken. De relatie met
ruimtelijke ordening is groot en betrokken partijen dienen in een vroegtijdig stadium te
overleggen om de waterberging op een zodanige manier in te passen dat de omgeving er
alleen maar aantrekkelijker van wordt.
Onderzoek functioneren watersysteem
Inzicht is nodig in het functioneren van het totale watersysteem, oppervlaktewater,
riolering en grondwater. Niet alleen in deelgemeente Noord maar ook de relatie met
stroomafwaarts gelegen delen van Rotterdam. Op basis van deze analyse kunnen
maatregelen worden gedefinieerd voor het realiseren van de waterbergingsopgave van het
Oude Noorden, in deelgemeente Noord of elders in de gemeente als dat efficiënter is.

4.2.2

Waar mogelijk waterstromen scheiden
Het streefbeeld voor Rotterdam in het algemeen in Waterplan 2: schoon regenwater van
daken, pleinen en rustige straten wordt naar de singels en vijvers in de deelgemeente
gevoerd. Er is extra open water aangelegd om het schone water heen te brengen en vast te
houden. Het vuile water gaat via de riolering naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Overtollig grondwater wordt naar het oppervlaktewater afgevoerd en niet meer met het
vuile water mee naar de zuiveringsinstallatie. Bij integrale vervanging van verouderd
gemengd riool wordt een verbeterd gescheiden rioolstelsel aangelegd.
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In Waterplan 2 is aangegeven dat in dichtstedelijk gebied, zoals Rotterdam Noord, het
bestaande gemengde stelsel weer wordt teruggelegd, tenzij de aanleg van extra
oppervlaktewater de mogelijkheid biedt om op andere manier met hemelwater om te gaan.
De projectgroep heeft daarvoor in het kader van dit deelgemeentelijk waterplan twee
scenario’s verkend te weten:
1. robuust maken;
2. stromen scheiden.
1. Robuust maken
In het eerste scenario wordt schoon en vuil water niet gescheiden. Kenmerkend bij dit
scenario zijn “end of pipe” maatregelen, zoals bergbezinkvoorzieningen.
2. Stromen scheiden
Het tweede scenario is het wensbeeld vanuit duurzaam waterbeheer, waarbij de trits:
‘voorkomen vervuiling, scheiden van schoon en vuil en zuiveren’ wordt aangehouden.
Kenmerkende maatregel bij dit scenario is een gescheiden riolering.
Om het principe “Ontvlechten vuil en schoon water” te realiseren betekent dit dat in de
toekomst alleen vuil water naar de zuivering wordt afgevoerd en dat bij hevige regenval
alleen schoon regenwater wordt vastgehouden en naar het oppervlaktewater wordt
afgevoerd. Daarnaast wordt ook het overtollige grondwater afgevoerd naar het
oppervlaktewater in plaats van dit te lozen op de riolering. Bij herinrichting of integrale
vervanging wordt het ontvlechten gerealiseerd door de aanleg van een verbeterd
gescheiden rioolstelsel.
Belangrijke voorwaarde voor het scheiden van stromen is dat er oppervlaktewater in de
buurt is om het schone regenwater en overtollig grondwater naar af te voeren. Het huidige
netwerk van watergangen is niet dicht genoeg om al het water op af te voeren. Er moet
dan extra open water worden aangelegd. Aangezien de singels vooral noord-zuid
georiënteerd liggen, is een schoon water tracé in oost-westelijke richting door de wijk
wenselijk om een robuust watersysteem te vormen. Daarnaast kunnen de huidige singels
gebruikt worden en mogelijk uitgebreid. Met de aanleg van extra open water wordt
tegelijkertijd het watersysteem verbeterd: geïsoleerde vijvers en andere watergangen zullen
worden aangesloten op het watersysteem.
Daarnaast is het in dichtstedelijke gebieden vaak niet haalbaar om op grote schaal het
bestaande gemengde rioolstelsel om te bouwen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn:
- Een te beperkte beschikbare ondergrondse ruimte voor de aanleg van een goed
functionerend tweede hemelwaterstelsel;
- Te grote kans op vervuiling van afstromend hemelwater door het intensieve
ruimtegebruik;
- Geen goede mogelijkheid om voldoende rioolvervanging te clusteren, de compacte stad
mag niet helemaal open ten behoeve van rioolwerkzaamheden;
- Kapitaalvernietiging bij vervanging van nog goed functionerende rioolbuizen.
Kortom, Scenario 2 is voor de gemeente geen reëel alternatief, omdat dit meer ruimte
vraagt en zeer hoge maatschappelijk kosten met zich meebrengt. Het waterschap heeft wel
de nadrukkelijke wens om structurele bronmaatregelen te nemen in plaats van “end of
pipe” maatregelen. De projectgroep heeft naar aanleiding van de watersysteemanalyse en
de scenario’s een haalbaarheidsstudie geformuleerd om na te gaan of er een alternatief
bestaat, waarbij de wateropgave zo efficiënt mogelijk wordt opgelost en waterstromen zo
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veel mogelijk worden gescheiden. Maatschappelijk verantwoorde kosten blijft daarbij het
uitgangspunt.
Bij de haalbaarheidsstudie wordt de werking van het integraal watersysteem
(oppervlaktewater, grondwater en riolering) in kaart gebracht in samenhang met de
ruimtelijke ontwikkelingen. De haalbaarheidsstudie is gericht op de koppeling tussen
(riool)districten, uitbreiding van oppervlaktewater, concretisering van waterpleinen en het
concretiseren van afkoppelkansen.
De haalbaarheidsstudie moet dus inzicht geven in de koers die voor Rotterdam Noord
binnen de uitgangspunten van Waterplan 2 mogelijk is. Het streefbeeld is “Stromen
scheiden waar mogelijk”.
Streefbeeld “Stromen scheiden waar mogelijk”: bij herinrichtingen en inbreidingen wordt
geprobeerd schoon regenwater (van daken, pleinen en rustige straten) en overtollig
grondwater naar de singels en vijvers in de deelgemeente af te voeren. Bij nieuwbouw
wordt gekeken naar mogelijkheden voor alternatieve waterberging. Het meeste regenwater
gaat samen met het vuile water via de riolering naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. Bij
integrale vervanging van verouderde riolering wordt gemengd riool vervangen door
gemengd riool en blijft de mogelijkheid bestaan dat overtollig grondwater mee wordt
afgevoerd naar de zuiveringsinstallatie.
In 2009 wordt de OAS Kralingseveer uitgevoerd, waarin onder andere het aanbod van
rioolvreemd water op de zuivering wordt geïnventariseerd.
Ruimtelijke kwaliteit
Voor het omgaan met schoon en vuil water stromen worden bij nieuwbouw of
grootschalige herstructurering (verbeterd) gescheiden stelsels worden aangelegd. Daarnaast
wordt waar mogelijk schoon oppervlak niet aangesloten op het rioolstelsel. Het hiervan
afkomstige regenwater wordt bij voorkeur zichtbaar afgevoerd naar het oppervlaktewater.
Eventuele matig verontreinigde oppervlakken lozen via een bodem- of bermpassage op het
oppervlaktewater. Het lozen van regenwater op het oppervlaktewater via lamellenfilters
wordt nog niet beheersbaar en robuust geacht. Hiermee wordt in Rotterdam de komende
jaren terughoudend omgegaan, tenzij in de toekomst uit onderzoek het tegendeel blijkt.
4.2.3

Helder en plantenrijk water
Waterplan 2 streefbeeld: helder en plantenrijk water. Water stroomt van schoon naar vuil.
Aanpak vervuilingsbronnen
Helder en plantenrijk water is het streefbeeld wat in Waterplan 2 wordt beschreven.
In Waterplan 2 is het streefbeeld Rotterdam breed uitgewerkt door middel van het
opstellen van waterkwaliteitsbeelden. Een waterkwaliteitsbeeld geeft een overzicht van de
huidige en gewenste ecologische toestand en de manier om de gewenste toestand te
bereiken. De waterkwaliteitsbeelden zijn vervolgens voor deelgemeente Noord in detail
uitgewerkt in de studie Waterkwaliteitsbeelden Rotterdam-Noord en Rotterdam
Delfshaven: Essenburgsingel en Heemraadssingel [Witteveen+Bos, 2008]
In deze studie wordt voor het plangebied van dit deelgemeentelijk waterplan onderscheid
gemaakt in 2 systemen:
•
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Systeem 1, de Provenierssingel, Spoorsingel, Statensingel, Blijdorp en het
Vroezenpark en
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•

Systeem 2, de Bergsingel en Noordsingel) en voor de Provenierssingel en de
Spoorsingel.

Binnen het waterkwaliteitsbeeldenonderzoek wordt specifiek op deze singels ingezoomd.
Het streefbeeld van helder en plantenrijk water is concreet vertaald in een haalbare
ecologische kwaliteit van stabiel plantenrijk water met 5-10% oevervegetatie in het
watersysteem van Provenierssingel, Spoorsingel, Statensingel, Vroesenpark en Blijdorp
(systeem 1). Voor het watersysteem Bergsingel en Noordsingel (systeem 2) geldt als
haalbaar ecologische kwaliteit: stabiel plantenrijk met meer dan 10% oevervegetatie.
Voor beide watersystemen geldt, dat het beperken van de belasting met voedingsstoffen
fosfaat en stikstof een belangrijke knop is om aan te draaien. Hiertoe moeten de
inlaathoeveelheden worden teruggebracht, worden voorkomen dat hondenpoep uitspoelt
naar het oppervlaktewater en de vuiluitworp van de riooloverstorten beperkt worden. Voor
systeem 1 geldt daarnaast dat de belasting vanuit het watersysteem van Diergaarde
Blijdorp moet worden beperkt.
Het streefbeeld uit Waterplan 2 is dat op termijn helder en plantenrijk water ontstaat. Op
korte termijn is dit streefbeeld vertaald naar visueel schoon water, zo min mogelijk drijfvuil,
stankoverlast en vissterfte. Om dit te bereiken is de inzet van beheersmaatregelen
noodzakelijk.
Basis streefbeeld: visueel schoon water, zo min mogelijk drijfvuil, stankoverlast en
vissterfte.
Voor de ecologische kwaliteit betekent dit zowel in systeem 1 als 2 een instabiel
plantenarm systeem. Voor de beleving in het stedelijk gebied levert het water geen
knelpunten op.
Uitgaande van het basis ambitieniveau voor stromen scheiden: gemengd voor gemengd
riool vervangen is het moeilijker om de belasting door voedingsstoffen onder de kritische
grens te brengen: de belasting door overstortwater neemt niet af en de inlaatbehoefte
voor peilbeheer wordt niet beperkt door lokaal gebruik van schoon regenwater.
Om ervoor te zorgen dat water geen knelpunt oplevert voor beleving blijft het beheer
gericht op doorspoelen.
4.2.4

Grondwater
Streefbeeld: geen overlast door te hoge of te lage grondwaterstanden. Inzicht in
problemen, aard, omvang en mogelijke oplossingen om burgers en bedrijven die met
klacht bij grondwaterloket komen te kunnen adviseren.
Doel is dat de deelgemeente inzicht heeft in grondwaterproblemen: locatie, aard en
omvang. Analyse is uitgevoerd of het redelijkerwijs van perceeleigenaar kan worden
verwacht dat problemen worden opgelost, of dat gemeente in openbaar gebied
maatregelen moet treffen. De maatregelen die de gemeente moet treffen worden zoveel
mogelijk gecombineerd met andere werkzaamheden. Bij vervangen van (drainerende)
riolering wordt op basis van inzicht in grondwatersysteem maatregelen getroffen.
Gemeente neemt regierol en adviseert bedrijven en burgers voor oplossen
grondwaterproblemen op particulier terrein.
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4.2.5

Veilige kades
Streefbeeld: kades voldoen aan normen voor veiligheid van de provincie. Maatregelen die
hiervoor eventueel nodig zijn worden doorvertaald naar ruimtelijke consequenties en
beleving wordt verbeterd.
Hierbij wordt aangesloten op lopende plannen. Waar mogelijk wordt het versterken van
kades gecombineerd met het versterken van de ruimtelijke inpassing en de beleving van
kades.

