
Lakenplein Leiden:
Klimaatbestendig en prachtig

maatregelen voor een waterbewuste inrichting





1

Wanneer een woningbouwcorporatie bij de start van een project de ruimte 
neemt om samen met de gemeente, het waterschap, maar ook met onderne-
mers én bewoners na te denken over waterbewust ontwerpen, gaat het bruisen. Het  
blijkt heel goed mogelijk om op aantrekkelijke wijze een woongebied midden in de stad  
zo vorm te geven dat optimaal rekening gehouden wordt met klimaatverandering en 
tegelijk de kwaliteit van de plek en de omgeving te verhogen. 

Door de inrichting van het gebied en het ontwerp van de woningen aan elkaar te  
koppelen, en te kiezen voor waterbewust werken ontstaat een aantrekkelijke, groene, 
kindvriendelijke woonomgeving. Goed waterbeheer vraagt o.a. om minder verharden. 
Dit leidt tot meer groen, wat een betekenis kan hebben voor de Leidse groenstructuur 
en tegelijkertijd een rol kan spelen in de sociale cohesie op het Lakenplein. Regenwater 
kan drinkwater vervangen voor bv het doorspoelen van toiletten en uit rioolwater kan 
warmte worden teruggewonnen. Daarnaast kan de vormgeving van het waterbeheer de 
plek verfraaien.   

Het voorliggende boekje toont de concrete mogelijkheden gekoppeld aan foto’s van voor-
beelden. Ter inspiratie voor allen die het Lakenplein verder gaan ontwikkelen, beheren 
en bewonen. Maar ook voor anderen die nadenken over nieuwbouw en vernieuwbouw- 
projecten. 

Samenvatting
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foto’s: Sleutelstad.nlfoto: Henri Cormont

foto: Anneke van Veen

straat in Leiden onder waterEVA-Lanxmeer, Culemborg
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Het eerste klimaatbestendige plein in Leiden!
Woningbouwcorporatie Portaal ontwikkelt een integrale visie voor het Lakenplein. Er 
zullen zestig appartementen in de sociale woningbouwsector worden gebouwd volgens 
het Barbaconcept. Naast klantgerichtheid en betaalbaarheid is daarbij een sterke focus 
op duurzaamheid. Daarbij wordt gedacht aan energieneutraal bouwen, materiaalgebruik 
en hergebruik van sloopmateriaal. Maar er is nog veel meer dat nodig is en mogelijk is, 
namelijk: duurzaam waterbeheer. Binnenshuis en buitenshuis.

Het klimaat verandert en we krijgen te maken met periodes met heftige regenval  en 
warme periodes met droogte. Dit alles heeft effect op de kwaliteit van het wonen. Het her-
inrichten van een gebied midden in de stad biedt de mogelijkheid om toekomstbestendig 
te handelen. De benodigde maatregelen kunnen tegelijkertijd een waardevolle bijdrage 
leveren aan de belevingswaarde van het plein en een functie voor de omgeving vervullen. 
Bijvoorbeeld door het minimaliseren van verharde oppervlaktes en mooie voorzieningen 
voor regenwaterafvoer. Het Lakenplein kan een voorbeeld worden van goed omgaan met 
water en groen. Daarnaast kunnen in en om de woningen maatregelen getroffen worden 
rond duurzaam watergebruik.  Door het drinkwaterverbruik te verminderen, de belasting 
van het rioolsysteem te verkleinen en door energie uit afvalwater te benutten.

De Watercoalitie (onderdeel van het ministerie van Infrastructuur en Milieu) zet in op 
goed waterbeheer in en om het huis, onder andere door diverse partijen bijeen te bren-
gen die elkaar kunnen versterken in de aanpak.

De initiatieven van Portaal en de Watercoalitie zijn door ons bijeen gebracht, om de mo-
gelijkheden te verkennen duurzaam waterbeheer en klimaatbestendigheid in nieuwbou-
wplannen midden in het stedelijk gebied  in te vlechten. Een brede groep van betrokkenen, 
afkomstig vanuit de gemeenten (diverse afdelingen), Hoogheemraadschap van Rijnland, 
Portaal, bedrijfsleven en vertegenwoordigers vanuit de samenleving is geïnformeerd over 
de opgaven. En heeft twee dagdelen nagedacht over maatregelen, plattegronden en de 
rol van een ieder voor deze concrete locatie. De ontmoeting maakte veel energie vrij. 
Uniek van een dergelijke samenwerking bij de start van een project is de mogelijkheid te 
dromen: wat zou er allemaal mogelijk zijn? En hoe kunnen we e.e.a. optimaal combine- 
ren? Dit is een geheel andere werkwijze dan met bestaande plannen onder de arm langs 

partijen gaan om instemming. Gezamenlijk werd gedacht vanuit de plek, niet in de eerste 
plaats vanuit de organisatie. De resultaten zijn opmerkelijk, zeker gezien de korte looptijd 
van dit traject. In deze fase was de inbreng van bewoners/omwonenden beperkt. In de 
volgende fases is actieve deelname van potentiële bewoners onmisbaar.

