Integraal onderhoud van de openbare ruimte in Waterbuurt.
(Achtergrondnotitie over Klimaatadaptatie en Duurzaamheid)
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1. Integraal onderhoud in Waterbuurt tot nu toe
De Waterbuurt is het gedeelte in Zeewolde-Noord dat globaal wordt omsloten door Sportlaan,
Enkhuizerweg, Jolpad en Woldlaan.

In het voorjaar van 2019 zijn een aantal technische schouwen in de wijk uitgevoerd door
medewerkers van de gemeente Zeewolde, Harderwijk (beoogd directievoerder tijdens de uitvoering)
en Waterschap Zuiderzeeland (verantwoordelijk voor onderhoud aan de riolering).
In mei van 2019 is er een enquête in de buurt uitgezet. Alle huishoudens zijn gevraagd om mee te
doen. In deze enquête is niet alleen gevraagd naar een oordeel over de technische zaken maar zijn
ook onderwerpen als veiligheid, leefbaarheid, saamhorigheid, overlast etc. aan de orde gekomen.
Het rapport is inmiddels voor iedereen in te zien op de website van de gemeente Zeewolde.
In juli van 2019 is Buro Noord geselecteerd als adviseur van dit project. Buro Noord houdt zich
vooral bezig met het vertalen van alle input naar een ontwerp en vervolgens een bestek op basis
waarvan het werk kan worden aanbesteed.
In de eerste week van september van 2019 zijn er twee buurtschouwen georganiseerd. De bewoners
van de wijk zijn uitgenodigd om de sterke en zwakke punten op locatie te benoemen. De
reactienotitie die naar aanleiding hiervan is opgesteld is eveneens te raadplegen op de website van
de gemeente Zeewolde.
Vervolgens is aan de slag gegaan met het verwerken van alle input en het vertalen daarvan in een
voorlopig ontwerp. Al snel is gebleken dat gedegen onderhoud niet voor het door de gemeenteraad
beschikbaar gestelde bedrag kan worden uitgevoerd.
Mede hierdoor is er een behoorlijke vertraging ontstaan. Naast de tijd die het gekost heeft om de
financiële perikelen op te lossen is ook de corona crisis hieraan debet geweest.
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Vertraging biedt kansen. Door de vertraging hebben we tijd gehad om meteen te kijken naar
mogelijkheden om verbeteringen op het gebied van duurzaamheid en klimaatadaptatie in de wijk
door te voeren. Om dit goed te kunnen laten slagen, is het van belang dat gemeente en bewoners
samenwerken. Alleen zo kunnen we de gezamenlijke leefomgeving duurzaam verbeteren: de
gemeente in de openbare ruimte en u als bewoner op uw eigen terrein. Als verbetering van de
openbare ruimte denkt de gemeente b.v. aan:
* meer groen in de wijk, minder ‘grijs’
* insectenvriendelijke beplanting
* creëren van koelteplekken
* installeren van openbaar toegankelijke laadpalen
* regenwateropvang en afvoer van regenwater naar de straat
Het college en de gemeenteraad hebben de voorstellen omarmd en extra geld beschikbaar gesteld
voor de uitvoering van adequaat onderhoud en extra klimaat adaptieve maatregelen.

2. Klimaatadaptatie en implementatie duurzaamheidsbeginselen
Vanuit het klimaatadaptatie proces met de gemeenteraad is duidelijk geworden dat het klimaat
verandert en dat dit zal leiden tot de afname van het comfort in de vorm van wateroverlast, droogte,
hitte en mede daardoor de afname van de biodiversiteit. Het is duidelijk geworden dat het wenselijk
is om de maatregelen die nodig zijn in verband met de (meetbare) verandering van het klimaat mee
te nemen. De focus ligt daarbij voornamelijk op wateroverlast. Maar ook hitte en biodiversiteit
hebben de aandacht. Het is nog te prematuur om droogte een plaats te geven.
Zowel ambtelijk als politiek en vanuit de samenleving is het de wens om daar waar dat kan,
vooruitlopend op nog vast te stellen beleid, duurzaamheids- en klimaatadaptatie aspecten mee te
nemen in dit plan. Het voorlopige ontwerp is aangepast en daar waar het kan voorzien van principes
die leiden tot groen voor grijs, het behoud van schaduwrijke bomen, het creëren van koelteplekken,
het installeren van openbaar toegankelijke laadpalen, het aanbrengen van constructies waardoor
hemelwater versneld kan worden afgevoerd, een stimuleringsregeling voor bewoners om
regenwater oppervlakkig af te voeren, etc. Hierna worden een aantal voorbeelden / principes nader
uitgewerkt.