4.2.6

Ecologisch beheer en onderhoud
Streefbeeld: het beheer en onderhoud ondersteunt de ambities voor helder en plantenrijk
water en waterberging. Er is duidelijkheid over type, frequentie, tijdstip, methode van
beheer en onderhoud en welke partij waarvoor verantwoordelijk is.
Het beheer en onderhoud zijn belangrijke knoppen om aan te draaien om ambities voor
waterkwaliteit en waterkwantiteit te realiseren. Het beheer en onderhoud moeten de
streefbeelden ondersteunen. Het huidige ecologisch maaibeheer wordt voortgezet. De
baggercyclus is korter: eens per 5 jaar wordt er gebaggerd om negatieve effecten van
waterbodem op bovenstaande waterkolom en ecologische ontwikkeling in de watergang te
beperken.
Daarnaast zijn er nog twee punten die specifiek in deelgemeente Noord aandacht
verdienen. Uit de inventarisatie is naar voren gekomen dat er behoefte is aan een discussie
over het vuil in de singels. Daarnaast is gebleken dat voor het beheer en onderhoud van de
oevers, mede door de onderverdeling droog-nat, de taakverdeling tussen verschillende
partijen niet altijd duidelijk is. Het doel is daarom om in de looptijd van het waterplan een
gezamenlijk beheer- en onderhoudsplan op te stellen, waarin de taken zijn afgestemd en
ook de nazorg van projecten aandacht krijgt om te komen tot een efficiënte invulling van
beheer en onderhoud. In de toekomst zal er meer aandacht besteedt worden aan drijfvuil,
gezonken vuil en het verwijderen van kroos in de deelgemeente.

4.2.7

Ruimtelijke ontwikkeling en beleving
Streefbeeld: Binnen dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting en de deelgemeente bestaat
in 2010 een duidelijk beeld waar de kansen voor water liggen. Deze kansen worden in een
vroeg stadium meegenomen in ruimtelijke ontwikkelingen. Dit leidt tot een mooie
leefbare stad, waar het water en RO met evenwichtig met elkaar verweven zijn.
Om vroegtijdig in te spelen op de wateropgaven voor kwantiteit (waterberging) en
kwaliteit (inrichting van oevers) is het belangrijk dat de ontwikkelende partijen beschikken
over een kaart met daarop de uitgezette koers voor water binnen de deelgemeente.

4.2.8

Goede samenwerking
Streefbeeld: partijen zorgen gezamenlijk voor de uitvoering van het waterplan en kunnen
elkaar in de dagelijkse werkzaamheden goed vinden voor afstemming. Het
uitvoeringsprogramma wordt geëvalueerd op basis van de resultaten die met reeds
uitgevoerde maartregelen zijn behaald.
Taken van overheden
Voor de uitvoering van het waterplan wordt een uitvoeringsorganisatie ingericht. Deze lijkt
op de organisatie voor het opstellen van het waterplan:

34

definitief
11 november 2009

Deelgemeentelijk waterplan Rotterdam Noord

- stuurgroep die toeziet op de voortgang van uitvoering en besteding van financiën;
- ambtelijke projectgroep die de maatregelen voorbereid en onderling afstemt.
Het hoogheemraadschap, deelgemeente Noord, de dienst Gemeentewerken, dienst
Stedenbouw en Volkshuisvesting (dS+V) en Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR) werken
samen in de waterplanorganisatie, maar hebben ook daarbuiten veel contact met elkaar.
Denk aan de watertestprocedure en de verplichte waterparagraaf in bestemmingsplannen,
Wvo-vergunningen, keurvergunningen enzovoorts. De partijen houden ook in de toekomst
elk hun eigen verantwoordelijkheden. Zo blijft Gemeentewerken Rotterdam in de toekomst
verantwoordelijk voor het rioleringsbeheer, het gemeentelijke waterbeleid,
belangenbehartiging en de voorbereiding en uitvoering van technische maatregelen. De
deelgemeente blijft een belangrijke rol spelen als beheerder/onderhouder van de
buitenruimte. Het hoogheemraadschap blijft verantwoordelijk voor het waterbeheer: de
veiligheid in binnendijks gebied, waterkwaliteit en -kwantiteit en het zuiveringsbeheer.
Daarnaast zal de dienst dS+V verantwoordelijk zijn voor de planvorming op het gebied van
stedenbouw, volkshuisvesting en buitenruimte, en het OBR voor alles wat samenhangt met
de ruimtelijke en economische ontwikkeling van de stad.
Zowel tussen als binnen deze organisaties dienen de lijnen tussen de betreffende personen
bij de dagelijkse werkzaamheden kort zijn. Zo is het bijvoorbeeld van belang dat de
beheerder van een bepaald gebied weet wanneer de watergang gebaggerd wordt.
Aan het eind van de uitvoeringsperiode van het waterplan moet worden geëvalueerd hoe
de maatregelen hebben bijgedragen aan de streefbeelden. Hiervoor wordt o.a. gebruik
gemaakt van monitoringsgegevens. In 2003 is een nulmeting verricht van het
watersysteem in Rotterdam, waarbij de nadruk lag op de waterkwaliteit. De tweede
gebiedsdekkende waterkwaliteits- en ecologische monitoring wordt in 2010 uitgevoerd. De
resultaten van de evaluatie kunnen gebruikt worden bij het opstellen van het volgende
uitvoeringsprogramma en vergroten van het inzicht in het functioneren van het
watersysteem in deelgemeente Noord te verwerven.

Watertoets en RO
Er zal expliciet overleg worden gevoerd tussen de betrokken partijen om water een plek te
geven in ruimtelijke ontwikkelingen. Het succes van deze betrokkenheid van verschillende
partijen op het beleidsmatige vlak, zal worden doorgetrokken tot aan het ontwerp en de
uitvoering om ook in de verdere uitwerking van ruimtelijke ontwikkelingen het
watertoetsproces te stroomlijnen.
4.2.9

Communicatie
Het dient voor burgers duidelijk te zijn waar zij met klachten en vragen terecht kunnen.
De gemeente Rotterdam registreert al alle meldingen met vermelding van de locatie,
mogelijke oorzaak en afhandeling van het probleem. De meldingenregistratie is belangrijk
bij het in beeld brengen van problemen en het bekijken wat daar de mogelijke oorzaken
van zijn. De meldingenregistratie wordt voortgezet.
Daarnaast wil de deelgemeente haar bewoners actief van informatie voorzien en de
bewustwording stimuleren.
Voor een aantal technische maatregelen is een verdere communicatie met burgers niet
noodzakelijk. Voor andere maatregelen, die betrekking hebben op de inrichting en
vormgeving van de watergangen en oevers zal op wijkniveau worden gecommuniceerd
over de plannen. Wijkavonden en/of wijkbrieven zullen worden gebruikt om de bewoners
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jaarlijks te informeren over wat er bij hen in de wijk gebeurt met betrekking tot het
waterplan en de uitvoering van maatregelen.

4.3

‘ Basis’

Resumé visie en streefbeelden

Waterberging

Stromen
scheiden

Waterkwaliteit

Grondwater

Veiligheid
boezemkaden

Beheer en
onderhoud

Samenwerking

Meeliften met
RO

Gemengd
voor gemengd
vervangen

Visueel
schoon, geen
overlast door
stank, vuil,
vissterfte.

Geen overlast

Kaden op
sterkte

Gezamenlijk
b&o-plan

Uitvoeringsorg.
Waterplan

Kaden op
sterkte

Gezamenlijk
b&o-plan

Uitvoeringsorg.
Waterplan

Regierol bij
aanpak
problemen

Instabiel
plantenarm
‘ Waterplan 2’

Extra water in
oost-west
verbinding en
innovatieve
waterberging

Scheiden waar
mogelijk

Helder,
plantenrijk
water.

Geen overlast
Regierol bij
aanpak
problemen

Multi
functioneel
ruimtegebruik

Tabel 4.1: resumé visie en streefbeelden
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5.

Knelpunten en kansen
Wanneer de huidige situatie uit het hoofdstuk inventarisatie wordt vergeleken met de visie
voor de toekomstige situatie, worden een aantal kansen en knelpunten gesignaleerd. Dit
zijn knelpunten en kansen die uit de praktijk (door middel van interviews en een
veldbezoek) naar voren zijn gekomen. Deze kansen en knelpunten zijn op kaart gezet (zie
eind van dit hoofdstuk). Aan sommige knelpunten en kansen kon geen exacte locatie
gekoppeld worden, deze zijn wel terug te vinden in de bijbehorende tabellen maar niet op
de kaarten.
De knelpunten worden in de volgende paragrafen per thema nader uitgewerkt.

5.1

Knelpunten per thema

5.1.1

Droge voeten
Streefbeeld: in 2015 is in deelgemeente Noord voldoende waterberging aangelegd om aan
de normen te voldoen, ook in het Oude Noorden. Oplossingen voor de wateropgave van
de toekomst zijn nader uitgewerkt.
Binnen Rotterdam is er bij wateroverlast altijd een relatie tussen grondwater,
oppervlaktewater en afvalwater (riolering). Er zijn een aantal locaties waar water op straat
voorkomt (zie tabel 5.1). Daarnaast is in de huidige situatie een groot gebied structureel
afhankelijk van één oppervlaktewatergemaal, dit vergroot bij calamiteiten de kans op water
op straat.
Uit de inventarisatie is gebleken dat de mate van ervaring van wateroverlast in de praktijk
niet overeenkomt met de kans op wateroverlast in studies en modellen. De eerder
berekende waterbergingsopgave was niet gedetailleerd genoeg uitgevoerd om in
deelgemeente Noord aan de slag te gaan. Daarnaast is uit de inventarisatie naar voren
gekomen dat het functioneren van het systeem niet helder genoeg is, om conclusies uit te
trekken. Daarom is de waterbergingsopgave nader uitgewerkt in een watersysteemanalyse.
Bij deze analyse in uitgegaan van de instelling van het watersysteem zoals die in de praktijk
ook werkt. Hieruit is gebleken dat het waterbergingsopgaveprobleem van het Oude
Noorden wordt gecompenseerd door berging in de riolering en dat de overlast pas optreedt
bij zeer extreme buien. De ontwikkeling is dus niet lineair, maar loopt steeds steiler op. De
waterbergingsopgave voor deelgemeente Rotterdam is 15.000 m3 voor het
middenklimaatscenario (2050). Deze opgave ligt geheel in het Oude Noorden (het noordoosten van de deelgemeente).
Nummer

Knelpunt

Categorie

10

Slechte doorstroming door stuwen in watergang langs camping en
volkstuinencomplex

Kwantiteit

opgelost

Wateroverlast op parkeerplaats David Lloyd door verkeerd
aangesloten riolering (inmiddels is structurele oplossing getroffen).

Kwantiteit

11

Afvoerroutes uit groot stedelijk gebied afhankelijk van een gemaal
en deels getrapt, niet robuust. Zowel Delfshaven als de Rotterdam
Noord worden bemalen door het gemaal Vroesenpark
(kwetsbaarheid groot intensief stedelijk gebied op één gemaal).