In goede samenwerking kan het eerste klimaatbestendige plein in Leiden ontstaan. 
Laten we het doen!

Anneke van Veen
Hiltrud Pötz
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Onverhard oppervlak heeft een zekere buffercapaciteit voor regenwater. Doordat wij 
steeds meer verharden in de steden, door bebouwing toe te voegen en groene tuinen te 
verharden, kan er steeds minder regenwater gebufferd worden in de grond van de stad 
en moeten de riolen steeds meer regenwater afvoeren. Bij sterke regenval wordt het 
gemengde rioolstel in de oude delen van de stad overbelast. De zuivering kan de hoe- 
veelheid regenwater dat gemengd is met stedelijk afvalwater niet meer aan en dit leidt 
tot overstorten. Bij een overstort wordt stedelijk afvalwater, dus ook fecaliën gemengd 
met regenwater, op het oppervlaktewater geloosd. Dit is niet wenselijk en heeft vervuiling 
van het oppervlaktewater tot gevolg. 

Verstedelijking
Al meer dan de helft van de mensen woont in de stad en deze tendens zet door. De steden 
worden groter en de verharding in de steden neemt nog steeds alleen maar toe. Door 
deze ontwikkeling wordt de stedelijke waterbalans verstoort. 
In het laaggelegen deel van Nederland, waarvan Leiden deel uitmaakt en dus ook het  
Lakenplein, is er al geen sprake van een natuurlijke waterbalans. Het hele watersysteem 
van polders is een kunstmatig systeem door de mens gecreëerd en afgestemd op de nodi-
ge afvoercapaciteit voor regenwater en kwel. Dit kunstmatige systeem bestaat uit gracht-
en, riolen en gemalen. 

Waterbalans en hitte in de stad in relatie tot groen Stedelijke en landelijke bevolking
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Waarom aandacht voor waterbewust ontwikkelen?

Uitdaging:
 
Klimaatverandering

• Vaker heftige neerslag
• Meer dagen met tropische  

temperaturen
• Langere periodes van droogte

Uitdaging:
 
Hittestress 

• Verhoogd risico voor ouderen en zieken
• Lagere arbeidsproductiviteit
• Slechte nachtrust
• Toevoer van vectorgebonden ziektes

Maatregel:

Sponswerking vergroten

• Regenwater gebruiken
• Regenwater bufferen
• Regenwater vertraagd afvoeren

Maatregel:

Koelen

• Groene pleinen
• Groene daken
• Vergroenen
• Minimaliseren verharding

Klimaatverandering: meer heftige regenbuien en langere periodes van droogte
Een effect wat de kans op overstorten nog meer vergroot naast de toenemende verhar-
ding is de klimaatverandering. De verwachting is dat de heftigheid van regenbuien zal 
toenemen, maar aan de andere kant zullen er ook perioden zijn dat het een hele tijd 
niet regent. Het is zaak dat we de steden weer meer zodanig vormgeven dat we regen-
water lokaal kunnen bufferen, zodat de heftige regenbuien niet vaker tot overstorten lei-
den en water kan worden vastgehouden voor de drogere perioden. Het vergroenen en  
ontharden is een optimaal middel om dit te bereiken. Beplante oppervlakten zorgen voor 
regenwateropslag in de humuslaag. 

Meer aaneengesloten hete dagen
Groen en water verhogen ook de leefkwaliteit van de omgeving en houden de stad koel 
tijdens hete dagen. Groen is een optimale koelmachine. Beplante oppervlakken verdam- 
pen water en zorgen zo voor een verkoelend effect. De verwachting is dat door de kli-
maatverandering in toekomst meer hete dagen achter elkaar zullen optreden. De stad 
met al haar versteende oppervlakken slaat de warmte op en geeft deze ’s nachts weer af 
aan de omgeving waardoor de temperaturen in de stad op hete dagen tot wel 10 graden 
hoger kunnen zijn dan in het groene omland. 
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Hogere WOZ-waarde in een groene omgeving
Een groene woonomgeving heeft ook een hogere leefkwaliteit en een positief effect op 
gezondheid. De woningen langs water en groen zijn bovendien 10-15% hoger in waarde. 
Onderzoeken tonen aan dat mensen die in een groene omgeving wonen minder ziek en 
depressief zijn en kinderen meer buitenspelen en minder dik zijn. 

bron: PBL, 2010

Meer stedelijke biodiversiteit
Een groene omgeving levert ook een bijdrage aan de stedelijke biodiversiteit. Vergeleken 
met de monoculturen van het agrarisch gebruikte gebied blijkt de stad toch meer leven 
in de vorm van flora en fauna te huisvesten. Overal waar beplanting is, is ook het bodem- 
leven eronder diverser dan onder verhard gebied. 