2.a. Groen voor grijs / versmallen wegprofielen
Groen geeft een toegevoegde waarde aan de woonomgeving en het welzijn van bewoners:
- Struiken en bomen produceren zuurstof, filteren de lucht op verontreinigingen, geven schaduw en
blokkeren het directe zonlicht.
- Gras, struiken en bomen in het dorp bieden een verblijfsplaats, foerageerplaats en broedplaats voor
veel dieren met name vogels, kleine zoogdieren en insecten (verhoging biodiversiteit)
- Groen verzacht de vaak stenige omgeving in openbaar maar ook privaat terrein en maakt deze
mens- en diervriendelijker.
- Groen biedt ruimte voor regenwater om de grond in te trekken. Daardoor wordt het riool minder
belast, is er minder kans op wateroverlast op de straat en krijgt regenwater de kans de grond in te
trekken waar het wordt opgeslagen en beschikbaar is in periodes van droogte.
- Bomen zijn beeld- en sfeer bepalend in bebouwd gebied en kunnen in de openbare ruimte een
duidelijk structuur geven, ruimtes vormen en het karakter van een ruimte/omgeving versterken.
- Bomen kunnen de weg optisch versmallen. Dat heeft als effect dat men over het algemeen minder
snel gaat rijden.
Deze positieve eigenschappen worden, mede rondom de toenemende zorgen over de
klimaatverandering, als steeds belangrijker ervaren. Daar waar het kan worden wegprofielen
versmald en verhardingen die niet relevant zijn opgeruimd. De ruimte die beschikbaar komt wordt
ingeruild voor groen.
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2.b. Behoud van schaduwrijke bomen aan de Hoornseweg en de Lemsterweg
In de voorbereidings- en ontwerpfase is in het interactieve traject het al dan niet verwijderen en
vervangen van de bomen een belangrijk onderwerp van gesprek. In het bomenbeleidsplan zijn de
spelregels met betrekking tot het verwijderen en vervangen van bomen vastgelegd. Daarnaast is het
Integraal onderhoud een logisch vervangingsmoment en soms aanleiding om vervanging naar voren
te halen. De mening van bewoners over de aanwezige bomen is verschillend; van uitgesproken
voorstanders tot uitgesproken tegenstanders.
De vervangingscriteria zoals vastgelegd in het bomenbeleidsplan zijn grofweg:
a. Slechte groeiontwikkeling en/of ziekte
b. Veiligheid (gevaar voor omvallen en/of afbreken)
c. Onherstelbare schade aan verharding waardoor onveilige situaties ontstaan.
Daarnaast geeft het bomenbeleidsplan nog aan dat bomen die te hoog zijn gerooid mogen worden
In de Waterbuurt zijn twee belangrijke in het oog springende straten met een breed straatprofiel en
met aan weerskanten hoge bomen. De Hoornseweg met hoge enigszins slanke Elzen en de
Lemsterweg met een iets bredere uitheemse eikensoort (de Moeras eik; deze is niet gevoelig voor de
processierups) Volgens het bomenbeleidsplan zijn de bomen zo hoog ( > 18 meter) dat ze gerooid
mogen worden. De bomen zijn sterk en gezond en gaan nog vele tientallen jaren mee. Ze zijn
bovendien op een leeftijd dat ze niet heel veel groter worden.
De discussie over klimaatadaptatie is actueel op dit moment. Naast beeldbepalende eigenschappen
hebben grote bomen een grote toegevoegde waarde op het gebied van het verbeteren van het
woonklimaat:
- Biodiversiteit; aantrekkelijk voor vogels en insecten en het vasthouden van water.
- Schaduw en verkoeling door verlaging van de gevoels- en oppervlaktetemperatuur en het
verminderen van stralingswarmte.
- Beeldbepalende en groene uitstraling in de wijk
Uitgangspunt is om daar waar het kan in overleg met de bewoners te komen tot een situatie waarbij
zoveel mogelijk bomen worden behouden om ze vervolgens in te passen in de nieuwe situatie. De
gemeenteraad heeft daarbij aangegeven dat gedane toezeggingen gerespecteerd moeten worden.
Lemsterweg - Moeraseik
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Hoornseweg - Els
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2.c. Uitvoering motie Groene Oase
in november 2018 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen waarin het college wordt
gevraagd de mogelijkheid van het creëren van schaduwplekken met (snelgroeiende) bomen en
voorzieningen zoals een bankje of picknicktafel te onderzoeken.
Ter aanvulling op het gestelde in de vorige paragraaf, waarin gepleit word voor het handhaven van
grote bomen om zodoende voldoende schaduw en verkoeling te waarborgen, is in Waterbuurt op 10
plekken een rustplek in de vorm van een zitbankje gecreëerd. Er zijn nieuwe bankjes in het plan
opgenomen op speelplaatsjes, in de buurt van seniorencomplexen/seniorenwoningen en nabij de
scholen. Deze zijn zo geplaatst dat deze een deel van de dag in de schaduw staan (uitgaande van het
nieuwe ontwerp). Bovendien wordt op deze manier voorzien in een behoefte om rustplekken voor
o.a. senioren verspreid in de wijk te creëren (verzoek vanuit “de raad op straat”)
In dat verband zal er de nodige aandacht aan de toegankelijkheid besteed worden.