Kwantiteit

Tabel 5.1: Droge voeten: knelpunten
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Er liggen een aantal kansen voor ofwel het graven van waterberging of het aanleggen van
innovatieve oplossingen als waterpleinen en groene daken (deze kansen worden
weergegeven in §5.2). Daarnaast zijn er ideeën om eventueel een extra gemaal te plaatsen
bij de Schie ten zuiden van het Roel Langerakpark. Dit ondervangt het risico op
wateroverlast bij uitval van gemaal Stadhoudersweg.
5.1.2

Waterstromen scheiden
Het streefbeeld voor waterstromen scheiden is hieronder op twee manieren uitgewerkt: op
de ambitieuze wijze die in lijn is met Waterplan 2 Rotterdam en een meer pragmatische
insteek.
Basis streefbeeld: het huidige rioleringsstelsel wordt robuust gemaakt. De verbindingen
tussen de riooldistricten worden in stand gehouden. Bij herinrichtingen en inbreidingen
wordt geprobeerd schoon regenwater (van daken, pleinen en rustige straten) en overtollig
grondwater wordt naar de singels en vijvers in de deelgemeente af te voeren als dat niet te
ver is. Bij nieuwbouw wordt gekeken naar mogelijkheden voor alternatieve waterberging.
Het meeste regenwater gaat samen met het vuile water via de riolering naar de
rioolwaterzuiveringsinstallatie. Bij integrale vervanging van verouderde riolering wordt
gemengd riool vervangen door gemengd riool en blijft de mogelijkheid bestaan dat
overtollig grondwater mee wordt afgevoerd met het vuile water naar de
zuiveringsinstallatie.
Binnen Rotterdam is er een relatie tussen grondwater, oppervlaktewater en riolering. Het is
wenselijk deze relatie te ontvlechten. In de huidige situatie wordt er op een aantal locaties
schoon regen-, oppervlakte- en drainagewater afgevoerd via de riolering naar de
rioolwaterzuivering (zie tabel 5.2). De mate van het knelpunt is afhankelijk van de gekozen
visie.
Daarnaast is er een discrepantie tussen de praktijk en de theorie van het functioneren van
de overstorten. De hoogteligging van het stelsel is onzeker en de hoogtes van
riooldrempels zijn onbekend.
Nummer

Knelpunt

Categorie

6

De huidige capaciteit van het gemaal Noordsingel is te klein

Kwantiteit

15

Roel Langerakpark afvoer overtollig water, sloot westrand
deels via riolering en bruin ijzerhoudend grondwater in vijver

Kwantiteit,
kwaliteit

generiek

Discrepantie tussen praktijk en theorie functioneren
overstorten

Kwantiteit

generiek

Hoogteligging stelsel en drempels onzeker

Kwantiteit

generiek

Oppervlakte- en regenwater afgevoerd via riool

Kwantiteit

generiek

Drainagebuizen lozen op riolering

Kwantiteit

Tabel 5.2: Waterstromen scheiden: knelpunten
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Figuur 5.1: Gemaal Noordsingel. Zie locatie 11 op de kaart in bijlage VII.

5.1.3

Helder en plantenrijk water
Streefbeeld: helder en plantenrijk water. Stromen van schoon naar vuil
De waterkwaliteit in de deelgemeente is matig tot slecht (de ecologische waarde is laag en
er zijn weinig tot geen drijfplanten aanwezig). Een groot aantal knelpunten (zie tabel 5.3)
staat het beeld van helder en plantenrijk water in de weg. In veel watergangen is de
chemische waterkwaliteit slecht, ligt het water vol met kroos en is er sprake van
stankoverlast. Op de parken en de Bergsingel na zijn de oevers niet natuurlijk ingericht.
Hier is geen oevervegetatie aanwezig.
Een belangrijke oorzaak voor de slechte waterkwaliteit is de hoge belasting van het
systeem. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door riooloverstorten en anderzijds door belasting
van vogels en hondenpoep. Daarnaast is het water troebel door bodemwoelende vissen.
Heliport is een apart geval. In de watergangen van Heliport is sprake van hinderlijke
overmatige kroosvorming. Factoren die deze overmatige kroosvorming waarschijnlijk
veroorzaken zijn:
- hoge watertemperatuur. Opwarming van het water in de zomer vindt plaats doordat
het water niet stroomt en tevens warmt het water makkelijk op door de geringe
waterdiepte van ongeveer 1 meter;
- voldoende aanvoer van nutriënten: aanvoer van (vooral fosfaat) komt o.a. vanuit de
Rotte.
Het is belangrijk dat de kroosvorming in Heliport op robuuste en duurzame wijze wordt
opgelost. Dit zou kunnen door het water van Heliport te isoleren van de Rotte, waarbij het
systeem zo veel mogelijk wordt gevoed door lokaal schoon regenwater. Voor een helder en
kroosvrij watersysteem is het verder belangrijk dat het water (vooral zomers) in beweging
wordt gehouden. De praktijk leert dat dit grote invloed heeft op de (mate van)
kroosvorming. Omdat de kans op kroosvorming in een watersysteem met veel water- en
oeverplanten kleiner is dan in een watersysteem zonder water- en oeverplanten, wordt
aanbevolen om het watersysteem verder te verduurzamen door het stimuleren van wateren oeverplantengroei. De kosten van de verschillende maatregelen zijn dusdanig hoog dat
deze maatregelen vooralsnog niet worden genomen. Wel wordt de algehele waterkwaliteit
verbeterd door maatregelen elders in het systeem (reductie nutriënten) en wordt er
gebaggerd.
De dierentuin maakt deel uit van dit watersysteem. De ervaring van zowel het
hoogheemraadschap als de dierentuin is dat dit geen problemen oplevert voor de
waterkwaliteit van het watersysteem in de stad en anderzijds ook geen problemen oplevert
voor de dieren. De dieren uit de dierentuin belasten wel het systeem. Ook gebruiken de
dieren het water uit de stad en is de dierentuin dus gebaat bij een goede waterkwaliteit. Er
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worden geen specifieke maatregelen getroffen om de waterkwaliteit rond de dierentuin te
verbeteren. Wel zullen de maatregelen in de Proveniersingel, Spoorsingel en Statensingel
een positief effect hebben op de dierentuin. De waterkwaliteit is ook voor de dierentuin
een aandachtspunt. Mochten er in de toekomst mogelijkheden zijn om beide systemen te
ontvlechten dat is het goed om dit te overwegen, de huidige situatie vormt ten slotte een
risico.
Nummer

Knelpunt

Categorie

2

Slechte waterkwaliteit (o.a.stankoverlast en kroos) vijver Lisplein

Kwaliteit

7

Slechte waterkwaliteit Helipoort door overmatige kroosvorming
en slechte doorstroming

Kwaliteit

generiek

Zwerfvuil en broodresten in singels

Kwaliteit

Generiek,
4, 7, 8, 9

Slechte waterkwaliteit singels (overstorten, hondenpoep,
eenden Provenierssingel, ganzenkolonie Berg- en Noordsingel,
kroos en zwerfvuil in singels, troebel water in singels door
benthivore vissen)

Kwaliteit

Tabel 5.3: Helder en plantenrijk water: knelpunt

Het Vroesenpark en het Roel Langerakpark hebben ecologische potentie en de ruimte biedt
mogelijkheden om natuurvriendelijke oevers aan te leggen en zo de ecologische waarde te
versterken.

Figuur 5.2: Links de fonteinen in de Bergsingel, rechts de Noordsingel. Zie locatie 14 en 10 op de
kaart in bijlage VII.

5.1.4

Grondwater
Streefbeeld: geen overlast door te hoge of juist te lage grondwaterstanden. Inzicht in
problemen, aard, omvang en mogelijke oplossingen om burgers en bedrijven die met
klacht bij grondwaterloket komen te kunnen adviseren.
In het plangebied spelen zowel problemen met een te hoge als een te lage
grondwaterstand (zie onderstaande tabel).
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Nummer

Knelpunt

Categorie

15

Bruin ijzerhoudend grondwater in vijver Roel Langerakpark

Kwaliteit

12

Water in kelders Bergselaan

Kwantiteit

14

Klachten water in kelders Provenierssingel

Kwantiteit

generiek

Paalrot door lage grondwaterstand

Kwantiteit

Tabel 5.4: Grondwater: knelpunten

Er is een (grond)waterloket, dit biedt kansen om helder met de burgers te communiceren
over de oplossingsrichting en aanpak van een probleem. Soms is het probleem door de
bewoners zelf te verhelpen door hun kelder waterdicht te maken. In een aantal gevallen
zullen er concreet oplossingen bedacht moeten worden in samenwerking met de betrokken
partijen. Voor de nieuw te ontwikkelen gebieden biedt de grondwaterrisicokaart een goede
start om een inschatting te maken van nodige maatregelen. Ten aanzien van de zorgplicht
grondwater ontwikkelt de gemeente in de komende periode beleid in het gemeentelijk
rioleringsplan (GRP3).
5.1.5

Veilige kades
Streefbeeld: kades voldoen aan normen voor veiligheid van de provincie. Maatregelen die
hiervoor eventueel nodig zijn worden doorvertaald naar ruimtelijke consequenties en
beleving wordt verbeterd.
De boezemkades worden waar nodig versterkt. Dit programma loopt en hier zijn geen
knelpunten gesignaleerd.

5.1.6

Ecologisch beheer en onderhoud
Streefbeeld: het beheer en onderhoud ondersteunt de ambities voor helder en plantenrijk
water en waterberging. Er is duidelijkheid over type, frequentie, tijdstip, methode van
beheer en onderhoud en welke partij waarvoor verantwoordelijk is.
Er zijn een aantal knelpunten gesignaleerd op het gebied van beheer en onderhoud (zie
onderstaande tabel). Dit heeft hoofdzakelijk te maken met de hoeveelheid zwerfvuil in de
stad en met de afstemming van het beheer en onderhoud tussen de betrokken partijen.
Nummer

Knelpunt

Categorie

5

Vuil bij gemaal bij Noordsingel, pomp vaak
verstopt

Kwantiteit, Beheer en
onderhoud

3

Fontein Berg- en Noordsingel regelmatig buiten
werking

Kwantiteit, Beheer en
onderhoud

generiek

Veel klachten verstopte rioolkolken

Kwantiteit, Beheer en
onderhoud

generiek

Beheer en onderhoud niet goed afgestemd met
betrokken partijen

Beheer en onderhoud

Tabel 5.5: Goede samenwerking: knelpunten

Er liggen kansen om het beheer en onderhoud te verbeteren door middel van een goed
overlegd beheer- en onderhoudsplan.
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5.1.7

Goede samenwerking
Streefbeeld: partijen zorgen gezamenlijk voor de uitvoering van het waterplan en kunnen
elkaar in de dagelijkse werkzaamheden goed vinden voor afstemming. Het
uitvoeringsprogramma wordt geëvalueerd op basis van de resultaten die met reeds
uitgevoerde maartregelen zijn behaald.
Het opstellen van dit waterplan is een goede stap wat betreft samenwerking. De
projectorganisatie van dit deelgemeentelijk waterplan is goede basis voor de
uitvoeringsorganisatie

Nummer

Knelpunt

Categorie

generiek

Uitvoering waterplan, communicatie met omwonenden nodig

Voorlichting

Tabel 5.6: Goede samenwerking: knelpunten

5.1.8

Communicatie
Rotterdam heeft een waterloket waar burgers terecht kunnen met vragen. Voor klachten
bestaat de klachtentelefoon.
Nummer

Knelpunt

Categorie

generiek

Niet voldoende bekend over grondwater om vragen bij loket
adequaat te beantwoorden

Voorlichting

Tabel 5.7: Communicatie: knelpunten

5.2

Kansen
Er zijn twee soorten kansen:
1. Aanwezig openbare ruimte die gebruikt kan worden voor het realiseren van water. Dit
water vergroot dan gelijk ook de waarde van de openbare ruimte.
2. Aanwezig ruimte voor de aanleg van natuurvriendelijke oever, waarbij de oevers
eveneens meerwaarde hebben voor het watersysteem.
Daarnaast zijn er ontwikkelingen die het mogelijk maken om maatregelen goedkoper te
realiseren, werk met werk maken. Het gaat hier om Ruimtelijke ontwikkelingen,
herstratingsplannen en inrichtingsplannen.
De kansen die nu concreet worden gesignaleerd staan weergegeven in onderstaande tabel.
Nummer

Kans

Categorie

13

RO-ontwikkeling Noordplein, kans voor waterplein

Kwantiteit

Tabel 5.8: Kansen (zie ook figuur 5.1).