Uitdaging:
 
Leefkwaliteit en gezondheid

Uitdaging:
 
Teruglopende biodiversiteit

Maatregel:

Vergroening van de stad

• Aantrekkelijk vestigingsklimaat
• Leefklimaat
• Gezondheid
• Hogere WOZ-waarde

Maatregel:

Vergroten biodiversiteit

• Reductie verhard oppervlak
• Maximaal vergroenen
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Van verspilling naar kringloop
Een ander aandachtspunt is de waterketen. In de waterketen is veel aan efficiency te win-
nen door de introductie van lokale kringlopen. Zo kan regenwater gebruikt worden voor 
bijvoorbeeld de toiletspoeling om zo op drinkwater te besparen. 
Warmte kan teruggewonnen worden uit bijvoorbeeld douchewater en rioolwater. 
Afvalwater en gft-afval kunnen vergist worden om biogas te produceren dat weer in de  
woningen gebruikt kan worden. 
De afgelopen jaren zijn er veel gemeenschappelijke moestuinen gerealiseerd door 

stadsbewoners. Naast voedselproductie bieden deze tuinen ook mogelijkheden om het  
groenafval te composteren. 

Om ook in de toekomst aangenaam te kunnen wonen in de stad moet een ieder zijn of
haar verantwoordelijkheden nemen. Gemeenten, waterschappen, ministeries, provincie,
maar ook woningbouwcorporaties, ondernemers en bewoners. Het Lakenplein biedt de
mogelijkheid het gezamenlijk aan te pakken en kan een voorbeeld worden voor klimaat-
bestendig en duurzaam ontwikkelen.

StadslandbouwUitdaging:
 
Opraken fossiele brandstoffen

Maatregel:

Voorzien in duurzame energie

• Energie uit biomassa
• Warmte uit afvalwater en drinkwater
• Zonnewarmte
• Omgevingswarmte / restwarmte

Waarom aandacht voor waterbewust ontwikkelen?
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ligging Lakenplein: rand binnenstad, tussen de waardgracht en de Binnenvestgracht

vogelvlucht Lakenplein: gelegen naast de Meelfabriek de Waardgracht met rechts de woningen van het Lakenplein die gesloopt zullen worden

foto’s: Anneke van Veenafbeelding van Portaal
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Opgave Lakenplein

speeltuin aan de Groenesteeg

parkeerplaats Lakenplein

voordeur aan de Waardgrachtplan Portaal: twee woonblokken langs de Waardgracht

brug naar begraafplaats aan Lakenplein

De huidige woningen aan de Oosterkerkstraat, Waardgracht en Groenesteeg zullen 
worden gesloopt. Deze woningen zijn in zeer slechte staat. Portaal wil aan de Waard-
gracht twee blokken met in totaal 60 sociale huurwoningen realiseren volgens de 
formule van het Barbahuis. 

afbeelding van Portaal
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twee gezichten i.p.v. twee achterkantenKatoenpark, Leiden
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foto: Anneke van Veen
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groene verbindingen

scheiding van de rijbaan en groen
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vergroenen Groenesteeg verbinding begraafplaats
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Verhogen kwaliteit openbare ruimte en groenstructuur 

Waarom: aanpak van een heel blok in de stad komt niet vaak voor. Het biedt de kans om, 
ook voor de omgeving, een kwaliteitsverbetering op gang te brengen en tegelijkertijd te 
zorgen voor beter, duurzaam waterbeheer.

Hoe: integraal kijken hoe het stadsdeel toekomstbestendig en waardevol kan worden in-
gericht, met combinaties van functies.
Wat: 
• Begrenzingen kunnen worden opgerekt voor een integrale visie.
• Andere opgaven kunnen zoveel als mogelijk worden ingebed: het creëren van een 

doorlopende groenstructuur, als verbindend element voor het singelpark.
• Het benutten van het groen nabij het pand op de begraafplaats, incl. groenstrook
• Het aanbieden van diversiteit aan speelvoorzieningen, verspreid over verschillende 

locaties (Singelpark, Lakenplein, Kaarsenmakersplein).
• De Groenesteeg vergroenen voor een aantrekkelijke wandelroute.
• De inrichting van het Lakenplein kan een bijdrage leveren aan de kwaliteit van het 

profiel van de Oosterkerkstraat.
• Overwogen kan worden de 30 km rijbaan te verbinden aan de rijbaan op het Kaarsen-

makersplein, waardoor een groot groenoppervlak kan worden verbonden met de 
gracht.