2.d. Laadpalen
In het voorlopige plan zijn op logische plekken 4 locatie aangewezen voor een openbaar
toegankelijke dubbele laadpaal. Bij het bepalen van de positie wordt zoveel als mogelijk rekening
gehouden met de wensen van bewoners.

2.e. Voorkomen van wateroverlast
Bij extreme neerslag (wat in de toekomst steeds meer wordt verwacht) kan de situatie zich
voordoen dat de capaciteit van het regenwaterriool onvoldoende is en dat straten blank komen te
staan. Een berekening op basis van een bui met een herhalingskans van één maal in de tien jaar leidt
met behulp van landelijke methodieken (stresstest) tot het onderstaande plaatje. In het plaatje is
met een blauwe kleur weergegeven waar het water zich dan verzamelt. De donkerte van de kleur is
een maat voor de hoeveelheid water. Tevens zie je in het plaatje vlakken/ gebouwen met een rode,
oranje of groene kleur. De groene kleur geeft aan dat er geen overlast is, de oranje kleur dat er gelijk
sprake van overlast is en de rode kleur dat er zeker sprake van overlast zal zijn.
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Wateroverlast in Waterbuurt bij bui van éénmaal in 10 jaar
Om de wateroverlast in te perken zijn op een 7-tal locaties in de wijk een aantal door te voeren
principes door Buro Noord gevisualiseerd. Het gaat hierbij om de volgende locaties en voorgestelde
maatregelen:
- Locatie 1. Kuinder
Wegprofiel wordt aanpast van bol naar vlak en/of hol. Het water kan in drie richtingen uit stromen
naar het oppervlaktewater. Op de uitstroomlocaties worden op natuurlijke wijze gevormd door hier
en daar de groenstrook te verlagen en obstakels weg te halen.
- Locatie 2. Hoornseweg
Aanbrengen van verkeersdrempels waarbij het water langs het verhoogde plateau naar de
watergang kan stromen. De groenstrook wordt lokaal verlaagd zodat het water oppervlakkig naar de
watergang kan stromen. Uitgangspunt hierbij is dat zoveel mogelijk bomen gespaard kunnen blijven.
- Locatie 3. Fietspad Eem
Het fietspad wordt verlaagd zodat het hemelwater uit de omringende straten hier naartoe kan
stromen en naar de lager gelegen groenstrook. In principe wordt het water oppervlakkig afgevoerd
door het lokaal verlagen van groenstrook en fietspad aan de zuidzijde en de berm langs de gracht aan
de noordzijde.
- Locatie 4. Lemsterweg
Aanbrengen van verkeersdrempels waarbij het water langs het verhoogde plateau naar de
watergang kan stromen. Hierbij wordt de groenstrook verlaagd. Uitgangspunt hierbij is dat zoveel
mogelijk bomen gespaard kunnen blijven.
- Locatie 5. Keteldiep
Wegprofiel wordt aanpast van bol naar vlak en/of hol. Het fietspad en bermen worden verlaagd
zodat het hemelwater oppervlakkig kan afstromen naar het speelveld. Het hemelwaterriool krijgt
extra capaciteit door het toevoegen van een extra uitstroom op de watergang.
- Locatie 6. Zwolse diep en Luxor
Aanleggen van hemelwaterriool tussen parkeerplaats en het lager gelegen grasveld in combinatie
met het verlagen van de weg en de bermen. Dit wordt in samenwerking met Woonpalet nader
uitgewerkt.
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- Locatie 7. Enkhuizerweg
De berm en trottoirband wordt lokaal verlaagd zodat het water vrij kan afstromen. De verkeer
werende werking door de trottoirband blijft in stand.