Daarnaast liggen er nog een aantal kansen voor de verre toekomst. Als de watergang
oostelijk gelegen van het Vroesenpark als hoofdwatergang wordt ingericht, draagt dit
positief bij aan de afvoercapaciteit naar het gemaal en kun je de stroom van “vies water”
om de plassen en natuurvriendelijke oevers in het westen van het Vroesenpark heen leiden.
Hierdoor wordt het water in de rest van het park ontzien en kan de natuur zich hier beter
ontwikkelen.
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5.2.1

Ruimtelijke ordening
Ruimtelijke ontwikkelingen maken het mogelijk om maatregelen goedkoper te realiseren,
werk met werk maken. Het gaat hier om Ruimtelijke ontwikkelingen, herstratingsplannen
en inrichtingsplannen. In onderstaande tabel zijn de RO-ontwikkelingen opgenomen. Deze
worden door dS+V aangeduid als RO-maatregelen die op korte of lange termijn kansen
voor water, waterpleinen of groene daken bieden.
Locatie
Oude Noorden
Schoolplein combinatie 70
Schepenstraat
Soetendaalseweg
Blommerdijkselaan
Sloop en herontwikkeling in Fabrieksbuurt
Johan Ida plein
Ruimtelijke ontwikkelingen Bleiswijkplein
Ruimtelijke ontwikkelingen Snellemanplein
Ruimtelijke ontwikkelingen Pijnackerplein, Wilgenplein (back-up pleinen)
Doortrekken Noordsingel langs het Noordplein)
PI gaat weg, buurtpark voor in de plaats
Agniesebuurt
Raampoortkwartier met Zomerhofkwartier
Provenierswijk
Verbinden van Spoorsingel met Provenierssingel
Woningbouw- en ontwikkellocatie Walenburgerhof
Singelplan, open verbinding Statensingel-Spoorsingel
Blijdorp
Een locatie voor versterking van recreatieve functies: het Klaverblad
Ondertunneling van de stedelijke hoofdroute Stadshoudersweg – Statenweg
Ruimtelijke ontwikkelingen Benticklaan
Verbreden Statensingel
Extra berging Roel Langerakpark
Extra berging Vroesenpark
Gemaal Roel Langerakpark
Liskwartier
Ruimtelijke ontwikkelingen Koningsveldeplein
Bergploder
Herontwikkeling noorder Havenkade

m3
500
600
300
200
200
500
250
500
1000
1000
100
500
900
150
1000
1000
1000
1000
1000
3000
2500
1000
500
1000

Tabel 5.9:Ontwikkelingen Ruimtelijke ordening: kansrijke locaties met indicatieve berging (m3)

Er kan door de betrokken partijen op dit moment nog niet concreet aangegeven worden
wat de kansen voor o.a. waterberging zijn binnen deze ontwikkelingen. Dit wordt gezien
als een knelpunt. Idealiter zou er een kaart zijn waarbinnen alle kansen aangegeven staan.
In het kader van dit waterplan is reeds een aanzet gedaan voor deze kaart. In bijlage IV is
een kaart opgenomen, met daarop de ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij onderscheid is
gemaakt tussen projecten die al lopen en projecten die op lange termijn kansen voor water
bieden.
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Nummer

Knelpunt

Categorie

generiek

Kansen voor water zijn binnen RO-ontwikkelingen nog niet
benoemd

RO

generiek

Mogelijkheden wateropgaven (kwantiteit en kwaliteit) niet
concreet

RO

Tabel 5.10: Ruimtelijke ordening: knelpunten

Intermezzo: Centraal Station
Een van de ruimtelijke ontwikkelingen is de aanpassing van het centraal station.
Het gebied rondom het Centraal Station in Rotterdam gaat de komende jaren op de schop.
In verband met de komst van de HSL is herontwikkeling noodzakelijk. In dit gebied met
veel verhard oppervlak is weinig plaats voor waterberging.
Dit biedt kansen en bedreigingen. Vooral de overkapping van het centraal station zorgt
voor het extra verharden van een groot deel van het huidige spooremplacement. De
ontwikkelaar dient het nadelige effect hiervan op de omgeving te voorkomen en/of te
compenseren. De ontwikkeling mag de huidige situatie niet verslechteren. Hiervoor wordt
onder andere gedacht aan het verbinden van de Spoor- en Provenierssingel. Dit biedt
kansen om het systeem te verbeteren.
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5.3

Resumé knelpunten en kansen
In onderstaande figuur staat een overzicht van de knelpunten en kansen in watersysteem
deelgemeente Rotterdam Noord. De nummers verwijzen naar de tabellen in dit hoofdstuk.

Figuur 5.3: Knelpunten en kansen in deelgemeente Rotterdam Noord
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6.

Uitvoeringsprogramma
In dit hoofdstuk is een basismaatregelenpakket opgesteld voor knelpunten die op korte
termijn (voor 2015) opgelost moeten worden om hinder en overlast te voorkomen. Het
betreft een combinatie van aanleg- en beheermaatregelen. Daarnaast wordt voor de
(midden) lange termijn een haalbaarheidsstudie uitgevoerd die inzicht moet geven of
koppelen van gebieden als het Oude Noorden en Blijdorp mogelijk is, stromen doelmatig
gescheiden kunnen worden en rioleringsmaatregelen nodig zijn. Deze studie zal
vervolgmaatregelen opleveren (na 2015) om Rotterdam Noord ook in de toekomst
“waterproof” te maken.
Voor de uitvoering van het maatregelenpakket wordt een uitvoeringsorganisatie ingericht.

6.1

Uitvoeringsprogramma
In het deelgemeentelijk waterplan Rotterdam Noord is concrete invulling gegeven aan de
waterambities van de betrokken waterpartners uit het waterplan 2.
Het complete uitvoeringsprogramma is weergegeven in de bijlage III. In de tabel is bij elke
maatregel een kostenraming gegeven voor de planvorming en als het van toepassing is ook
voor de realisatie van de maatregel. Dit zijn alleen de kosten die specifiek voor het
waterplan zijn. Daarnaast is de verdeling van de kosten tussen de deelgemeente,
watermanagement en het hoogheemraadschap weergegeven. Per maatregel is aangegeven
welke partij de trekker is. Dat betekent dat die partij het voortouw neemt bij het uitvoeren
van de maatregel. Dit staat los van de financiering en kostenverdeling van de maatregelen.
De planning en de bijbehorende kostenraming zullen jaarlijks worden geëvalueerd en indien
nodig worden aangepast voor de jaarbegrotingen. Het maatregelenpakket is echter wel een
compleet pakket met samenhangende maatregelen. Bij de nadere uitwerking is het dan ook
de bedoeling, dat er een integraal pakket tot uitvoering komt en dat niet slechts een deel
van de maatregelen wordt uitgekozen.
Het uitvoeringsprogramma bestaat uit maatregelen die worden geïnitieerd vanuit het
waterplan en maatregelen die meeliften met andere ontwikkelingen.
De volgende soorten maatregelen worden geïnitieerd vanuit het waterplan:
- Basispakketmaatregelen: een pakket maatregelen voor de korte termijn 2010-2015.
Deze maatregelen zijn concreet en worden de komende 5 jaar uitgevoerd;
- Haalbaarheidsstudie voor het ‘waar mogelijk stromen scheiden’ en‘robuust maken van
het huidige rioolstelsel’. De mogelijkheden van deze twee pakketten bepalen de koers
voor het omgaan met stromen in de deelgemeente de komende decennia. Het
eindresultaat is een blauwdruk voor het water- en rioolsysteem de komende decennia.
Deze blauwdrukken zijn ook van belang voor maatregelen die meeliften met ruimtelijke
ontwikkelingen, waarin kansen worden benut voor water, om het gewenste eindbeeld
voor de hele deelgemeente voor ogen te houden;
- Maatregelen om het watersysteem van Rotterdam Noord klimaatproof te maken voor
zowel oppervlaktewater, hemelwater, grondwater en afvalwater op basis van de
blauwdrukken uit de haalbaarheidsstudie.
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Figuur 6.1: Bouwstenen uitvoeringsprogramma dgwp R'dam Noord.

6.2

Per thema
Het uitvoeringsprogramma is uitgesplitst per thema. Deze thema’s worden in deze
paragraaf toegelicht.

6.2.1

Droge voeten
Maatregelen voor oplossen wateroverlast
Voor droge voeten gelden twee sporen: lokale problemen snel oplossen en op langere
termijn het watersysteem robuust maken met voldoende waterberging.
Binnen de deelgemeente zijn twee plaatsen waar in de huidige situatie lokaal wateroverlast
werd ondervonden:
- De parkeerplaats bij sportcomplex David Lloyd nabij het Roel Langerakpark door
verkeerd aangesloten riolering;
- Op en rond de camping en het volkstuincomplex.
Voor deze locaties zijn in het
uitvoeringsprogramma op de korte termijn
maatregelen opgenomen. Voor de
parkeerplaats is inmiddels een structurele
oplossing getroffen. Bij de camping zijn in
het verleden stuwen geplaatst waardoor de
doorstroming nu slecht is. HHSK en de
gemeente zullen overleggen hoe de situatie
aangepast kan worden.
De wateropgave in de deelgemeente is in de
watersysteemanalyse opnieuw bepaald.
Hierbij is rekening gehouden met de huidige
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Figuur 6.2: Parkeerplaats sportcomplex David
Lloyd. Zie locatie 22 op de kaart in bijlage VII.
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interactie tussen de rioleringsdistricten in de deelgemeente. Mede hierdoor is de
theoretische wateropgave in het Oude Noorden kleiner geworden dan uit de regionale
analyse naar voren was gekomen: het is nu circa 13.000m3 i.p.v. 60.000m3
(middenscenario 2050 nieuwe opgave 15.000m3 i.p.v. 80.000m3).
Het doel is om het watersysteem op orde te brengen en niet af te wentelen. Omdat in de
praktijk geen wateroverlast wordt ervaren in het Oude Noorden wordt in de
haalbaarheidsstudie bekeken waar waterberging in Rotterdam Noord het meest effectief
kan worden aangelegd. Een deel van de waterberging kan worden aangelegd wanneer
kansen zich voordoen bij ruimtelijke ontwikkelingen. Wat meest effectief is voor realiseren
waterberging hangt ook van de keuze hoe om te gaan met waterstromen.
Het watersysteem dient robuuster gemaakt te worden. Hiermee willen gemeente en
hoogheemraadschap de komende jaren vast beginnen. De maatregelen die hiervoor in het
uitvoeringsprogramma opgenomen staan, zijn:
- Het vergroten van de gemaalcapaciteit van het gemaal aan de Noordsingel;
- Nieuw gemaal bij de Schie;
Meeliften voor waterberging of watersysteemverbetering
De kansen voor waterberging door meeliften met ontwikkelingen zijn niet in het
uitvoeringsprogramma als maatregel opgenomen, omdat het initiatief bij derden ligt. De
deelgemeente wil bij het aanleggen van waterberging zo veel mogelijk aansluiten bij
lopende ruimtelijke ontwikkelingen. Zo staat waterplein Noordplein hoog op de verlanglijst
van de deelgemeente om activiteiten te ontplooien. Of dit binnen nu en twee jaar al
gerealiseerd kan worden is nog onbekend en hangt af van de ontwikkelingen rondom en
op het plein. Zodra dit loopt wil de deelgemeente zeker aansluiten met plannen voor water.
Locatie

m3

Waterplan/ontwikkeling

Ontwerpopgave berging in pleinen of wegen

700

Waterplan

Herinrichting Noordplein, waterplein kans

800

Ontwikkeling

Uitbreiden capaciteit gemaal Noordsingel (malen bij
capaciteit 5 m3 (i.p.v. 1,5 m3 )

500

Waterplan

Tabel 6.1: Inschatting hoeveel van de wateropgave kan worden aangelegd met de kansen en
voorgenomen maatregelen die nu bekend zijn.

Aandachtspunt zijn waterbergingslocaties ter compensatie van geplande ruimtelijke
ontwikkelingen. Deze tellen niet mee ter compensatie van de historische wateropgave. Zo
moet de voorgenomen overkapping van het Centraal Station worden gecompenseerd in
extra waterberging van het watersysteem in deelgemeente Noord. Deze nieuwe
waterberging kan niet worden meegerekend voor het realiseren van de historische
wateropgave. De waterberging wordt waarschijnlijk gerealiseerd door het maken van
nieuw open water waarmee de Spoorsingel en Proveniersingel met elkaar verbonden
worden. Dit levert naast waterberging ook een verbetering van het watersysteem.
6.2.2

Helder water
De waterkwaliteit en de ecologie zijn in de deelgemeente over het algemeen matig tot
slecht. Aan de hand van de verschillende notities over riolering en waterkwaliteit van de
afgelopen jaren worden de volgende maatregelen voorgesteld:
- Slechte waterkwaliteit singels: In het algemeen moeten drie belangrijke bronnen
worden teruggedrongen, te weten riolering, hondenpoep en vogelpoep.
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- Waterkwaliteit Lisvijver:
o

Afkoppelen straten op vijver voor aanvoer schoon regenwater. Er moet
gekeken worden in hoeverre dit meegenomen kan worden met
toekomstige herstratingsplannen;

o

Frequent bladval verwijderen;

o

Aanleg natuurvriendelijke oever.