• De bebouwing verdient twee gezichten i.p.v. twee achterkanten, gericht op de 
Waardgracht en de Binnenvestgracht.

Maatregelen voor een waterbewuste inrichting: op blokniveau
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naast waterberging biedt de Binnenvestgracht ook kansen voor een groene wandelroute langs het water

foto: Anneke van Veen
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de Binnenvestgracht is nu afgesloten bij de Oosterkerkstraat

foto: Anneke van Veen

Maatregelen voor een waterbewuste inrichting: op blokniveau

Realiseren extra open water

Waarom: extra waterberging maakt opvang van heftige regenbuien beter verwerkbaar. 
Tegelijkertijd kan de oude stadsstructuur hersteld worden.

Hoe: aanleg van extra open water.
Wat: 
• Het hergraven van de gedempte watergang op het complex van de Meelfabriek.

Verbetering waterkwaliteit

Waarom: bij doorstroming is de kwaliteit van water beter.

Hoe: zorgen voor waterverbindingen.
Wat: 
• Het hergraven van de watergang over het terrein van de Meelfabriek en het verbin-

den met de Binnenvestgracht, de aanleg van een brug.
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hergraven van de gedempte watergang Meelfabriek
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verschillende kleuren in de bestrating geven aan waar je tegels weg mag halen voor groen

geveltuin binnenstad Arnhem

foto: binnenstad-Arnhem.nl
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Vergroenen van de Waardgracht door bewoners

Waarom: meer betrokkenheid creëert meer bewustzijn. 

Hoe: aangeven in profiel Waardgracht waar beplanting in verharding wordt gewaardeerd.
Wat: 
• Afwijkende kleuren van tegels geven aan welke tegels verwijderd mogen worden 

voor vergroening. Geveltuintjes en een zone langs de gracht kunnen door bewoners 
zelf ingericht worden. 

Maatregelen voor een waterbewuste inrichting: op blokniveau

speelwater en  -groen

foto: Biojournaal

Kijfgracht in Leiden, vergroening van de straat zorgt ook voor meer biodiversiteit

foto: gemeente Leiden
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vergroenen van parkeervoorzieningenhalfverharding

gestapeld parkeren, met groen dak voor veilige speelvoorzieningencombinatie van fietsen, wandelen en rijden op een verhoogde baan, met aan de zijkant molgoten
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Geclusterd en groen parkeren

Waarom: een aantrekkelijk en groen Lakenplein

Hoe: het vergroenen van de buitenruimte en het minimaliseren van verhard oppervlak
Wat: 
• Aanleg aantrekkelijke groene buitenruimte (speel-, eet- en kijkgroen).
• Het zoveel mogelijk beperken van parkeerplaatsen.
• Het clusteren van parkeervoorzieningen.
• Vergroenen van parkeervoorzieningen (halfverharding, hagen en bomen).
• Gestapeld parkeren (bijv. met groen dak voor veilige speelvoorzieningen).
• Vergaanbare parkeerplaatsen: worden ze niet gebruikt dan opruimen.
• Zo smal mogelijk wegprofiel: combinatie van wandelen, fietsen en rijden.
• Aanleg van molgoten en of bezinkbassins naast het bolronde wegprofiel.
• Zorgen voor een goede bodemkwaliteit, vol bodemleven, bij voorkeur beplant.
• Gebruik maken van goede halfverharding.

Maatregelen voor een waterbewuste inrichting: op het Lakenplein
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BegraafplaatsGroenesteeghet clusteren van parkeervoorzieningen geeft ruimte voor een grote, groene buitenruimte

groen parkeren, elke twee parkeerplaatsen een boom

foto: Youropi
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het regenwater per blok afkoppelen via een groen gebied

al het regenwater van de woningen afkoppelen en op één plek verzamelen via een groen gebied
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Beperken afvoer regenwater op riool: vasthouden en bergen

Waarom: door minder regenwater via riolen af te voeren wordt het riool minder belast en 
worden overstorten van vervuild water op de grachten voorkomen.

Hoe: het vergroenen van de buitenruimte en het minimaliseren van verhard oppervlak
Wat: 
• Bovengrondse goten en buffervoorzieningen
• Clusteren van parkeerplaatsen 

Beperken afvoer regenwater op riool, als vasthouden en bergen verder niet mogelijk 
is:  afvoeren naar open water

Waarom: het aantal momenten waarop het kort heel hard regent neemt toe, overlast 
moet worden voorkomen.

