Studie in Breezicht, Zwolle laat zien hoe het kan

Klimaatbestendig
ontwerpen
Klimaatstresstesten staan volop in de belangstelling bij gemeenten en
waterschappen. Vooraf toetsen en optimaliseren van een stedenbouwkundig
ontwerp op klimaatbestendigheid is een kleine moeite en kan problemen en
ongewenste kosten achteraf voorkomen. Nog mooier is het als de toets
integraal onderdeel is van het ontwerpproces. In de Zwolse nieuwbouwwijk
Breezicht zijn interessante ervaringen opgedaan.

FIGUUR 1
Grondgebruik en ligging
van Breezicht ten
opzichte van
Stadshagen.

B

reezicht wordt een nieuwe woonwijk (circa
1.100 woningen) aan de noordzijde van
Zwolle en is onderdeel van Stadshagen. De
nieuwe wijk bestaat uit een aantal hoger gelegen
buurtschappen in een verlaagd centraal landschap
(zie figuur 1). Het centrale landschap is dé waterbuf-

fer voor Breezicht. Overtollig regenwater in de
woongebieden infiltreert of wordt via watergangen,
wadi’s en groenzones afgevoerd naar deze waterbuffer. In de buffer is tevens extra bergingsruimte
voorzien voor bestaand Stadshagen.
De waterpartijen in het centrale landschap staan in
directe verbinding met het diepe grondwatersysteem.
Overtollig water wordt niet afgevoerd naar het regionale watersysteem, maar zakt weg naar het grondwatersysteem. Bij lage waterstanden vindt aanvulling
plaatst door kwel. Dit patroon is nu al zichtbaar in de
nabijgelegen Milligerplas. Doordat de buurtschappen
zijn opgehoogd, is een dynamisch peilbeheer met grote
fluctuaties in het centrale landschap mogelijk. Met
deze waterhuishouding wordt aangesloten bij het natuurlijk watersysteem en wordt het regionaal systeem
ontlast. De natuurlijke dynamiek van hoge en lage waterpeilen versterkt de natuur- en landschapswaarden en
water is voor bewoners en bezoekers beleefbaar.
Deze ambities voor een waterrobuuste en klimaatbestendige wijk zijn vanaf het begin van het ontwerpproces als leidende principes integraal meegenomen.

32

Stadswerk magazine 02/2018

TEKST BRAM DE VRIES, Nelen & Schuurmans, OTTO HETTINGA, Gemeente Zwolle

FIGUUR 3
Detail van de berekende waterdiepte in
de wijk bij een 70 mm klimaatbui.
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FIGUUR 2
Hoogtemodel van de nieuwbouwwijk Breezicht inclusief
regenwaterriolering en duikers.

Specialisten op het gebied van waterhuishouding,
stedenbouwkundigen en andere betrokken disciplines
hebben intensief samengewerkt. In een aantal werkateliers, waarbij ook de ontwikkelpartners en het
Waterschap Drents Overijsselse Delta zijn betrokken,
zijn oplossingsrichtingen verkend en zijn de duurzame ambities en ruimtelijke kwaliteit gecombineerd.
Dit heeft geresulteerd in een stedenbouwkundig plan
met een vernieuwende en klimaatrobuuste waterhuishouding waar alle partners achter staan.

Check extreme neerslag
In het ontwikkelproces is het voorlopig ontwerp op
structuur- en inrichtingsniveau doorgerekend om te
toetsten op de klimaatbestendigheid van het voorlopige ontwerp. Een toets in dit stadium heeft als voordeel dat de randvoorwaarden bekend zijn, maar dat
er voldoende ruimte is om (detail-) aanpassingen te
maken aan het ontwerp.
De berekening is door Nelen & Schuurmans uitgevoerd met een 3Di-model. Dit is een hydrologisch
model waarbij de afstroming van regenwater over
maaiveld en de stroming van het open water en/of
riolering zeer gedetailleerd wordt berekend. Van de
nieuwbouwwijk Breezicht waren ontwerptekeningen
beschikbaar maar geen hoogtekaart en infiltratiekaart. De ontwerptekeningen zijn daarom eerst omgezet naar een gedetailleerde hoogtekaart (zie figuur 2)
en infiltratiekaart (zie figuur 3) van de toekomstige
situatie. Hierin zijn bijvoorbeeld het afschot van wegen en de toekomstige vloerpeilen van de woningen

opgenomen. De toetsing is uitgevoerd met buien die eens
in de honderd of 250 jaar voorkomen.

Resultaat
Bij een eerste doorrekening bleek dat in de buurtschappen
bij extreme neerslag op enkele plekken wateroverlast ontstond (onbegaanbare wegen, water in tuinen en in enkele
woningen). Op basis hiervan is het stedenbouwkundig
ontwerp geoptimaliseerd. Er zijn wadi’s toegevoegd, een
aantal wadi’s is ruimer gedimensioneerd en de afvoermogelijkheden naar het centrale landschap zijn vergroot.
Uit de nieuwe doorrekening blijkt dat het ontwerp daadwerkelijk klimaatbestendig is. Bij extreme buien treedt
weliswaar nog enige plasvorming op, maar dit leidt niet
tot overlast in woningen of tot onbegaanbare wegen. Hier
zijn nog verbeteringen mogelijk. De verbeterpunten worden meegenomen in het op te stellen definitief ontwerp.
De berekening wees ook uit dat er in het ontwerp voldoende bergingsruimte aanwezig is om het waterbergingstekort van bestaand Stadshagen te kunnen opvangen.

Bevindingen
Steeds meer gemeenten zijn bezig met klimaatstresstesten
voor het bestaande gebied. Maar voor nieuwbouwwijken
ontbreekt vaak een kwantitatieve check op klimaatbestendigheid. Het kost weinig moeite om een dergelijke berekening voor het ontwerp uit te voeren, terwijl het veel waardevolle inzichten kan opleveren. Met het gebruik van het
3Di-model is het mogelijk om onderzoekend te ontwerpen
waardoor een klimaatbestendig ontwerp ook kan bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit. Daarmee levert het veel
meer op dan alleen een stresstest.
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