- Waterkwaliteit Heliport: Wordt gebaggerd. Andere mogelijke maatregelen in toekomst
kunnen zijn isoleren en water circuleren, voeding van regenwater eenmalig plantengroei
stimuleren;
- Het muizengaatje: Het helofytenfilter werkt niet door de beschaduwing van het viaduct.
De voorziening levert daarom geen positieve bijdrage aan de riolering en werkt niet
mee om de lozing op het oppervlaktewater minder schadelijk te laten zijn.De
helofytenfilter is onderdeel van de riolering van Hillegersberg-Schiebroek. Dit knelpunt
zal daarom opgepakt worden in dat deelgemeentelijk waterplan.
- Riolering: Het terugdringen van de effecten van de riolering is op veel plaatsen
wenselijk. In het kader van de haalbaarheidsstudie wordt beoordeeld of emissiereductie
middels bergbezinkvoorzieningen nodig zijn. Bij het singelplan Provenierssingel dient
vast rekening te worden gehouden met de komst van een bergbezinkbassin door
voldoende ruimte vrij te laten.
- Oevervegetatie: Voor het verbeteren van de waterkwaliteit is het creëren van
voldoende oevervegetatie een belangrijk element. Het verbetert direct de kwaliteit door
het toevoegen van verschillende flora. Ook neemt de fauna (vooral insecten) en de
beleving van de watergang toe. Als uiteindelijk ook de nutriënten zijn teruggedrongen,
is het een randvoorwaarde voor het behalen van het wenselijke waterkwaliteitsbeeld te
weten: een plantenrijke snoekblankvoorn gemeenschap.
o

6.2.3

De maatregel is het aanlegen van 5% a 10% nat vriendelijke oevers in
alle singels.

Beheer & onderhoud
Het opstellen van een beheer- en onderhoudsplan. Hier wordt o.a. in opgenomen:
- Beschrijving taken en verantwoordelijkheden en verdeling daarvan tussen deelgemeente
(Roteb), HHSK en watermanagement;
- Kaarten waarop verdeling onderhoud watersysteem is aangegeven;
- Afspraken over vastligging gegevens van watersysteem en riolering die nodig zijn voor
het dagelijks beheer van de systemen;
- Monitoringsprogramma voor functioneren van watersysteem, riolering en interactie
daartussen. Ook te gebruiken als waarschuwingsysteem aan beheerders;
- Afspraken over communicatie tussen het hoogheemraadschap en de gemeente rondom
hevige neerslag/overstortgebeurtenissen.
- Terugdringen effect van hondenpoep (poepzuigers);
- Terugdringen effect van bladeren (locatie bomen en bladeren verwijderen);
- Terugdringen effect van zwerfvuil (voorlichting en frequenter reinigen)’;
- Terugdringen effect van vogelpoep (voorlichting over voederen en ingrijpen in het
bestand).
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6.2.4

Organisatie & communicatie
Communicatie
Wanneer de maatregelen uit het uitvoeringsprogramma uitgevoerd gaan worden, is
communicatie van de maatregelen naar omwonenden belangrijk. Voor een aantal
technische maatregelen is een verdere communicatie met burgers niet noodzakelijk. Voor
andere maatregelen, die betrekking hebben op de inrichting en vormgeving van de
watergangen en oevers wordt aanbevolen om op straatniveau te communiceren over de
plannen. Hiervoor wordt een communicatieplan opgesteld.
Een van de knelpunten was het vele zwerfvuil en brood in de singels. Naast het verwijderen
van dit vuil zal er een publiekscampagne worden opgesteld waarin voorlichting wordt
gegeven over voederen en aandacht wordt besteed aan vuil in het water.
Projectbewaking
Het waterplan geeft een overzicht van maatregelen voor de komende jaren. De realisatie
van het uitvoeringsprogramma is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de gemeente
en het hoogheemraadschap. Het is essentieel dat de samenhang, afstemming en voortgang
wordt bewaakt. Voor deze projectbewaking wordt voorgesteld om een projectorganisatie
in het leven te roepen. De projectorganisatie bestaat uit een projectgroep waarin
vertegenwoordigers van de gemeente en het hoogheemraadschap zitting hebben. Voor het
slagen van hun rol in de uitvoering van het waterplan, is het belangrijk dat vooraf duidelijke
afspraken worden gemaakt over hun taken, verantwoordelijkheden en ijkmomenten, zoals
een jaarlijkse evaluatie. Daarnaast zal één keer per jaar op bestuurlijk niveau overleg
plaatsvinden, dit zal ambtelijk worden voorbereid. Dit bestuurlijk overleg moet de
continuïteit van de uitvoering van het waterplan waarborgen.
In 2015 zal het maatregelenplan worden geactualiseerd en in 2020 wordt het waterplan
herzien.

6.3

Haalbaarheidstudie
Bij de haalbaarheidsstudie wordt de werking van het integraal watersysteem
(oppervlaktewater, grondwater en riolering) in kaart gebracht in samenhang met de
ruimtelijke ontwikkelingen. De haalbaarheidsstudie is specifiek gericht op:
a.

koppeling van de (riool)districten Oude Noorden en Blijdorp;

b.

een schoonwatertracé tussen het Oude Noorden en Blijdorp;

c.

uitbreiding van het oppervlaktewater (bijv. verbreding Statensingel en
uitbreiding water Vroesenpark);

d.

concretisering van waterpleinen en te realiseren opgaven bij
herstructureringen;

e.

een (hemelwater)stelsel waaraan verschillende waterpleinen of
voorzieningen van ondergrondse waterberging gekoppeld kunnen worden;

f.

concretiseren van afkoppelkansen.

Daarnaast zullen de volgende studies onderdeel uitmaken van de haalbaarheidsstudie:
–

Verkennen naar mogelijkheden voor het inpassen van een BBB langs de
Provenierssingel;

–

Verkennen naar mogelijkheden voor het inpassen van een BBB aan de oostelijke
uiteinden van de Statensingel;
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–

Oppakken twee genoemde knelpunten in het Roel Langerakpark. Dit betreft het
opstellen van een plan voor stromen scheiden, watersysteemverbetering en
waterberging voor Roel Langerak park. Voor deze studie dient het park ingemeten te
worden. Een maatregel die uit het plan kan volgen is het verbinden van de watergang
die nu afvoert op de riolering met de vijver aan de andere kant van het park. De
werkzaamheden in het park kunnen worden gecombineerd met het aanleggen van
natuurvriendelijke oevers.

Figuur 6.3: Robuust maken huidige rioleringsstelsel

6.4

Samenvatting uitvoeringsprogramma
In onderstaande tabel staat het uitvoeringsprogramma voor de komende vijf jaar
weergegeven. De maatregelen zij allen gekoppeld aan een eerder geconstateerd knelpunt
of eerder genoemde kans. De genoemde bedragen zijn meerkosten (bovenop reguliere
kosten) die voor rekening van het waterplan komen. De locatie is waar mogelijk
weergegeven op de maatregelenkaart.
Voor de kostenverdeling is het rapport Kosten toedeling uitvoering waterplan Rotterdam
(oktober 2008) van toepassing is. Dit houdt het volgende in:
•

Algemeen onderzoek, communicatie:

3x1/3 HHSK/DG/WM

•

Haalbaarheidsonderzoek:

3x1/3 HHSK/DG/WM

•

Natuurvriendelijke oevers:

2x1/2 HHSK/DG

In de bestuurlijke samenvatting van Waterplan 2 is voor de wateropgave conform het
Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) per type waterberging een globale
kostenberekening gemaakt op basis van kengetallen.
Het betreft de volgende varianten:
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1.

Aanleg singel in bestaand stedelijk openbaar gebied (straat);

2.

Aanleg water in bestaand stedelijk openbaar gebied (open water in
parken/pleinen);

3.

Aanleg water herstructureringsgebieden (tuinsteden) in bestaande groene ruimte

4.

Aanleg water in herstructureringsgebieden, waarbij water ten koste gaat van
uitgeefbaar grond/bouwprogramma;

5.

Aanleg water in landelijk gebied

6.

Waterpleinen

7.

Ondergrondse waterberging

Totaal/ m3 water

Totaal/m2 water

Minder programma

Kunstwerken

Verharding en inrichting

Graven water+stortkosten

Verwerving

Kabels&leidingen en
onvoorzien

Voor elke variant is een standaard programma van eisen opgesteld op basis waarvan de
kosten van het aanleggen van water per m2 en per m3 zijn bepaald (zie onderstaande
tabel).

1

€

-

€ 154

€ 149

€ 177

€

-

€

-

€

480

€

600

2

€

-

€

59

€

139

€ 102

€

-

€

-

€

300

€

375

3

€

-

€ 122

€

138

€

-

€

-

€

-

€

260

€

325

€ 122

€

138

€

-

€

-

€

660

€

920

€

1.150

€

40

€

40

€

50

€

-

4
5
6

€

-

7

€

-

€ 200

€ 1.000

€ 440

€

-

€

-

€

640

€

800

€

-

€

1.000

€

1.000

Tabel 6.2: Kosten Waterberging (bouwsom, incl. VTU, excl. BTW, prijspeil 01-01-2006). De
genoemde bedragen zijn exclusief: BTW, indexering, verbindingen, aan- en afvoer en afkoppelen.
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Uitvoeringsprogramma basispakket
Nr op
kaart

Thema

Droge voeten

Maatregel
Waterhuishoudkundige situatie camping
10 aanpassen in overleg tussen HHSK en
deelgemeente

generiek

Waterberging bij ontwikkeling pleinen/ wegen
(circa 700 m3)

Knelpunt/ kans
Slechte doorstroming door
stuwen in watergang langs
camping en
volkstuinencomplex
RO-ontwikkeling, kans voor
waterberging

Droge voeten
Droge voeten
Droge voeten
Droge voeten

13

Waterplein Noordplein (800 m3)
1 Groendak parkeergarage Zoomstraat
Vergroten gemaalcapaciteit Noordsingel (1,5 > 5
6 3
m )

11

Nieuw gemaal bij de Schie, aanpassen
afvoer/aanvoerroutes

Droge voeten

Helder water
Helder water
Helder water
Helder water
Helder water
Helder water
Helder water

Beheer & onderhoud

Beheer & onderhoud
Beheer & onderhoud

Afkoppelen straten op vijver Lisplein voor
2 aanvoer schoon regenwater (actie WM
meenemen in herstratingsprojecten)
Frequent bladval verwijderen rondom vijver
2
Lisplein
Aanlegen van 5% a 10% nat vriendelijke oevers
2
in Lisvijver (na 2015)
Aanlegen van 5% a 10% nat vriendelijke oevers
4
in Noordsingel (na 2015)
7 Heliport vervroegd baggeren (2014 i.p.v. 2018)
Aanlegen van 5% a 10% nat vriendelijke oevers
8
in Spoor- en Provenierssingel
Aanlegen van 5% a 10% nat vriendelijke oevers
9
in Statensingel

Aanpassingen aan het Krooshek gemaal
Noordsingel

Organisatie & communicatie
Organisatie & communicatie

Haalbaarheidsstudie

54

generiek Publiekscampagne
generiek

Projectorganisatie uitvoering deelgemeentelijk
waterplan R'dam Noord

€ 60.000

2010

range van
€ 420.000 tot
€ 805.000 *

Stankoverlast en kroos in
vijver Lisplein

onbekend

onbekend

"

gedekt

2010-2015

2010
2010

"

€ 15.000

2011

Slechte waterkwaliteit singels

€ 15.000

> 2015

Slechte waterkwaliteit
Helipoort

bestaand
budget

2014/2015

Slechte waterkwaliteit singels

€ 15.000

2010

Slechte waterkwaliteit singels

€ 15.000

2012

€ 30.000

2010/2011

€ 25.000

2010

€ 5.000

2010

inbegrepen
bij maatregel
nr.6

2010

€ 25.000

2010

"

Beheer & onderhoud
Organisatie & communicatie

Planning

RO-ontwikkeling Noordplein,
€ 640.000 **
kans voor waterplein
2011/2012
Dak vervangen, kans
€ 100.000
Huidige gemaalcapaciteit
€ 50.000
Noordsingel te klein
Afvoerroutes uit groot
stedelijk gebied afhankelijk
€ 2.000.000 2010-2011
van een gemaal en deels
getrapt, niet robuust

Beheer en onderhoud niet
Gezamenlijk B&O plan opstellen open water,
generiek
goed afgestemd tussen
oevers, kunstwerken en relatie met overstorten
betrokken partijen
Fonteinen Bergsingel /
Proef met bak fonteinen Bergsingel/ Noordsingel
3
Noordsingel functioneren
en verwijderen drijfvuil loopt, evalueren
onvoldoende
Gemaal Noordsingel
5 Drijfvuil dagelijks verwijderen (Roteb) beheer
functioneert niet goed, pomp
5

Kosten

Zwerfvuil in singels, veel
brood
Uitvoering waterplan

generiek Communicatieplan waterplan

Uitvoering waterplan

Haalbaarheidsstudie (koppeling riooldistricten,
generiek technische en ruimtelijke oplossingen voor
waterkwantiteit en waterkwaliteit)

Mogelijkheden wateropgaven
(kwantiteit en kwaliteit) niet
concreet

n.v.t.