Hoe: creëren van meer open water.
Wat: 
• Bijvoorbeeld: maken van verbinding tussen grachten.

Vergroten betrokkenheid van bewoners

Waarom: betrokkenheid van bewoners creëert meer bewustzijn en verlaagt  
onderhoudskosten.

Hoe: het clusteren van het woonblok en het binnenterrein.
Wat: 
• Clustering van groengebieden per woonblok voor beter zelfbeheer 
• Eenheden van 20-25 woningen en een bijbehorend erf blijken goed te werken in 

zelfbeheer. 
• Binnen kleinere clusters kunnen goed afspraken gemaakt worden en zijn de verant-

woordelijkheden duidelijk. 

Maatregelen voor een waterbewuste inrichting: op het Lakenplein

verbinding tussen de Waardgracht en de Binnenvestgracht

Solar City, Linz

N

O
osterkerkstraat

Waardgracht

Waardgracht

G
roenesteeg

Katoenpark

Meelfabriek

BegraafplaatsGroenesteeg

foto: Atelier Dreiseitl
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watertuin Havenplein, Leiden

waterspeeltuin  van Sigrun Lobst

foto: Verkademeisje.nl

foto: Sigrun Lobst, Aardrijk
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Kijfgracht, Leiden

Maatregelen voor een waterbewuste inrichting: op het Lakenplein

Belevingswaarde water verhogen

Waarom: meer bewustzijn zorgt voor meer betrokkenheid.

Hoe: regenwater zichtbaar maken.
Wat:
• Regenwater als waterval in grindbak.

Hoe: langzaam verkeerroutes langs gracht.
Wat: 
• Aanleg halfverhard pad langs de Binnenvestgracht.

Hoe: oppervlaktewater beleefbaar maken.
Wat: 
• vlonders op waterniveau.
• waterverbinding te maken tussen de Waardgracht en de Binnenvestgracht.
• maken van speelwater in Singelpark.

Belevingswaarde groen vergroten

Waarom: openbare ruimtes benutten voor Barbagevoel en kwaliteit wijk.

Hoe: ruimtes aanbieden waar eigen invulling kan worden gegeven, bijvoorbeeld collectief 
kijk-, eet- of genietgroen.
Wat: 
• Aanbieden van begeleiding, materialen, advies bij de aanleg van de buitenruimte.

Hoe: aangeven in profiel Waardgracht waar beplanting in verharding wordt gewaardeerd.
Wat: 
• Gebruiken verschillende materialen.

vlonder langs het water, Brasserhout, Den Haag

foto: Verkademeisje.nl
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biodiversiteit gefotografeerd in de Kijfgracht, Leiden insectenhotel

foto: Albert Dijkhuizen

foto: Makkelijke Moestuin

foto’s: Verkademeisje.nl

foto: Albert Dijkhuizen
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Maatregelen voor een waterbewuste inrichting: op het Lakenplein

Voorkomen verdroging van de bodem

Waarom: vasthouden water om droge periodes te kunnen doorstaan (groenbeheer).

Hoe: zoveel mogelijk water vasthouden.
Wat: 
• Zorgen voor zo min mogelijk verhard oppervlak om infiltratie mogelijk te maken.
• Wadi’s, vijver.
• Zoveel mogelijk realisatie groen voor meer infiltratie.

Versterking stedelijke biodiversiteit

Waarom: daar waar mogelijk moet ingezet worden op ontwikkeling van stadsnatuur.

Hoe: door combinaties van groen en blauw ontstaan win-winsituaties.
Wat: 
• Bij de inrichting rekening houden met ontwikkeling ideale biotopen voor plant en 

dier (en mens).
• Aanleg van natuurvriendelijke oevers.

wadi en speelgroen, Kronsberg, Hannover

foto: Atelier Dreiseitl

natuurvriendelijke oever, EVA-Lanxmeer, Culemborg
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combinatie wasbak met spoelbakPure Raindrop van Elho

groen dak

foto: Arjen Pacros

foto: Optigroen
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Beperken afvoer regen- en drinkwater op riool

Waarom: hoe groter de aanvoer van afvalwater verdund met regenwater, hoe minder 
goede de kwaliteit van het gezuiverde rioolwater. 

Hoe: verminderen aanvoer regenwater op riool.
Wat:
• Gebruik regenwater voor spoeling toilet.
• Afkoppelen van de hemelwaterafvoer: vasthouden (bv wadi), bergen (in bodem) en 

dan pas afvoeren in open water.
• Aanleg van groene daken.
• Aanleg van opslagkratten of zakken onder het gebouw.
• Aanleg van vijver. 
• Iedereen een regenton gekoppeld aan regenpijp, ook op balkons.
• Aanleg van waterdak.