2.f. Klimaatadaptatie Hand in Hand
Klimaatadaptatie is een zaak van zowel de bewoners/ bedrijven als de overheid. Om de bewoners te
activeren zelf maatregelen te nemen of om een bijdrage aan het project te leveren zullen ze worden
betrokken bij het groot wijkonderhoud en de bestrijding van oa de wateroverlast. Hiervoor is voor de
bewoners een Wijkaanspreekpunt nodig. Deze moet beschikken over de nodige tijd om het project
met de bewoners voor te bereiden, tijdens de uitvoering te begeleiden en na de uitvoering voor circa
een half jaar nazorg te verlenen. Een vergelijkbare interactieve aanpak zoals bij de start van het
project klimaatadaptatie met het bedrijf Jong en Fris (van buiten naar binnen).
Om de bewoners positief te stimuleren en hen de mogelijkheid te geven om zelf ook hun steentje bij
te dragen worden materialen beschikbaar stellen. Hierbij wordt gedacht aan het via het maaiveld
afvoeren van het hemelwater van de woning naar de (openbare) straat. Dit kan door de regenpijp af
te koppelen en af te voeren via een goot dan wel door het aanbrengen van een spuwer ter hoogte
van de erfgrens. Hierdoor zal het hemelwater bij hevige neerslag via het maaiveld naar de straat
stromen. Het is aan het Wijkaanspreekpunt en Woonpalet om dit samen met de bewoners uit te
werken of andere reële en betaalbare oplossingen te verzinnen.

2.g. Van gas los
Het kabinet wil dat alle ruim 7,5 miljoen huishoudens in 2050 van het aardgasnet zijn losgekoppeld.
In het kader van het Integraal onderhoud in de Waterbuurt stelt dit uitgangspunt de gemeente
Zeewolde voor een dilemma. Is het verantwoord om nu het integraal onderhoud uit te voeren en
daarbij op dit moment voorbij te gaan aan “Van gas los” of is dit het moment om de wijk te voorzien
van een alternatief voor aardgas.
Op dit moment is niet duidelijk voor welke vorm van alternatieve energie zal worden gekozen. De
mogelijke komst van een aangekondigd datacentrum kan wellicht leidend worden in de te maken
keuze. Veronderstellend dat dit datacentrum warmte kan leveren voor een aan te leggen warmtenet
in Zeewolde zijn er in relatie tot het onderhoud in Waterbuurt nog veel vragen onbeantwoord:
- Op wat voor termijn kan een warmtenet aangelegd worden?
- Wanneer is warmte leverbaar?
- Kan de beschikbare warmte zonder extra upgrade over deze lengte getransporteerd worden?
- Wat is de impact van het leggen van een warmtenet in een bestaande wijk? (riolering vervangen?)
- Wat zijn de kosten en hoe worden die gedekt.
Het zal geruime tijd duren voordat op bovenstaande vragen een antwoord kan worden gegeven en
de daaruit voorvloeiende acties in gang gezet kunnen worden. De vraag is of het met deze
onzekerheden reëel is het integraal onderhoud uit te stellen. Wat leggen we dan uit aan de
bewoners?
Uit navraag blijkt dat de Nutsbedrijven nog geen plannen hebben om in het kader van te nemen
duurzaamheidsmaatregelen werkzaamheden uit te voeren of naar voren te halen. (bv net verzwaring
o.i.d.)
Het is wellicht reëel om nu te concluderen dat concrete plannen en implementatie van “Van gas los”
te laat komt in relatie tot het noodzakelijke onderhoud in de Waterbuurt. Dit pleit er voor om het
onderhoud op basis van staand beleid plus de haalbare maatregelen op het gebied van
Klimaatadaptatie en duurzaamheid nu uit te voeren.
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