2010

€ 25.000

2010

€ 100.000

2010
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Figuur 6.4: Maatregelenkaart behorend bij basispakket maatregelen uitvoeringsprogramma.

6.5

Knelpunten die in andere plannen worden opgepakt
In hoofdstuk 4 zijn een aantal knelpunten gesignaleerd (o.a. met betrekking tot grondwater
en riolering) die worden opgepakt en gefinancierd binnen andere plannen binnen de
gemeente. Dit zijn:
- Vrees voor water in kelders Provenierssingel in verband met werkzaamheden. In het
kader van het singelplan zal onderzoek worden gedaan;
- Discrepantie tussen praktijk en theorie functioneren overstorten. Er is voor een ander
deel van Rotterdam een meetprogramma opgesteld. Vanuit dit meetplan wordt
mogelijk een vervolg opgestart;
- Hoogteligging rioolstelsel en riooldrempels is onzeker. Bij herberekening voor het BRP
worden gegevens gecontroleerd;
- Paalrot door lage grondwaterstand. Mogelijke relatie met riolering wordt in GRP 20102015 opgepakt;
- Verstopte rioolkolken. Wordt in wegonderhoudprogramma opgepakt;
- Ten aanzien van kennis grondwater. In het kader van het GRP wordt naar het meetnet
peilbuizen gekeken;