Besparen drinkwater

Waarom: kostenbesparing voor de bewoners en energiebesparing bij de waterproductie.

Hoe: beperken drinkwaterverbruik.
Wat:
• Waterbesparende kranen, douchekoppen en toiletten te installeren.
• Aanleg van vacuümtoiletten.
• Aanleg combinatie van wasbak met spoelbak.
• Bewoners eenvoudig geleiden naar goed handelen (zo min mogelijk voorschriften).

Hoe: decentrale zuivering en hergebruik van grijs water.
Wat: 
• Zuivering van douche en wasmachinewater via helofytenfilter.
• Barbahuis als icoonproject met concrete doelstellingen voor duurzaam waterbeheer 

(bijvoorbeeld: gebruik regenwater voor toilet, afkoppelen goten etc.), maximaal per-
centage groen).

Maatregelen voor een waterbewuste inrichting: in en om het huis

helofytenfilter Erasmusgracht voor afkoppelen en decentrale zuivering, Amsterdam

hergebruik huishoudelijk water,
bron: Visiebrochure Afvalwaterketen tot 2030

hemelwater voor toilet en wasmachine

Zicht- of recreatiewater

Wij passen in ons land effluent toe als 

stads-, natuur- en recreatiewater. Dit 

is gunstig voor de grondwaterstand. 

Ook blijven we bij langere perioden van 

droogte sproeien. Kunnen recreanten 

in directe aanraking komen met efflu-

ent? Dan wordt effluent behandeld met 

desinfectietechnieken.

Proces- of koelwater

Wij maken uit effluent ontzilt water dat 

de kwaliteit van demiwater heeft. Ontzilt 

water is te gebruiken voor de productie van 

stoom en in processen waarbij de kwaliteit 

van water hoog moet zijn. Onder meer 

chemische bedrijven, energiecentrales en 

producenten van ‘new energy’ als biodie-

sel hebben behoefte aan hoogwaardige 

waterkwaliteit. Een speciale soort is ultra-

puur water. De farmaceutische industrie 

gebruikt dit.

Huishoudelijk water

Het hergebruik van water is waarschijn-

lijk belangrijker dan nu. Een voorbeeld is 

het opnieuw gebruiken van grijs water in 

woningen. Deze ontwikkeling wordt gesti-

muleerd door het streven naar duurzaam-

heid en zelfstandigheid en het principe om 

lokaal te doen wat lokaal kan. Ook daalt zo 

het gebruik van drinkwater. Dan moet wel 

de hygiëne van effluent gewaarborgd zijn.

Water voor landbouw en kassen

Wij gebruiken effluent om in droge 

perioden het waterpeil in landbouwgebie-

den te handhaven. Ook compenseren we 

zoetwatertekorten in verzilte gebieden. 

Het is gunstig voor de landbouw wanneer 

er nutriënten in effluent zitten. In kassen 

gebruiken we demiwater. Demiwater bevat 

geen bacteriën en virussen. Door effluent 

te leveren aan kassen is minder opslag-

ruimte voor water nodig.

desinfectie

e�uent

Zuivering

Demi-water

Ultra-puur water

stoom chemie

energiecentrales

farmaceutische industrie

grijs water

hergebruik
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kassen

e�uent
(incl. nutriënten)
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Effluent voor waterbalans

Steden zetten effluent in voor het behoud 

van peilniveaus. Leeuwarden gebruikt 

bijvoorbeeld effluent om de grachten in de 

binnenstad op peil te houden. Wordt door 

de klimaatverandering het risico op lange 

droge perioden veel groter? Dan is het erg 

aantrekkelijk wanneer het gezuiverde afval-

water deel uitmaakt van de waterbalans in 

stedelijke systemen.

Bestrijding van hittestress in stad

Steden houden door dichte en hoge bebou-

wing warmte vast. Dat leidt tot hittestress. 

De temperatuur kan worden verlaagd 

door het gebruik van hemelwater (bijvoor-

beeld onder de weg en op groene daken) 

en schoon effluent. Ook half doorlatende 

straatverharding draagt bij aan verminde-

ring van hittestress.

Zout water voor toiletspoeling

Hong Kong gebruikt al een halve eeuw zout 

water voor het spoelen van toiletten. De 

gezondheidsrisico’s van zout water zijn 

veel kleiner dan die van grijs water. Een 

uitgebreide voorbehandeling is bij toilet-

spoeling niet nodig. Ook zijn de energiekos-

ten lager dan bij hergebruik van afvalwater. 

In Nederland leven veel mensen dicht bij de 

kust. Daarom is het gebruik van zout water 

een goede optie. Zijn er foute aansluitin-

gen? Dan ontdekken we die door de gelei-

dingseigenschappen van zout water.

Hemelwater voor toilet en 

wasmachine

Door de opslag van hemelwater, bijvoor-

beeld onder de woning of bovengronds in 

de tuin, gebruiken mensen minder drinkwa-

ter. Zij gebruiken het hemelwater voor het 

toilet, de wasmachine en de tuin. Voor de 

tuin zijn infiltratiekratten of grindkoffers 

nuttig. Zij bufferen en infiltreren hemelwa-

ter. Hierdoor verdwijnt het hemelwater niet 

onnodig in het riool.

waterbalans

waterzuivering

e�uent

schone e�uentwaterzuivering hemelwater

groene daken

WC

zout water

bu�er

visiebrochure - afvalwaterketen
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Koppeling van water en energie

Waarom: water kan een medium zijn om energie te besparen.

Hoe: door vanuit het grondwater energie te benutten.
Wat: 
• Aanleg van een warmtepomp.

Hoe: door de warmte terug te winnen uit de afvoer van warm water.
Wat: 
• Warmte terugwinnen uit douchewater en uit wasmachinewater.

Hoe: door warmte terug te winnen uit het riool.
Wat: 
• Warmtewisselaar

Hoe: door biogasproductie uit afvalwater en groen afval van het Lakenplein in combinatie 
met de Meelfabriek  te benutten voor verwarming.
Wat: 
• Aansluiten/opstarten van lokale energiefabriek.

Maatregelen voor een waterbewuste inrichting: in en om het huis

Terugwinnen van warmte in huizen 

en gebouwen

Met behulp van warmtewisselaars herge-

bruiken mensen de warmte van verhit 

drinkwater in de keuken en de douche. 

Er zijn twee mogelijkheden: het tap- en 

douchewater wordt voorverwarmd of 

een warmtepomp wekt warmte op. De 

warmtewisselaars zijn in nieuwe woningen 

en gebouwen gemakkelijk te installeren. Bij 

een groot gebouw is een warmtewisselaar 

in een put een goede oplossing.

Warmtehergebruik uit riool

Wij halen in de zomer met behulp van 

een rioolwarmtewisselaar warmte uit het 

afvalwater. Deze warmte wordt opgesla-

gen via warmte koude opslag (WKO). In 

de winter zorgt een warmtepomp voor 

hoogwaardige warmte voor gebouwen. 

Ook voorkomen we ijs op wegen door 

rioolwarmte.

RWZI als Energiefabriek

De RWZI zet de chemische energie in afval-

water om in elektriciteit. De RWZI gebruikt 

deze elektriciteit voor de eigen behoefte en 

levert energie aan klanten. Door superkriti-

sche vergassing is conventionele eindver-

werking van slib niet meer nodig. Is er een 

combinatie met andere afvalstromen zoals 

mest? Dan is het rendement nog groter. De 

RWZI gebruikt ook de warmte uit geloosd 

effluentwater opnieuw.

Energiebesparing bij RWZI 

De RWZI bespaart door verbeterde 

procesvoering het nodige op de operati-

onele energie. Technieken als thermische 

drukhydrolyse helpen bij betere vergisting. 

Geothermie, afdekken van tanks en terug-

winnen van restwarmte voor slibdroging 

zijn andere voorbeelden om slimmer om te 

gaan met energie.

warmtewisselaar

water

warmte

boiler

warmte koude opslag

warmtewisselaar

Stad

riool

klanten

• gas
• warmte
• electriciteit
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Kansen voor energie
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terugwinnen van warmte in huizen en gebouwen warmtehergebruik uit riool,

voor een biomassacentrale kan huishoudelijk afval, plantsoenafval en slib uit de 
rioolwater-zuiveringsinstallatie worden gebruikt

bron: Visiebrochure Afvalwaterketen tot 2030
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verbreden van het straatprofiel van de Waardgracht geeft meer ruimte voor groen

de aanleg van groen langs de gevel kan werken als natuurlijke buitenzonweringSportplaza Mercator van architect VenhoevenCS

foto;s: DeZeen
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Maatregelen voor een waterbewuste inrichting: in en om het huis

Koppeling van groen en energie

Waarom: voorkomen van de opwarming van woningen verhoogt de kwaliteit en beperkt 
energieverbruik. Ook kan gezocht worden naar optimalisatie van de energiewinning door 
zonnepanelen.
 