definitief
11 november 2009

55

Deelgemeentelijk waterplan Rotterdam Noord

- Water op straat bij atletiekvereniging. Mogelijkheden voor oplossingen worden
momenteel onderzocht door afdeling Watermanagement van Gemeentewerken
Rotterdam.
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Begrippenlijst en afkortingen
Afkoppelen Er voor zorgen dat schoon regenwater dat van verharde oppervlakken (daken,
bestrating) afstroomt niet meer via de riolering wordt afgevoerd naar een
afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI), maar wordt afgevoerd naar oppervlaktewater,
infiltreert in de bodem of wordt gebruikt voor huishoudelijke toepassing.
Afvalwater Vervuild water uit huishoudens of industrie.
Afvalwaterakkoord Bestuurlijk akkoord met betrekking tot de afvalwaterketen met als doel
de samenwerking tussen gemeenten en waterschappen te bevorderen.
Afvalwatersysteem Het systeem voor de inzameling, het transport en de zuivering van
afvalwater.
Afvalwaterzuiveringinstallatie (AWZI) Installatie die afvalwater zuivert.
Afvoer Hoeveelheid water die per tijdseenheid uit de boezem, een polder of een peilvak
stroomt.
Afvoercapaciteit De grootste hoeveelheid water die een gemaal of watergang per
tijdseenheid kan verwerken.
Afvoeren Het verwijderen van overtollig water uit het oppervlaktewatersysteem (peilvak,
polder) door middel van een kunstwerk of onder vrij verval.
Afwatering Het afvoeren van het oppervlaktewater, via sloten, kanalen en boezems naar
de rivieren, meren en de zee.
Afwentelen Het doorschuiven van waterkwantiteits- en/of waterkwaliteitsproblemen in
ruimte (naar elders), tijd (naar later), kosten dan wel bestuurlijke verantwoordelijkheid.
Baggeren Het verwijderen van slib uit sloten waardoor de watergang weer op diepte wordt
gebracht, zodat een goede doorstroming mogelijk blijft.
Basisinspanning riolering Een inspanning die door gemeenten moet worden geleverd om
de emissie uit rioolstelsels op het oppervlaktewater terug te brengen tot een theoretisch
vastgesteld maximaal niveau van 50 kg CZV per hectare aangesloten verhard oppervlak.
Basis Rioleringsplan (BRP) Een functioneel ontwerp van de riolering inclusief de daarbij
behorende hydraulische dimensionering.
Bemalen Het door middel van een gemaal afvoeren van overtollig water.
Bemalingsgebied Een gebied waaruit het overtollige water door middel van een gemaal
wordt afgevoerd.
Bemalingsnorm Norm voor de bemalingcapaciteit van een gebied, afhankelijk van
oppervlakte van het gebied en de hoeveelheid verharding in dat gebied.
Beregenen Besproeien van gewassen met grond- of slootwater.
Bergen van water Het tijdelijk opslaan van neerslag in oppervlaktewater om wateroverlast
te voorkomen of om het water in tijden van watertekorten te kunnen benutten.
Berging Plaats waar water tijdelijk geborgen kan worden.
Bergingsnorm Door het Hoogheemraadschap vastgestelde norm voor de minimaal vereiste
bergingscapaciteit per oppervlakte, uitgedrukt in m3/ha.
Bergingscapaciteit Het volume water dat geborgen kan worden tussen het streefpeil of
schouwpeil en het aanvaardbaar hoogste peil in een watergang of berging.
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Beschermingszone Een strook grond aan weerszijden van de waterkering die bijdraagt aan
de stabiliteit van de waterkering.
Beschoeiing Een constructie om de stabiliteit van een oever of waterkant tegen afkalven,
golfslag en andere invloeden te waarborgen.
Bestemmingsplan Een plan dat de gebruiks- en bebouwingsmogelijkheden van de gronden
en de gebouwen in een gebied regelt. Het bestaat uit een plankaart, voorschriften en een
toelichting.
Binnendijks gebied Het gebied dat een wettelijk beschermingsniveau kent tegen
overstromingen. Het betreft het gebied landwaarts van de kernzone.
BOB Binnen onderkant buis.
Boezem Het stelsel van met elkaar in open verbinding staande vaarten en kanalen waarop
inliggende polders hun overtollige water lozen en waaruit deze polders hun benodigde
water kunnen betrekken. Het water uit de boezem wordt afgevoerd naar de Noordzee of
naar de Nieuwe Waterweg.
Buitendijks gebied Het gebied waarvoor geen wettelijke veiligheidsnormen zijn
gedefinieerd. Dit betreft het gebied op en zeewaarts van de kernzone.
Centraal Automatische Sturing (CAS) Middels centrale sturing wordt ervoor gezorgd dat
het systeem in alle gevallen zo goed mogelijk functioneert en de systeemcapaciteit dus
optimaal wordt benut. Centrale sturing zorgt tevens voor een efficiënter beheer en de
verzameling van meetgegevens.
Circulatiegemaal Een gemaal dat water in een bepaald gebied rondpompt en in beweging
houdt, ter verbetering van vooral de waterkwaliteit.
Doorspoelen Het circuleren of verversen van water om de waterkwaliteit te verbeteren. Bij
circuleren wordt het aanwezige water in beweging gehouden; Bij verversen vindt interactie
plaats met water van buiten het gebied.
Drainage De afvoer van water door de grond.
Droogweerafvoer (dwa) Systeem waardoor huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater en
lek- en drainagewater wordt afgevoerd naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie.
dS+V Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting. De dS+V levert een belangrijke bijdrage aan
het bouw-, woon- en verkeersbeleid van de stad, zowel bij kleinschalige projecten als bij
grote ontwikkelingen. De dienst adviseert, ontwerpt en voert uit. Alleen, of samen met
andere gemeentelijke en externe partijen.
Duiker Een verbindingsbuis om water onder een straat of een stuk grond door te laten
stromen.
Duurzaam Kwalificatie van activiteiten en ontwikkelingen, die enerzijds voorzien in de
behoefte van de huidige generatie, maar anderzijds niet leiden tot beperkingen voor
toekomstige generaties.
Duurzaam bouwen Het op zodanige wijze bouwen dat hier aan de huidige vraag voldaan
wordt zonder dat de mogelijkheden van andere volkeren elders en toekomstige generaties
beperkt worden.
Dynamische berging Een reguliere, gestuurde berging, die door tussenkomst van een
kunstwerk en/of de beheerder wordt ingezet.
Dynamisch peilbeheer Operationeel peilbeheer, waarbij door menselijk ingrijpen
geanticipeerd wordt op de verwachte weersomstandigheden.
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Ecologische inrichting Inrichting van water (kanalen, berging) waarbij aandacht wordt
besteed aan de relatie tussen levende organismen en de niet-levende elementen in hun
omgeving.
Ecologische hoofdstructuur (EHS) Hoofdroute die het mogelijk maakt dat soorten zich van
het ene leefgebied naar het andere verplaatsen, waardoor uitwisseling van planten en
diersoorten blijft bestaan.
Ecologische verbindingszone Een lijnvormige natuurlijke verbinding op land tussen
natuurgebieden, veelal gelegen langs wegen, spoorwegen, dijken of watergangen met als
doel de verspreiding van planten en de migratie van dieren mogelijk te maken.
Eutrofiëring De verrijking van watersystemen door nutriënten als stikstof en fosfor.
Flexibel peilbeheer Peilbeheer waarbij het oppervlaktewaterpeil gedurende het gehele jaar
kan fluctueren tussen een in het peilbesluit vastgestelde onder- en bovengrens. De
fluctuatie wordt uitsluitend bepaald door natuurlijke omstandigheden, behalve bij
overschrijding van de onder- en bovengrens.
Gebiedseigen watersysteem Watersysteem dat zoveel mogelijk in zijn eigen waterbehoefte
voorziet (voeding met regenwater, kwel, afstroming).
Gemaal Een pompinrichting die de waterhoogte kunstmatig op het gewenste waterpeil
houdt.
Gemaalcapaciteit De capaciteit waarmee een gemaal water kan aan- of afvoeren.
Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP) Een door een gemeente op te stellen plan voor de
aanleg en/of wijziging van een rioolstelsel, waarin op gedetailleerde wijze wordt
aangegeven hoe de inzameling en de afvoer van afvalwater en neerslag binnen een
bepaald gebied dient te geschieden.
Gemeentewerken Rotterdam Gemeentewerken Rotterdam is opgedeeld in drie sectoren:
het Ingenieursbureau, Buitenruimte en Bijzondere Diensten. Elke sector heeft eigen
specialismen. Ontwerp en realisatie van infrastructuur en milieu zijn ondergebracht in het
Ingenieursbureau. Het beheer en onderhoud van wegen, groen, speelwerktuigen,
watergangen en riolen, is samen met de vastgoedregistratie gebundeld in de sector
Buitenruimte. Overige activiteiten, zoals juridische zaken, oudheidkundig onderzoek, het
Rotterdamse milieubeleid en het beheer van gemeentelijke begraafplaatsen en het
crematorium zijn ondergebracht bij Bijzondere Diensten. In elke deelgemeente en in het
stadscentrum is een werf van Gemeentewerken actief. Deze is in het desbetreffende gebied
het aanspreekpunt voor de deelgemeente en andere plaatselijke opdrachtgevers en relaties.
Gemengd rioolstelsel Rioolstelsel waarbij afvalwater en hemelwater met hetzelfde
leidingstelsel worden ingezameld en afgevoerd naar de afvalwaterzuiveringsinstallatie.
Gescheiden rioolstelsel (GS) Rioolstelsel waarbij afvalwater en hemelwater met
afzonderlijke leidingstelsels worden ingezameld. Het afvalwater wordt afgevoerd naar een
afvalwaterzuiveringsinstallatie om daar te worden gezuiverd. Het regenwater gaat
rechtstreeks naar het oppervlaktewater.
Grondwater Water dat zich in de ondergrond bevindt.
Grondwaterstand Stand van het grondwater ten opzichte van een referentiehoogte,
bijvoorbeeld het N.A.P. of het maaiveld.
Handhaving Het toezicht houden op de naleving van wetten en regels uit de Algemene
Keur van Delfland of die via een vergunning geregeld zijn.
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Helofytenfilter Een natuurlijk of aangelegd moerassysteem, waarbij de inrichting en het
beheer zijn afgestemd op het verbeteren van de kwaliteit van afvalwater of
oppervlaktewater.
Hoogheemraadschap Een overheidsorgaan dat zich uitsluitend bezighoudt met
waterstaatkundige taken zoals waterkeringen, waterbeheersing en waterkwaliteit. Een
Hoogheemraadschap is gelijk aan een waterschap. De naamgeving is historisch bepaald.
Huishoudwater Centraal geleverd water met een mindere kwaliteit dan drinkwater.
Infiltratie Het wegzakken van regenwater in de bodem.
Ingelanden Inwoners van Delfland.
Inklinken Zie bodemdaling.
Inlaat Kunstwerk om water onder vrij verval het gebied in te laten stromen.
Integraal waterbeheer Waterbeheer waarbij naast de afvoer van water ook gelet wordt op
de naaste omgeving én de belangen van stad en platteland.
Inundatie Overstromen van een gebied ofwel via een waterkering binnendringen van water
in een dijkringgebied in een zodanige hoeveelheid dat het gebied de functie(s) waarvoor
het is ingericht niet meer kan vervullen.
Inzijging Zie infiltratie.
Kade Een grondlichaam dat permanent belast wordt door een water met een relatief vast
peil.
Kaderrichtlijn Water (KRW) Een Europese richtlijn gericht op de verbetering van de
kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater.
Kwel Opwaarts gerichte stroming van grondwater.
Maaiveld Bovenkant van natuurlijk of aangelegd terrein.
Maaivelddaling Zie bodemdaling.
Macrofauna De met het blote oog zichtbare ongewervelde waterdieren.
Maximaal toelaatbaar risico (MTR) Het maximaal toelaatbare risico dat vervuilende
concentraties voorkomen.
Milieuvriendelijk onderhoud Onderhoud waarbij geen milieubelastende stoffen worden
gebruikt.
Nabezinken Het door micro-organismen vormen van steeds groter wordende slibvlokken in
een nabezinktank, waarna de vlokken naar de bodem van de tank zakken (een van de
stappen in het zuiveringsproces op een AWZI).
NAP (Normaal Amsterdams Peil) De maat ten opzichte waarvan de hoogte van water in
Nederland wordt aangegeven. Het NAP is het niveau van het waterpeil van de gemiddelde
hoogwaterstand van het IJ in Amsterdam rond 1680; nu komt het overeen met de
gemiddelde zeespiegelstand.
Natuurvriendelijk peilbeheer Een peilbeheer, waarbij het waterpeil het natuurlijke
seizoensverloop volgt, en het waterpeil daardoor in de zomer lager is dan in de winter. De
vraag naar inlaatwater in droge tijden wordt beperkt, het tempo van bodemdaling wordt
verminderd en de gebiedseigen waterkwaliteit wordt meer beschermd.
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Natuurvriendelijke oever (nvo) Een oeverconstructie, waarbij naast de waterkerende
functie nadrukkelijk rekening wordt gehouden met natuur en landschap, zowel bij aanleg
en inrichting als bij beheer en onderhoud.
OBR Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam.
Oeverbescherming Een constructie langs de oever, die voorkomt dat de oever afbrokkelt of
instort.
Onderbemaling Een plaatselijke verlaging van het polderpeil door middel van bemaling.
Ontwerpafvoernorm De afvoer (via bijvoorbeeld een waterloop of kunstwerk) die bepalend
is gesteld voor het ontwerp van (een deel) van het watersysteem.
Ontwerppeil Het waterpeil in een ontwerp peilbesluit.
Oppervlaktewater Het water dat stroomt over of verblijft op het aardoppervlak in de vorm
van rivieren, beken, plassen, meren, zeeën of oceanen.
Peil De waterstand in een watergang, meestal weergegeven ten opzichte van NAP.
Peilbeheer Het regelen van het waterpeil van het oppervlaktewater door middel van
kunstwerken waarmee water wordt ingelaten of afgevoerd.
Peilbesluit Besluit van het bestuur van het waterschap, waarin voor een begrensd gebied
het waterpeil wordt vastgesteld.
Peilgebied Waterstaatkundige eenheid waarbinnen een zelfde waterpeil wordt
gehandhaafd.
Piekberging Een lokale berging van neerslagwater voor momenten waarop de
neerslagintensiteit dusdanig groot is dat de bestaande berging niet voldoet.
Polder Een gebied dat lager ligt dan het omringende water en waar door middel van een
gemaal de waterstand op peil wordt gehouden.
Poldergemaal Een gemaal dat het water vanuit de polder naar de boezem of naar
buitenwater of anderszins afvoert.
Primaire waterkering De eerste waterkering die om het gebied heen ligt, zoals de duinen
en de Delflandsedijk.
Regenwaterafvoerstelsel (rwa) Een riool bestemd voor de afvoer van relatief schoon
regenwater.
Rioolgemaal Eén of meerdere pompen die ervoor zorgen dat afvalwater via persleidingen
naar een afvalwaterzuiveringsinstallatie wordt gepompt. Een rioolgemaal kan ook gezuiverd
afvalwater vanuit een afvalwaterzuiveringsinstallatie naar de Noordzee of de Nieuwe
Waterweg pompen.
Riooloverstort Een uitlaat voor afvalwater vermengd met regenwater uit rioolbuizen naar
het oppervlaktewater die in werking treedt op momenten dat de rioolbuizen door
bijvoorbeeld hevige regenval vol staan.
Rioolstelsel Het geheel van technische voorzieningen voor het inzamelen en transporteren
van afvalwater.
Roteb Reinigings- en productiebedrijf in Rijnmondgebied.
Streekplan Provinciaal ruimtelijk plan waarin een beschrijving in hoofdlijnen staat van de
meest gewenste ontwikkeling van het gebied, bestaande uit een toelichting en plankaart(en).
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Structuurplan Gemeentelijk of regionaal ruimtelijk plan waarin een beschrijving in
hoofdlijnen staat van de meest gewenste ontwikkeling van het gebied.
Stuw Een waterbouwkundig kunstwerk dat als doel heeft water in een loop, beek of rivier
op te stuwen.
Toelaatbare peilstijging De peilstijging (boven op schouwpeil) die afhankelijk van het type
grondgebruik acceptabel is in de polder- en boezemwateren.
Uitspoeling Het weglopen via het grondwater in het oppervlaktewater van bepaalde
stoffen, zoals fosfaat en stikstof.
Vasthouden Het in tijden van veel neerslag (tijdelijk) opvangen van hemelwater in / op de
bodem ‘daar waar het valt’, waarbij in droge perioden het vastgehouden water verdroging
(van natuurgebieden) kan tegengaan.
Verbeterd gescheiden (riool)stelsel (VGS) Een gescheiden rioolstelsel waarbij het
afstromende en meest verontreinigde hemelwater door koppeling van het hemelwater en
afvalwater naar het afvalwaterstelsel wordt afgevoerd. Pas na vulling van beide stelsels
stort het in het hemelwaterstelsel aanwezige relatief schone hemelwater over op
oppervlaktewater.
Verhard oppervlak Daken, bestrating, kassen et cetera, waarvan het regenwater wordt
afgevoerd naar de riolering en/of het oppervlaktewater.
Verversen Het omwille van de kwaliteit van het oppervlaktewater in een bepaald gebied
tegelijkertijd afvoeren van water uit dit gebied en aanvoeren van vervangend water van
buiten dit gebied.
Vismigratie De natuurlijke migratie van vissen tussen leefgebieden die functioneel is voor
de overleving van de soort.
Vispassage Constructie (bijvoorbeeld een vistrap) waardoor vissen een barrière kunnen
passeren.
Viswaterfunctie Aan oppervlaktewater toegekende functie, waarbij het water een zodanige
kwaliteit moet hebben dat een goede visstand mogelijk is.
Vuiluitworp De vracht aan verontreinigingen die vanuit de riolering op het
oppervlaktewater wordt geloosd.
Waterbeheer Het geheel van activiteiten die de waterbeheerder onderneemt om
overstroming door een breuk in een waterkering en wateroverlast vanuit het
oppervlaktewater tegen te gaan en om te zorgen voor een goede waterkwaliteit.
Waterberging Plaats waar water tijdelijk geborgen kan worden.
Waterbodem Veelal slibrijke bodem in watergangen.
Waterhuishouding Het kwaliteit- en kwantiteitbeheer van het oppervlaktewater.
Waterkering Dam, dijk, duin, havenhoofd of sluiswerk dat dient als scheiding tussen twee
gebieden met een verschillend waterniveau.
Waterketen De keten van waterproductie, waterverbruik, inzameling en transport van
afvalwater en afvalwaterzuivering.
Waterkwaliteitsspoor Eén van de twee sporen die behoren tot het waterkwaliteitsbeleid
dat waterschappen in West- Nederland gebruiken voor het beoordelen van het
gemeentelijke rioleringsbeleid en de vergunningverlening wat betreft overstortlozingen.
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Watermonitoring Het proces waarbij water voortdurend gecontroleerd wordt, voor zowel
waterkwaliteit als -kwantiteit, door middel van monsternames en analyses.
Wateropgave De ruimtelijke en technische maatregelen die nodig zijn om de
watersystemen op orde te brengen (of te voldoen aan de afgesproken werknormen voor
wateroverlast).
Waterparagraaf De tekst in een bestemmingsplan of in een ruimtelijke onderbouwing
waarin de resultaten van het watertoetsproces worden vastgelegd.
Waterplan Een gebiedsgericht (integraal) plan waarin een gemeente samen met Delfland
doelstellingen formuleert voor het water in de gemeente, bestaande uit een visie, een
waterfunctieplan, een waterstructuurplan en een uitvoeringsplan.
Waterschap Een overheidsorgaan dat zich uitsluitend bezig houdt met waterstaatkundige
taken zoals waterkeringen, waterbeheersing en waterkwaliteit.
Waterstructuurvisie Een ruimtelijke vertaling van de wateropgave horend bij een
waterplan, die de basis vormt voor een planologische verankering (bijvoorbeeld
bestemmingsplan).
Watersysteem Het geheel van water, waterbodem, oever, kunstwerken (zoals gemalen) en
de in het water levende organismen.
Watersysteemanalyse Een technisch onderzoek naar het functioneren van het
watersysteem en het kwantificeren van knelpunten, waarbij naast waterkwantiteit en
waterkwaliteit, ook ruimtelijke ordening, keringen, ecologie en beleving aan bod komen.
Watertekort Een tekort aan oppervlaktewater van een voldoende kwaliteit.
Watertoets Het proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en beoordelen van
waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten door waterschap en
initiatiefnemer. Om te komen tot een betrouwbaar, duurzaam en bestuurbaar
watersysteem.
Wvo (Wet verontreiniging oppervlaktewateren) De wet ter bescherming van het
oppervlaktewater tegen chemische verontreinigingen.
Wvo-vergunning Vergunning waarin precies staat beschreven welke afvalstoffen,
verontreinigde of schadelijke stoffen op het oppervlaktewater mogen worden geloosd.
Deze plicht is afhankelijk van onder meer de hoeveelheid afvalwater en de vervuilingsgraad
hiervan.
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Peilenkaart
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II