Hoe: groene daken voorkomen opwarming in de zomer en daarnaast afkoeling in de  
wintermaanden.
Wat: 
• Aanleg groene daken in combinatie met aanleg zonnepanelen.

Hoe: aanleg van (gevel)beplanting als buitenzonwering of andere constructies.
Wat: 
• Verbreden van afstand Waardgracht tot huis, om meer ruimte te maken voor groen.
• Het planten van  klimplanten (markering in verharding).
• Het planten van bomen.
• De aanleg van plantenbakken.
• Buitenzonwering als onderdeel van de gebouwen.

zonnepanelen op een groen dak werken efficiënter, omdat het groen oververhitting van de panelen voorkomt

groene gevel aan de Bloemstraat in ArnhemAmerican Institute of Architects, Portland

foto: Marc Pluim

foto: Overamstel
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sociaal woonproject Hof van Heden in Rotterdam, bewoners leggen zelf de tuin aanStadsboerderij Caetshage, Culemborg

hechte groep bewoners van de Kijfgracht die zich inzetten voor een groene straat, Havenwijk-Zuid van Leiden

foto: Edwin Walvisch

foto: Rob van der Steen



33

Maatregelen voor een waterbewuste inrichting: in en om het huis

Bewoners betrekken

Waarom: betrokkenheid van de bewoners is onmisbaar voor optimaal duurzaam  
waterbeheer

Hoe: direct vanaf de start informatie, cocreatie, educatie op maat.
• Door bewoners ruimte geven om de eigen plek vorm te geven.
• Bij overleg praten met beelden (gedeelde verwachtingen).
• Door één van de bewoners ambassadeur te maken.
• Betrekken van waterreservaatgroep, vrienden van het Singelpark, Waterambacht.

Hoe: door clustering van woningen (eenheden ca 20-25 eenheden) grotere kans op be-
trokkenheid en sociale cohesie, onder andere door groepstuinen.
• Bijvoorbeeld door bewoners te betrekken bij inrichting en beheer groen- en  

watervoorzieningen.
• Compostering van vrijkomend groen.

Hoe: door voorschriften te geven (of Barbapunten) aan inrichting particuliere  
tuinen wordt voorkomen dat e.e.a. volledig wordt verhard en harde schuttingen worden  
geplaatst.
Wat: 
• Begeleiding en voorschriften.

gemeenschappelijke moestuin in de Waardgracht

aanleg gemeenschappelijke moestuin in de Waardgracht

foto: Verkademeisje.nl

foto: Verkademeisje.nl
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holle weg Normal’s Uptown watercircle, Illinois

Emma’s Hof, Den Haag

foto: Scott Shigley

foto: Nelleke Mineur

foto: Atelier Dreiseitl
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Maatregelen voor een waterbewuste inrichting: in en om het huis

Belevingswaarde water vergroten

Waarom: meer bewustzijn zorgt voor meer betrokkenheid.

Hoe: door water aantrekkelijk te maken.
• Laten genieten en aanraken van water.
• Barbapunten als erkenning (bijvoorbeeld groene voortuin, inzet voor beheer groen).

Hoe: regenwater zichtbaar maken.
• Regenwater als waterval in grindbak.
• Regenwater in open goten naar beplante berg-bezinkvoorzieningen.  

Een overloopvoorziening naar de gracht.
• Aanleg waterspeelvoorzieningen.

‘Blote-Voeten-Pad’ in speeltuin de Doorbraak, gelegen tegenover het Lakenplein

Emma’s Hof, Den Haag

foto: Speeltuin de Doorbraak

foto: Nelleke Mineur
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Blokniveau Speeltuinvereniging de Doorbraak, begraafplaats 
Groenesteeg, Vrienden van het SingelparkVerhogen kwaliteit openbare ruimte en groenstructuur

Realiseren extra open water Eigenaar Meelfabriek

Verbetering waterkwaliteit Eigenaar Meelfabriek

Niveau Lakenplein

Voorkomen overlast bij piekbuien Greenwheels, Watercoalitie

Beperken afvoer regenwater op riool: afvoeren naar open water

Beperken afvoer regenwater op riool: vasthouden en bergen Waterreservaat

Belevingswaarde water verhogen Waterreservaat

Belevingswaarde groen verhogen Stadslandbouwgroepen

Voorkomen verdroging van de bodem

Versterking stedelijke biodiversiteit Biodiversiteit Actieplan

In en om het huis

Beperken afvoer regen- en drinkwater op riool

Koppeling van water en energie Energiefabriek

Koppeling van groen en energie De Dakdokters

Bewoners betrekken Scholen

Belevingswaarde water vergroten Speeltuinvereniging de Doorbraak
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