Peil-, bemalingsgebieden en riooldistricten
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Uitvoeringsprogramma waterplan deelgemeente Rotterdam Noord 2010-2015
Thema

Nr. op
kaart

10
Droge voeten
generiek

Maatregel

Knelpunt/ kans

Waterhuishoudkundige situatie camping
aanpassen in overleg tussen HHSK en
deelgemeente

Slechte doorstroming door
stuwen in watergang langs
camping en
volkstuinencomplex

Waterberging bij ontwikkeling pleinen/ wegen
3
(circa 700 m )

RO-ontwikkeling, kans voor
waterberging

Droge voeten
Droge voeten
Droge voeten
Droge voeten

13
1
6

11

3

Waterplein Noordplein (800 m )
Groendak parkeergarage Zoomstraat
Vergroten gemaalcapaciteit Noordsingel (1,5 > 5
m3)
Nieuw gemaal bij de Schie, aanpassen
afvoer/aanvoerroutes

Droge voeten
2
Helder water
Helder water

2

Helder water

2

Helder water

4

Helder water
Helder water
Helder water

Beheer & onderhoud

Beheer & onderhoud
Beheer & onderhoud

7

Afkoppelen straten op vijver Lisplein voor aanvoer
schoon regenwater (actie WM meenemen in
herstratingsprojecten)
Frequent bladval verwijderen rondom vijver
Lisplein
Aanlegen van 5% a 10% nat vriendelijke oevers in
Lisvijver (na 2015)
Aanlegen van 5% a 10% nat vriendelijke oevers in
Noordsingel (na 2015)
Heliport vervroegd baggeren (2014 i.p.v. 2018)

Stankoverlast en kroos in
vijver Lisplein

Organisatie & communicatie
Organisatie & communicatie

generiek

Projectorganisatie uitvoering deelgemeentelijk
waterplan R'dam Noord

DG, WM

2010 2011 2012 2013 2014 2015

2010

range van
€ 420.000 tot DG
€ 805.000 *
DG
DG

DG, WM, HHSK**
DG

HHSK

HHSK

2010

HHSK

HHSK

2010-2011

onbekend
WM

2011/2012
2010

kosten gedekt in
GRP

onbekend

kosten gedekt in
andere plannen

2010-2015

gedekt DG

"

€ 15.000 DG

1

/2 HHSK, 1/2 DG

2011

Slechte waterkwaliteit singels

€ 15.000 DG

1

/2 HHSK, 1/2 DG

> 2015

Slechte waterkwaliteit
Helipoort

bestaand
DG
budget
Meenemen in
€ 15.000
singelplan

"

Beheer & onderhoud
generiek Publiekscampagne

€ 60.000 DG (werf)

Betalende partijen Planning

"

Aanlegen van 5% a 10% nat vriendelijke oevers in
Slechte waterkwaliteit singels
Spoor- en Provenierssingel
Aanlegen van 5% a 10% nat vriendelijke oevers in
9
Slechte waterkwaliteit singels
Statensingel
Beheer en onderhoud niet
Gezamenlijk B&O plan opstellen open water,
generiek
goed afgestemd tussen
oevers, kunstwerken en relatie met overstorten
betrokken partijen
Fonteinen Bergsingel /
Proef met bak fonteinen Bergsingel/ Noordsingel
3
Noordsingel functioneren
en verwijderen drijfvuil loopt, evalueren
onvoldoende
Gemaal Noordsingel
5
Drijfvuil dagelijks verwijderen (Roteb) beheer
functioneert niet goed, pomp
Aanpassingen aan het Krooshek gemaal
Noordsingel

Trekker

RO-ontwikkeling Noordplein,
€ 640.000 **
kans voor waterplein
Dak vervangen, kans
€ 100.000
Huidige gemaalcapaciteit
€ 50.000
Noordsingel te klein
Afvoerroutes uit groot stedelijk
gebied afhankelijk van een
€ 2.000.000
gemaal en deels getrapt, niet
robuust

8

5

Kosten

Zwerfvuil in singels, veel
brood

€ 15.000 DG

DG
1

/2 HHSK, 1/2 DG

2010

1

/2 HHSK, 1/2 DG

2012

1

€ 30.000 DG

/3 DG, 1/3 HHSK,

1

/3 WM

€ 25.000 DG

DG

2010

€ 5.000 DG

DG

2010

HHSK

2010

inbegrepen
bij maatregel HHSK
nr.6
€ 25.000 DG

1

/3 DG, 1/3 HHSK,

1

/3 WM
/3 DG, 1/3 HHSK,

1

Uitvoering waterplan

2014/2015

n.v.t. DG

1
1

2010
2010

generiek Communicatieplan waterplan

Uitvoering waterplan

Haalbaarheidsstudie

Haalbaarheidsstudie (koppeling riooldistricten,
generiek technische en ruimtelijke oplossingen voor
waterkwantiteit en waterkwaliteit)

Mogelijkheden wateropgaven
(kwantiteit en kwaliteit) niet
concreet

DG
HHSK
WM

Deelgemeente
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Watermanagement

*

De kosten zijn ingeschat op basis van de kengetallen € 600 - € 1150 per m3 (bron: Kostenverdeling uitvoering waterplan Rotterdam, DHV, 2008).
De kosten zijn afhankelijk van het soort waterberging dat wordt aangelegd en of de waterberging in een paar grote of juist diverse kleine ontwikkelingen wordt gerealiseerd.
Voor nadere toelichting zie blz.52 van het deelgemeentelijk Waterplan Rotterdam Noord.
De kosten zijn ingeschat op basis van het kengetal € 800 per m3 (bron: Kostenverdeling uitvoering waterplan Rotterdam, DHV, 2008).
Voor nadere toelichting zie blz.52 van het deelgemeentelijk Waterplan Rotterdam Noord.
De kosten voor het waterplein worden niet evenredig verdeeld maar per thema (inrichting, riool en water).

Organisatie & communicatie

**

€ 25.000 DG

/3 WM
/3 DG, 1/3 HHSK,

2010/2011

€ 100.000 WM

1

/3 WM

1

/3 DG, 1/3 HHSK,

1

/3 WM

2010

2010
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Planning DG

Uitvoeringsprogramma waterplan deelgemeente Rotterdam Noord 2010-2015
Thema

Nr op
kaart

10
Droge voeten
generiek

Maatregel
Waterhuishoudkundige situatie camping
aanpassen in overleg tussen HHSK en
deelgemeente
Waterberging bij ontwikkeling pleinen/ wegen
(circa 700 m 3)

Droge voeten
Droge voeten
Droge voeten
Scheiden&robuust

13
1
6

11

Waterplein Noordplein (800 m 3)
Groendak parkeergarage Zoomstraat
Vergroten gemaalcapaciteit Noordsingel (1,5 > 5
m 3)
Nieuw gemaal bij de Schie, aanpassen
afvoer/aanvoerroutes

Kosten

Betalende partijen Planning

€ 60.000 DG, WM

2010

2010

2011

Planning HHSK

2012 2013 2014 2015 2010

2011

Planning WM

2012 2013 2014 2015 2010

€ 30.000

2011 2012 2013 2014 2015

€ 30.000

range van
€ 420.000 tot
€ 805.000 *
€ 640.000 **

DG, WM, HHSK **
€ 100.000 DG

2011/2012
2010 € 100.000

€ 50.000 HHSK

2010

€ 2.000.000 HHSK

2010-2011

€ 50.000

€ 1.000.000 € 1.000.000

Scheiden&robuust
2
Helder water
Helder water

2

Helder water

2

Helder water

4

Helder water

7

Helder water

8

Helder water

9

Heliport vervroegd baggeren (2014 i.p.v. 2018)
Aanlegen van 5% a 10% nat vriendelijke oevers
in Spoor- en Provenierssingel
Aanlegen van 5% a 10% nat vriendelijke oevers
in Statensingel

onbekend

kosten gedekt in
GRP

onbekend

gedekt

kosten gedekt in
andere plannen

2010-2015

€ 15.000 1/ HHSK, 1/ DG
2
2

2011

€ 15.000 1/ HHSK, 1/ DG
2
2

> 2015

bestaand
DG
budget
€ 15.000 1/ HHSK, 1/ DG
2
2

2010

€ 15.000 1/ HHSK, 1/ DG
2
2

2012

1

Proef met bak fonteinen Bergsingel/ Noordsingel
en verwijderen drijfvuil loopt, evalueren

€ 25.000 DG

2010

5

Drijfvuil dagelijks verwijderen (Roteb) beheer

€ 5.000 DG

2010

5

Aanpassingen aan het Krooshek gemaal
Noordsingel

Beheer & onderhoud

Organisatie & communicatie

generiek Publiekscampagne
generiek

Projectorganisatie uitvoering deelgemeentelijk
waterplan R'dam Noord

€ 25.000 1
n.v.t.

generiek Communicatieplan waterplan

/3 DG, 1/3 HHSK,
/3 WM
/3 DG, /3 HHSK,

1

/3 WM

€ 25.000 1

€ 7.500

€ 7.500
€ 7.500

2010/2011 € 5.000

€ 5.000

2010

€ 25.000

2010

1

/3 DG, /3 HHSK,
/3 WM

2010

€ 8.333

€ 8.333

€ 8.333

2010

€ 33.333

€ 33.333

€ 33.333

Deelgemeente
Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard
Watermanagement

*

De kosten zijn ingeschat op basis van de kengetallen € 600 - € 1150 per m 3 (bron: Kostenverdeling uitvoering waterplan Rotterdam, DHV, 2008).
De kosten zijn afhankelijk van het soort waterberging dat wordt aangelegd en of de waterberging in een paar grote of juist diverse kleine ontwikkelingen wordt gerealiseerd.
Voor nadere toelichting zie blz.52 van het deelgemeentelijk Waterplan Rotterdam Noord.
De kosten zijn ingeschat op basis van het kengetal € 800 per m 3 (bron: Kostenverdeling uitvoering waterplan Rotterdam, DHV, 2008).
Voor nadere toelichting zie blz.52 van het deelgemeentelijk Waterplan Rotterdam Noord.
De totale kosten (per jaar) per organisatie zijn exclusief de kosten voor de maatregelen "Waterberging bij ontwikkeling pleinen/ wegen" en "Waterplein Noordplein".

***

€ 5.000 € 5.000

1

DG
HHSK
WM

**

€ 5.000

€ 5.000

Haalbaarheidsstudie

1

€ 5.000

€ 25.000

Haalbaarheidsstudie (koppeling riooldistricten,
generiek technische en ruimtelijke oplossingen voor
waterkwantiteit en waterkwaliteit)

1

€ 7.500

2010

1

1

Organisatie & communicatie

/3 WM

inbegrepen
bij maatregel HHSK
nr.6
1

Organisatie & communicatie

/3 DG, /3 HHSK,

3
Beheer & onderhoud

€ 7.500

1

€ 30.000 1

Beheer & onderhoud

€ 7.500

2014/2015

Gezamenlijk B&O plan opstellen open water,
oevers, kunstwerken en relatie met overstorten

generiek

Beheer & onderhoud

Afkoppelen straten op vijver Lisplein voor aanvoer
schoon regenwater (actie WM meenemen in
herstratingsprojecten)
Frequent bladval verwijderen rondom vijver
Lisplein
Aanlegen van 5% a 10% nat vriendelijke oevers
in Lisvijver (na 2015)
Aanlegen van 5% a 10% nat vriendelijke oevers
in Noordsingel (na 2015)

/3 DG, 1/3 HHSK,

€ 100.000 /3 WM

Totale kosten DG = € 259.167 ***
2011
2012 2013 2014 2015
2010
239167 12500
7500
0
0
0

Totale kosten HHSK = € 2.124.167***
2011
2012 2013 2014 2015
2010
1104167
1012500
7500
0
0
0

Totale kosten WM = € 81.667***
2011 2012 2013 2014 2015
2010
76667
5000
0
0
0
0
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Topografie en foto's
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